
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ikt.szám: 504-8/2015.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 
24-én   16:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

Az ülés helye:  Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. 
 

Jelen vannak:

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:

Molnár Endre polgármester
Sárvári Attila alpolgármester
Bőczi Ernő képviselő
Németh Ottó Béla képviselő
Sárvári Tamás képviselő

Tanácskozási joggal megjelent: 
Dr. Szabó Tímea jegyző

Molnár  Endre  polgármester: köszönti  a  megjelenteket,  megállapítja,  hogy a  testület  teljes
létszámban jelen van, így határozatképes.  Ismerteti a meghívóban szereplő napirendeket: 

1. 2015. évi költségvetés módosítása 
2. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
3. Szociális célú tűzifa támogatásra pályázat benyújtása
4. Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat 
5. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására  pályázat újbóli kiírása
6. Óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 9/2013. (III.14.) 

önkormányzati rendelete módosításának véleményezése 
7. Viziközmű-szolgáltatás biztosításának érdekében és az arra vonatkozó Gördülő 

Fejlesztési Terv elkészítéséről és a közös vagyonértékelésről szóló döntés meghozatala
8. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 
9. Talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása 
10. Adósságkonszolidációban részt nem vett települések 2014. évi támogatása jogcímen 

elnyert összeg felhasználása
11. Helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet újraalkotása

A napirendet javasolja a kiegészíteni a most kiosztott környezetvédelmi rendelet elfogadásá-
val, a Helyi Építési Szabályzat módosításával, illetve vegyes ügyekkel.  

Kéri, hogy aki a napirendeket el tudja fogadni, 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 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

54/2015. (IX. 24.)  HATÁROZATA

 A 2015. szeptember 24-i ülés napirendjéről 

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2015.  szeptember  24-i  ülés
napirendjeit az alábbiak szerint elfogadja:

1. 2015. évi költségvetés módosítása 
2. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
3. Szociális célú tűzifa támogatásra pályázat benyújtása
4. Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat 
5. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására  pályázat újbóli 

kiírása
6. Óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 9/2013. (III.14.) 

önkormányzati rendelete módosításának véleményezése 
7. Viziközmű-szolgáltatás biztosításának érdekében és az arra vonatkozó Gördülő 

Fejlesztési Terv elkészítéséről és a közös vagyonértékelésről szóló döntés 
meghozatala

8. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 
9. Talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása 
10. Adósságkonszolidációban részt nem vett települések 2014. évi támogatása jogcímen 

elnyert összeg felhasználása
11. Helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet újraalkotása
12. Környezet védelemről szóló rendelet megalkotása
13. Helyi Építési Szabályzat módosítása
14. Vegyes ügyek 

Molnár Endre polgármester: a napirendi pontok megtárgyalása előtt  szükséges elfogadni a
legutóbbi  testületi  ülés  óta  eltelt  időszak  lejárt  határidejű  határozatairól  készült  jelentést.
Megkérdezi,  hogy  van-e  kérdés,  észrevétel.  Megállapítja,  hogy  nincsen,  ezért  javasolja
elfogadni a lejárt határidejű határozatokról készült jelentést. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

55/2015. (IX. 24.) HATÁROZATA

Jelentés elfogadásáról 

Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselő-
testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

1. 2015. évi költségvetés módosítása 
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Molnár Endre polgármester:   a költségvetés módosításához elég bőséges anyagot  kapott  a
testület.  Felkéri  a  pénzügyi  ügyintézőt,  hogy  nyújtson  tájékoztatást  a  módosítás
szükségességéről. 

Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző: a módosítás elsősorban a többletbevételek emelkedése
miatt  szükséges.  Ilyenek  voltak  város-  és  községgazdálkodáson  a  kőkeresztek  felújítására
beérkezett adományok, illetve a viziközmű számlára történő befizetések teljesítéséhez került
előirányzat betervezésre. Ami jelentősen megemelte a főösszeget az a falugondnoki gépjármű
beszerzése, illetve a gépjármű értékesítéséből származó bevétel. Jelentősebb módosítás nem
történt. 

Molnár  Endre  polgármester:   tehát  ebbe  a  módosításba  betervezésre  került  a  gépjármű
értékesítésből  származó bevétel. 

Molnár Károlyné pénzügyi  ügyintéző:   a tapasztalatoknak megfelelően 3.000.000 Ft került
betervezésre. 

