
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ikt.szám: 504-13/2015.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 27-én
18:00 órakor megtartott közmeghallgatásáról. 

Az ülés helye:  Kultúrház Szentbékkálla. 
 

Jelen vannak:

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:

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

Tanácskozási joggal megjelent: 

Dr. Szabó Tímea jegyző
Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető 

Lakosság részéről: 22 fő. 

Molnár  Endre polgármester: köszönti  a megjelenteket,  megállapítja,  hogy  a testület  négy
fővel határozatképes, Sárvári Attila alpolgármester egyéb elfoglaltság okán van távol. 
Ismerteti a közmeghallgatás napirendjét és javasolja elfogadni: 

1.) Beszámoló a képviselő-testület munkájáról
2.) Tájékoztatás a környezet állapotáról 
3.) Közérdekű kérdések, javaslatok. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

88/2015. (XI 27.)  HATÁROZATA

 A 2015. november 27-i közmeghallgatás napirendjéről 

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2015.  november  27-i
közmeghallgatás napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:
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1.) Beszámoló a képviselő-testület munkájáról
2.) Tájékoztatás a környezet állapotáról 
3.) Közérdekű kérdések, javaslatok. 

1.) Beszámoló a képviselő-testület munkájáról

Molnár Endre polgármester:  a tavalyi közmeghallgatás óta 17-18 ülésen találkozott a testület,
melyek között voltak soros,  rendkívüli és együttes ülések is. A hivatalos és kötelező része a
testületi munkának meglátása szerint folyamatos és jól működik, minden alkalommal sikerül a
döntéseket meghozni, ilyen értelemben nem került olyan helyzetbe még a testület,  ami elő
szokott fordulni az együttes ülések alkalmával,  hogy egy-egy testület nem határozatképes.
Arról  szeretne  beszélni,  ami  a  település  fejlődésével  összefügg,  illetve  az  önkormányzat
terveiről számolna be. Nincs ugyan jelen Valika, a pénzügyes kolléganő, aki ezt meg tudná
erősíteni, de elmondható, hogy a korábbi, legutóbbi évekhez hasonlóan a település anyagi,
gazdasági  bázisa  megvan  és  kiegyensúlyozott,  sőt  a  legutóbbi  ülésen  felfelé  került
módosításra a költségvetési rendelet, mivel időközben olyan plusz forrásokhoz is hozzájutott
a testület, ami nem volt bekalkulálva.
Véleménye szerint mindenki találkozott vele, hogy a községnek egy új falubusza van, kb. egy
hónapja. Egy pályázat folytán vált lehetővé, hogy az önkormányzat a buszt lecserélhesse.  
A busz nettó költségét kapta az önkormányzat és a ÁFA-t kellett bevállalni, melyet a régi busz
értékesítéséből sikerült megoldani. 
További bevételekkel összefüggésbe terveik között van az önkormányzati épületek felújítása,
ezt  is  sokan látják,  hogy az egykori  iskola épülete  – amelyre  meg szeretnék honosítani  a
közösségi ház elnevezést  – felújításra  került  az  anyagi  források függvényében.  Az eredeti
elképzeléshez képest egy kicsit nagyobb léptékben történik a felújítás. Forrást  a beruházáshoz
az   adósságkonszolidációban  nem részesült  települések  támogatása  biztosít,  ez  a  pályázat
2014-ben volt, viszont a támogatás összegét év végéig fel kell használni. Ez a támogatás közel
3 millió forint volt. Azon kívül a svájci testvértelepülés is komoly összegekkel támogatta ezt
az elképzelést,  mely 3,6 millió forint. Saját forrásból kiegészítette az önkormányzat  ezt az
összeget azért, hogy így olyan szinten lehet megvalósítani a felújítást, ami a belső burkolatok
cseréjét,  a  villany  és  áramvezetékek  teljes  felújítását,  a  vizesblokkok  felújítását,  konyha
átalakítását is magába foglalja. Ennek a beruházásnak a tervezett kerete kb. 12 millió forint
körül lesz. A közösségi házon kívül, ami szintén látható, az a játszótér felújítás, melyen már
elhelyezésre  kerültek  nagyjából  a  játékok,  de  még  ebben  az  évben  le  szeretnék  zárni.  
A kőkeresztekkel  kapcsolatosan elmondja,   hogy azt  2013. évben kezdték el  és azt  a célt
tűzték  ki,  hogy  a  település  összes  kőkeresztjét  rendbe  hozzák.  Gyakorlatilag  90  %-osan
elvégezésre került, már csak egy kereszt van hátra, az úgynevezett Fatér-kereszt. A restaurátor
jövő év Húsvétra ígérte a kivitelezés befejezését. Kötelező feladatok közé tartozik a település
környezetének a rendbetétele, nem olyan régen,  október 16-án volt a falufórum, ahhoz képest
is pozitív változásról tud beszámolni, mert a közmunkások száma is megnőtt,  jelenleg 3 fő
közmunkás dolgozik a községben. Ezúton köszöni az általuk végett munkát, továbbá köszöni
a falugondnok munkáját is, aki velük együtt dolgozik. 
A környezettel  kapcsolatosan  szeretné  kiemelni  azt  a  pozitív  reakciót,  ami  az  önkéntesek
részéről mutatkozott. Elsősorban kiemelné Sárvári Balázs feleségét, aki ennek motorjává vált
az  utóbbi  hetekben,  de  folytathatná  tovább  a  neveket,  akik  besegítettek  a  munkába,  ami
bizony meglátszott, hogy nem 2-3 ember dolgozik, hanem egy kis csapat, ők több mint egy
hétig szabadidejükben a falu rendberakásán dolgoztak, ezt nagyon szépen köszöni, és pozitív
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példának tartja. A legutóbbi falufórum után volt egy nyugdíjas, aki felajánlotta, hogy minden
hónapban egy napot közmunkában dolgozna, ezt is nagyon köszöni. 