Molnár  Endre  polgármester:   kérdezi,  hogy  van-e  észrevétel,  javaslat  a  napirenddel
kapcsolatosan. Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja elfogadásra a költségvetés 2015.évi
módosítását.

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2015.  (X. 06.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról

2. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

Molnár  Endre  polgármester:_ kérdezi  a  Jegyző  Nőt,  hogy  ehhez  a  napirendhez  van-e
megjegyzése, kiegészítése. 

Dr.  Szabó Tímea  jegyző:  a  jogszabályi  kötelezettségnek való  megfelelés  miatt  szükséges,
gyakorlatilag az SZMSZ kiegészül ezáltal a képviselők, valamint a nem képviselő bizottsági
tagok vagyonnyilatkozat tételére vonatkozó eljárási szabályokkal. 

Németh Ottó képviselő:   kérdezi, hogy a vagyonnyilatkozatokat ugyanúgy január 31-ig kell
megtenni? 

Dr. Szabó Tímea jegyző: ez a határidő változatlan, ugyanúgy küldi a hivatal az értesítést, tehát
ebben nincsen változás. 

Molnár Endre polgármester:  amennyiben nincs több kérdés, javasolja elfogadni a szervezeti
és működési szabályzat módosítását.
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Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

10/2015.  (X. 06.) önkormányzati rendelete

a  Képviselő-testület szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 13/2013. (X.1.) önkormányzati 

rendelete módosításáról

3. Szociális célú tűzifa támogatásra pályázat benyújtása

Molnár Endre polgármester:   ez a fajta támogatás már évek óta működik, lényegi változás
tudomása szerint ebben az ügyben nincsen. 

Dr. Szabó Tímea jegyző: előterjesztésbe nem került bele vagylagosan, hogy a fa helyett szenet
is lehet kérni, de mivel a korábbi években alapvetően mindenhol a fa volt a fűtési eszköz, így
nem szerepeltették ezt az előterjesztésbe, de a pályázati kiírásban szerepel. A másik pedig az,
hogy  az anyag kézbesítését követően  a tegnapi nap folyamán érkezett az államkincstártól
tájékoztatás  arról,  hogy  a  szerepeljen  a  határozatban  az  a  mondat,  hogy  „a   tüzelő
támogatásért az önkormányzat nem kér ellenszolgáltatást.”

Molnár Endre polgármester: a Jegyző Nő által ismertetett kiegészítéssel javasolja elfogadni az
előterjesztésben szereplő határozatot. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

56/2015. (IX. 24.) HATÁROZATA

A települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatására pályázat benyújtásáról és a vállalt önerő összegéről

Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzatok szoci-
ális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján
szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra igényt nyújt be 6 m³ mennyiségben
kemény lombos tűzifára, melyhez a szükséges önerő összesen 7.620,-Ft   (6.000,-Ft+ Áfa). A
tűzifa szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik.
 
A  pályázatban  vállalt  önerő  összeget  és  a  szállítás  költségeit  a  Képviselő-testület
Szentbékkálla  Község Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  2015.  évi  költségvetéséről
szóló önkormányzati 
rendeletében meghatározott tartalékkerete terhére biztosítja.
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A képviselő-testület  vállalja,  hogy a szociális  tűzifában részesülőtől  ellenszolgáltatást  nem
kér. 

A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati adatlap aláírására és a pályázat
benyújtására.

Felelős: Molnár Endre Sándor polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30.

4. Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat 

Molnár Endre polgármester: ugyan a településen kevés a diák, de ettől függetlenül az idei
évben  is  csatlakozik  a  település  a  pályázathoz.  Javasolja,  hogy  aki  egyetért  azzal,  hogy
Szentbékkálla község a Bursa Ösztöndíjpályázathoz csatlakozzon, kézfeltartással jelezze. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

57/2015. (IX. 24.) HATÁROZATA

Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról

Szentbékkálla  Község Önkormányzata  elhatározza,  hogy csatlakozik a  hátrányos  helyzetű
felsőoktatási  hallgatók,  illetőleg  felsőoktatási  tanulmányokat  kezdő  fiatalok  támogatására
létrehozott  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  2016.  évi
fordulójához. 
Kijelenti,  hogy a  felsőoktatási  hallgatók  számára,  valamint  a  felsőoktatási  tanulmányokat
kezdő  fiatalok  részére  kiírandó  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat  2016.  évi  fordulójának  Általános  Szerződési  Feltételeit  elfogadja,  és
kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  pályázatok  kiírása,  elbírálása  és  folyósítása  során
maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 
A Képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert  a csatlakozási  nyilatkozat  aláírására  és
felkéri, hogy azt az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére küldje meg. 

Felelős: Molnár Endre, polgármester
Határidő: 2015. október 1.

Molnár Endre polgármester: javasolja a pályázati kiírások jóváhagyását. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
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58/2015. (IX. 24.) HATÁROZATA

A Bursa Hungarica pályázati kiírások jóváhagyásáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Bursa  Hungarica  pályázati
kiírásokat jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírásokat tegye közzé.

Felelős: Molnár Endre, polgármester
Határidő: 2015. október 5. 

5. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására  pályázat újbóli 
kiírása

Molnár Endre polgármester:  a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására
vonatkozó pályázatot már többször kiírta az önkormányzat, de eddig sikertelenül.  

Németh Ottó képviselő:  volt korábban egy olyan reménybeli változás, hogy Köveskál is lehet
a befogadó. Az általa ismert vállalkozó csak akkor vállalta volna. 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  Köveskállal az a probléma, hogy a tisztító telepen van garanciális
jellegű hiba és az üzemeltető Bakonykarszt amíg el nem éri azt, hogy a kivitelező kijavítsa,
addig nem alkalmas a telep a fogadásra, amennyiben ez megoldódik akkor alkalmas lesz.
Éppen  ezért  került  most  kiírásra  egy  évre  pályázat,  hogy  ha  megoldódik  ez  a  technikai
probléma,  akkor  utána lehetne a köveskáli  telep a fogadó.  A DRV-től a  hivatal  befogadó
nyilatkozatot a révfülöpi telep vonatkozásában megkapta. 

Molnár Endre polgármester:   javasolja, hogy aki egyetért a pályázat kiírásával, kézfeltartással
jelezze. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

59/2015. (IX. 24.) HATÁROZATA

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
elszállítására pályázat kiírásáról

Szentbékkálla  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  a „Nem közművel  összegyűjtött
háztartási szennyvíz 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. november 2.   
A borítékok bontása: 2015. november 10. 11: 00 óra
Eredményhirdetés időpontja: 2015. december 1. 11: 00 óra
A pályázattal ellátható közszolgáltatási időtartam: 2016. január 1-jétől 2016. december 31. 
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A  Képviselő-testület  a  pályázati  felhívást  az  Önkormányzat  hirdetőtábláján,  valamint  a
honlapján  teszi  közzé,  továbbá  azt  eljuttatja  20  km  távolságon  belül  a  pályázat  szerinti
szolgáltatást végzőkhöz.
Utasítja a polgármestert a pályázatok felhívás közzétételére, kiküldésére, a beérkezett 
pályázatok bontására. 

Felelős: Molnár Endre, polgármester                     
Határidő: azonnal 

6. Óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 9/2013. (III.14.) 
önkormányzati rendelete módosításának véleményezése 

Molnár Endre polgármester: kéri a Jegyző Nőt, hogy ezen  napirend vonatkozásában mondjon
pár gondolatot. 

Dr.  Szabó  Tímea  jegyző: mint  a  társulás  gesztor  települése,  Köveskál  alkot  rendeletet  a
gyermekétkeztetés térítési díjáról. Azért szükséges a rendelet módosítása, mert egy gyermek
van az óvodában, aki speciális étkezési igényű, éppen ezért az ő étkezését máshonnan rendelt
szolgáltatással  kell  megoldani.  Mivel  a  térítési  díj  gyakorlatilag  az  étkeztetés  nyersanyag
költsége, ami eltér a normál étkezőkétől, így a rendeletet ki kell egészíteni erre a speciális
étkezésre vonatkozó térítési díjjal. 

Molnár Endre polgármester:  tudomása szerint ennek a kisgyermeknek ételallergiája van, így
javasolja, hogy a térítési díj rendelet módosításához járuljanak hozzá. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

60/2015. (IX. 24.) HATÁROZATA

Szentbékkálla Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyetért  az előterjesztés szerint a
Köveskál  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  az  óvodában  nyújtott
gyermekétkeztetés  térítési  díjáról  szóló  9/2013.  (III.14.)  önkormányzati  rendelete
módosításával és azt elfogadásra javasolja.
A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  Köveskál  Község
polgármesterét értesítse.

Felelős: Molnár Endre polgármester
Határidő: azonnal

7. Viziközmű-szolgáltatás biztosításának érdekében és az arra vonatkozó Gördülő 
Fejlesztési Terv elkészítéséről és a közös vagyonértékelésről szóló döntés 
meghozatala
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Molnár  Endre  polgármester:    gördülő  fejlesztési  terv  az  önkormányzat  megbízásából  a
Bakonykarszt segítségével készül. 

Dr.  Szabó  Tímea  jegyző: tájékoztatja  a  jelenlévőket,  hogy  ezen  napirend  elsősorban  a
vagyonértékelésről  szól.  Ennek  a  vagyonértékelésnek  a  határideje  a  korábbiakban  2015.
december 31. napja volt. Mint szolgáltatót és mint szakértőt  megbízták a tagönkormányzatok
a Bakonykarsztot azzal, hogy folytassa le a közbeszerzési eljárást és kiválasztásra kerüljön az,
aki ezt a vagyonértékelést elvégezheti. Időközben ennek a határidejét kitolták 2019. december
31.  napjára,  így  most  több  idő  jut  az  elvégeztetésre.  Továbbá  Veszprém  város  ebből  a
közösségből gyakorlatilag kiszállt és most a Bakonykarszt azt kérdezi az önkormányzatoktól,
hogy maradnak-e továbbra is ebben az egységben és közösen folytatják le a közbeszerzést ez
az „A” határozati javaslat. A „B” határozati javaslat az, hogy nem marad az önkormányzat
ebben a közösségben, hanem önállóan folytat le ilyen eljárást, ami aztán magával vonja a „C”
határozati  javaslatot,  mely  esetben  vissza  kell  vonni  azt  a  meghatalmazást,  amit  az
önkormányzat  adott  a  Bakonykarsztnak  a  közbeszerzési  eljárás  lefolytatására.  Mivel  nem
nagy önkormányzatokról van szó, így célszerűbb ezt közösen elvégeztetni. 

Sárvári Attila alpolgármester: kérdezi, hogy a többi településen már volt ilyen döntés? 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  ahol eddig már volt  ülés, ott az „A” határozati javaslatot fogadta el
a testület. 

Molnár Endre polgármester:    javasolja a testületnek, hogy a határozati javaslatok közül az
„A” verziót fogadja el. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

61/2015. (IX. 24.) HATÁROZATA

A viziközmű-rendszer vagyonértékelésével kapcsolatban

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete,  mint  75.  Köveskál
szennyvízelvezető  és  tisztító  viziközmű-rendszer  Ellátásáért  Felelőse  a
vagyonértékelést jelen döntésével elhalasztja, ugyanakkor a korábban lefektetett
elveknek  megfelelően,  a  2019.  december  31.  határnaphoz  igazodva  és  azt
figyelembe  véve  egy  új  és  egységes  közbeszerzési  eljárás  lefolytatását
kezdeményezi.

Felelős:  Molnár Endre Sándor polgármester
Határidők: 1./ azonnal

      2./ legkésőbb 2015. szeptember 30.

8. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 

Dr. Szabó Tímea jegyző:   2013-ban fogadta el a testület a programot és kétévente felül kell
vizsgálni.  A felülvizsgálat  elősegítése  érdekében  központilag  szerveztek  továbbképzést  az
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ezzel foglalkozó munkatársaknak és gyakorlatilag az az álláspont alakult ki, hogy ahol olyan
intézkedések  vannak,  amelyek  nem  valósultak  meg,  vagy  időtállóak,  akkor  születhet  a
felülvizsgálat eredményeként ez is, hogy nem kívánja módosítani a testület. 

Molnár  Endre  polgármester:  II/1.  számú:  játszótér  kialakítása  tárgyú  intézkedésnél
észrevételezi,  hogy mivel  jelenleg folyamatban van a játszótér  készítése,  illetve  felújítása,
ezért ezen táblázat alatti részt törölje a hivatal a  programban. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

62/2015. (IX. 24.) HATÁROZATA

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Helyi  Esélyegyenlőségi
Programját áttekintette azt módosítani nem kívánja. 

Utasítja a polgármestert,  hogy az áttekintésről hozott határozatot küldje meg a Türr István
Képző és Kutató Intézet számára. 

Felelős: Molnár Endre, polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30.

9. Talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása 

Dr.  Szabó  Tímea  jegyző:  a  Kormányhivatal  valamennyi  önkormányzat  vonatkozásában
vizsgálta a talajterhelési díjról szóló rendeletet, mely során megállapította, hogy milyen hibák
vannak  ezekben  a  rendeletekben  és  azok alapján  kérték  a  rendeletek  módosítását.  Annak
érdekében,  hogy  jogszabály  szerkesztési  szempontból  egyszerűbb  legyen  valamennyi
településen új rendelet alkotását javasolja a hivatal, ami a tartalmát illetően nem változik, csak
gyakorlatilag új formát kap és a hiányosságok kijavításra kerülnek. Fontos, hogy ez nem új
kötelezettséget jelent, eddig is volt ilyen,  a talajterhelési  díj mértékét nem a helyi  rendelet
határozza meg. 

Molnár  Endre  polgármester:   tehát  csak  formai  dologról  van  szó.  Kéri,  hogy  aki  a
talajterhelési díj rendelet tervezettel egyetért, kézfeltartással jelezze. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

11/2015.  (X. 06.) önkormányzati rendelete 
a talajterhelési díjról
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10. Adósságkonszolidációban részt nem vett települések 2014. évi támogatása 
jogcímen elnyert összeg felhasználása

Molnár Endre polgármester  : a település abban a szerencsés helyzetbe volt, hogy nem szorult
adósságkonszolidációra, így jutott hozzá 2.950.000 Ft összegű támogatáshoz, amit feltétlenül
az idei évben el kell költeni. Az igény benyújtásakor ez nevesítve is volt a közösségi ház
lépcsőzetes felújítására fordítaná az önkormányzat ez az összeget. Két egységre lett lebontva,
mégpedig a kulturális és a szociális tevékenységre. Árajánlatokra van szükség ahhoz, hogy a
munkát  az  önkormányzat  megrendelhesse.  Beszerzett  árajánlatokat,  melyekben  nem
különülnek  el  az  egységek.  Az ajánlat  tartalmazza  a  nyílászárók  cseréjét,  a  burkolatok  a
felújítását és az elektromos vezetékek cseréjét. Kért még árajánlatot a fűtés szerelésre is és így
az  aljzat  bontásával  egyidejűleg  a  fűtés  csövek  elhelyezhetők  az  aljzatban  megfelelő
rétegszerkezetbe. Ehhez a beruházáshoz  hozzátenné az önkormányzat a svájciaktól kapott 4
millió forintos támogatást, tehát így kb. bruttó 7 millió forint összegről van szó. Még ezen
beruházás keretében szeretné az önkormányzat  megvalósítani azt,  hogy a könyvtár felől is
ajtót nyit  a vizesblokkok felé, így nem kell körbe menni a mosdó használatához. Kérdezi,
hogy az árajánlatokban hogyan különüljenek el a munkálatok? 

Sárvári  Attila  alpolgármester:   kérdezi,  hogy  ha  a  beruházás  értéke  több  mint  az  állami
támogatás, akkor nem kell lebontani számlával? 

Molnár  Károlyné  pénzügyi  ügyintéző:   az  a  lényeg,  hogy a  számlákból  kiderüljön,  hogy
melyik lett fordítva kulturális, illetve szociális célra. 

Molnár Endre polgármester  : részletesen ismerteti  az eddig beszerzett  árajánlatokat.  Ugyan
még nem tudnak dönteni ezt tájékoztatónak szánja. 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  felhívja a figyelmet arra, hogy tekintettel kell lenni a közbeszerzési
határra is. 

Sárvári Attila alpolgármester:  kérdezi, hogy szükség van-e megvalósulási dokumentációra? 

Molnár  Károlyné  pénzügyi  ügyintéző:   fényképes  dokumentációra  mindenképpen  szükség
van, helyrajzi számmal, épület névvel ellátva. 

Molnár Endre polgármester  : az idő sürgető, tehát ezt mindenképpen rendkívüli ülés keretében
kell  eldönteni,  mivel  a  beruházásnak  az  idei  évben  el  kell  készülnie.  Határidőként
meghatározza, hogy kettő héten belül kell döntést hozni. 

11. Helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet újraalkotása

Dr. Szabó Tímea jegyző: az idei évtől alapvetően  megváltoztak az állami támogatás feltételei.
Egyrészt közművelődési feladatokra jóval nagyobb támogatást kapnak az önkormányzatok,
másrészt ennek ellentételezéseként át kellett alakítani a nyitvatartási időket. Ennek kapcsán
merült fel az, hogy valamennyi önkormányzat közművelődési rendeletét felül kell vizsgálni.
Egyébként ezen rendelet megalkotását a hivatal kétfordulós tárgyalásnak szánta, ez egyfajta
váz lenne, amelyben meg kellene nézni, hogy elsősorban a mellékletben felsorolt tevékenysé-
geket el látja-e az önkormányzat, illetve, hogy van-e más, amit közművelődés terén  ellát. 

Molnár Endre polgármester  :   nem kapott mellékletet. 
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Dr. Szabó Tímea jegyző:   mivel  a rendelet  tervezet  nem áll  rendelkezésre,  így erről  nem
tudnak beszélni, a hivatal pótlólag megküldi a képviselők részére és a soron következő ülésen
el tudják fogadni. 

12. Környezet védelemről szóló rendelet megalkotása

Molnár Endre polgármester:   a rendelet tervezetet az előző ülésen már áttanulmányozta a tes-
tület, megtette a szükséges észrevételeket. Megnézi, hogy az égetés szabályozásra került-e. 
Megállítja, hogy benne szerepelnek az égetés szabályai is, ezért javasolja a rendelet elfogadá-
sát. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

12/2015.  (X. 06.) önkormányzati rendelete 

a környezet védelemről

13. Helyi Építési Szabályzat módosítása

Molnár Endre polgármester:  elmondja, hogy az idei év végéig van arra lehetőség, hogy a he-
lyi építési szabályzatot a testület módosítsa.  Január végére készült el a rendezési terv módosí-
tása egy hosszabb vajúdás után, de aki dolgozik, az hibázik is ezt a  hibát orvosolni szeretnék,
amíg egyszerűsített eljárásban lehet. A korábbi rendezési terv a belterületen lévő zöldterületek
besorolását úgynevezett „Z” övezetbe  sorolja.  A módosított rendezési tervben csak „Z0” és
„Z1” övezetek vannak, melynek a helyi  építési  szabályzatban való lecsapódása az, hogy a
megkülönböztetés nyomán más beépítési lehetőség engedélyezhető. Alapvetően „Z” jelölésű
területen nem lehet építkezni, de azért vannak kivételek és a probléma az, hogy az előző mó-
dosításnál volt egy elképzelés, hogy bizonyos „Z” jelölésű területeket esetlegesen más besoro-
lásba helyezne az önkormányzat, hogy ott az építési lehetőség biztosítva legyen. Menet köz-
ben derült ki sajnos, hogy ez nem megy és ezért ettől eltekintett a testület. Viszont a „Z0”
„Z1” jelölések bent maradtak a tervben és ezek után az a terv, hogy visszaállítsa a testület a
„Z” övezetet.  Tehát gyakorlatilag ezért szükséges a módosítás. Az idő sürgetése miatt a ter-
vező irodával már felvette a kapcsolatot és a kiosztott határozati javaslatot szükséges elfogad-
ni, illetve a mellékletét képező partnerségi  egyeztetés szabályait. Ismerteti a határozati javas-
latot és  a tervezési ajánlatot. Mivel egyszerűsített eljárás, így remény van arra, hogy az év vé-
géig lezárul és orvosolni lehet ezt a problémát. Elmondja, hogy ide kapcsolódik az, hogy egy
ügyfél egy ilyen zöldterületi ingatlan tulajdonosává vált és akkor a korábbi HÉSZ volt ér-
vényben, tehát volt lehetősége építkezésre, de a módosítás ezt meghiúsította és amennyiben ez
a módosítás nem történik meg, akkor kártérítési pert kezdeményez az önkormányzattal szem-
ben, ami túl a peres problémákon, igen komoly pénzébe kerülne. Mindenképpen javasolja en-
nek a visszarendezésnek az elvégzését. 

Németh Ottó képviselő: kérdezi, hogy tehát érdeke az önkormányzatnak ez a módosítás? 

Molnár Endre polgármester: igen, ez a módosítás az önkormányzatnak érdeke, bár ez a  mó-
dosítás az önkormányzatnak pénzébe kerül, de attól lehet tartani, hogy a kártérítési követelé-
sek nyomán még súlyosabb összegekről lehet szó, mivel nemcsak ez az egy ügyfél érintett az
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ügyben, de teljesen jogos az igény, mivel hátrányosan változtak ezen  ingatlanok besorolása.
Javasolja a módosítás elfogadását.

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

63/2015. (IX. 24.) HATÁROZATA

Helyi Építési Szabályzat módosításáról 

1. Szentbékkálla  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  1/2015.  (I.30.)  önk.
rendelettel  módosított  hatályos  Helyi  Építési  Szabályzat  módosítását  kezdeményezi  a
zöldterületek vonatkozásában úgy, hogy a zöldterületek szabályozása a 2015 január 31.-ét
megelőzően  hatályos  szabályozás  szerint  legyen,  azaz  csak  Z  övezet  kerüljön
szabályozásra a hatályos Z-0 és Z-1 övezet helyett.   

2. A  Helyi  Építési  Szabályzat  módosításával  a  Város  és  Ház  Bt  –t  bízza  meg,  
200.000.- + Áfa tervezési díjjal. 

3.     Az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8.§.
(2)  bekezdése  és  a  314/2012.(XI.8.)  Kormányrendelet  29.§-a  szerinti  feladatkörben  a
Képviselő-testület  a  partnerségi  egyeztetés  szabályait  a  határozat  melléklete  szerint
állapítja meg.

4. A Képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert,  hogy az 1. pontban meghatározott
településrendezési  eszköz  módosításához  a  szükséges  intézkedéseket  tegye  meg,  és  a
partnerségi egyeztetést a határozat melléklete szerint bonyolítsa le.

         Felelős: Molnár Endre polgármester 
         Határidő: folyamatos.

14. Vegyes ügyek 

a.) Játszótér

Molnár Endre polgármester:  a játszótér felújításáról már korábban beszélgettek, illetve kapott
felhatalmazást  arra  vonatkozóan,  hogy  egy  bizonyos  keretig  ezt  a  folyamatot  elindítsa.
Megérkezett  a  módosított  árajánlat,   amely  olcsóbb  és  testre  szabottabb,  az  Ilona  Major
készítette. Lenne egy kettes hinta, libikóka, egy csúszda építmény, egy felújított homokozó,
illetve  egy kaland  mászóka.  Az összköltség  bruttó  1.038.540.-  Ft,  majd a  földmunkához
szükséges  még árajánlat. Ezt tájékoztatás céljából ismertette a testülettel. 

b.) Falubusz értékesítése 

Molnár Endre polgármester:   a meglévő falubuszt szükséges eladni mielőbb. 
Dr. Szabó Tímea jegyző:  a vagyonrendeletben mindenképpen meg kell nézni, hogy mi került
szabályozásra  a  pályázati  értékhatárként.  Amennyiben  az  autó  értéke  az  alatt  van,  akkor
egyszerűbb az eladás, amennyiben felette akkor pályáztatni szükséges. 

Sárvári Attila alpolgármester: véleménye szerint 3,5 millió forint kérhető. 
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Dr.  Szabó  Tímea  jegyző: csak  úgy  lehet  értékesíteni,  hogy  először  szükség  van  egy
értékelésre az autóról. A többi önkormányzatnál ez úgy lett megoldva, hogy ahonnan lett az új
autó hozva, ott készült egy értékelés a régi autóról, tehát erre mindenképpen szükség van, így
az képezheti az alapját az értékesítésnek. A testület dönti el az eladási árat azzal, hogy az
értékelt összegnél alacsonyabb összegért nem adhatja. 

Molnár  Endre  polgármester:   köszöni  a  tájékoztatást.  Megkérdezi,  hogy a  vegyes  ügyek
keretében van-e kérdés, javaslat, egyéb. Megállapítja, hogy nincsen, megköszöni a részvételt
és az ülést 17:09 órakor bezárja. 

K.m.f.

     Molnár Endre                                                  Dr. Szabó Tímea       
      polgármester                                                   jegyző
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