Az  a  testület,  amely  októberben  felállt,  más  összeállításban  volt,  április  végével  Németh
Karesz lemondott tisztségéről és elhagyta a falut, utána Bőczi Ernő lépett a helyébe. A Karesz
távozásával  sok  mindent  meg  kellett  oldani,  többek  között  a  honlap  szerkesztést,  a
polgárőrség  vezetését  és  a  különböző  rendezvényeken  az  ő  nagyon  aktív  munkája  és
részvétele nagyon hiányzik. Az elmúlt hét végén búcsúztak el Balogh Istvántól és egy-egy
ilyen  kulcsembernek a kiválása  komoly gondot  okoz.  Ezúton is  köszöni  az egész testület
nevében mindenkinek, aki eljött és érdeklődésével a testület felé egy pozitív biztatást nyújt,
hogy érdemes együtt gondolkodni és feladatokat megoldani. 
A honlapon vagy egy felület, mely az „I love Szentbékkálla”, ahol a rendezvényekről vannak
rendszeres tudósítások, képanyagok. 
Elmondja  még,  hogy a  település  biztonsága  tovább  erősödött  és  fejlődött  azáltal,  hogy a
kamera rendszer kiépült, fejlesztve lett és minőségileg egy jobb színvonalú éjjellátó kamerák
kerültek felszerelésre, így ennek a visszatartó hatása érezhető. 

2.) Tájékoztatás a környezet állapotáról 

Molnár Endre polgármester:   ismerteti a környezet állapotáról készült lakossági tájékoztatót.
(mellékletként csatolva)

Elmondja még, hogy ahhoz, hogy kellemes hely legyen Szentbékkálla mind az itt élők, mind
a  turisták  számára,  fontos  hogy  a  község  tiszta  és  rendezett  állapotát  megőrizzék.  
A polgárőrséggel kapcsolatosan még elmondja, hogy összefogással egy-egy rendezvény előtt,
mint   például  a  falunap,  akkor  egy-egy  akció  keretében  a  faluban  rendet  raktak.  Az  Ifi
Asszonyok ilyen akciója a tavaszi hulladékgyűjtés, ami jól bevált és minden évben fontos
dolog.  Elhangzott  a  fórumon  is,  de  most  is  kéri,  hogy  mindenki  lehetőségéhez  képest  a
portája,  háza előtti  területet  tartsa  karba.  A családsegítést,   szociális  munkát,  az  egymásra
figyelést, egymás segítését hangsúlyozza, ami véleménye szerint jól működik a faluban, de
arra kér mindenkit, hogy ez a jövőben is legyen így, mivel a település idősödik. A fiatalok
egyre kevesebben vannak, mindenkinek érdeke, hogy egymásra figyelve, összefogva éljenek. 

Visszatérve  a  testvérkapcsolatra  elmondja,  hogy  Szentbékkálla  számára  egy  hasznos
kapcsolat,  nemcsak az anyagi segítség okán, de emberi szinten is. Példa értékű volt annak
idején az Ifi Asszonyok látogatása Svájcba, ami jól sikerült. A férficsoport látogatása sajnos
nem jött  össze,  az  utolsó  pillanatban történt  szapora  visszalépések miatt.  Napirenden van
svájci gyermekek látogatása is. 
Nagyon jól sikerült a tavasz folyamán a svájci testület látogatása. Elmondja, hogy Dürnten
település több  mint 7000 fős, fejlődő, erősödő város, Zürichez közel lévő város. Ott létezik,
egy  úgynevezett  Dürnten-Szentbékkálla  Egyesület,  ami  egy  civil  szervezet  és  az  ottani
önkormányzat  válláról  leveszik  a  terhet,  bizonyos  dolgokat  ők  szerveznek.  Különböző
akciókat szerveznek, hétvégén valahol főznek egy magyar ételt, időnként kiállítanak dolgokat,
esetlegesen  bemutatják  az  itteni  életet,  magyar  mézzel,  vagy  mandulával,  magyar  borral
kínálják a vendégeket.  Nagyon örülnének, ha lenne rá fogadókészség itthon is,  hogy egy
szélesebb körű civil alapra helyezni ezt a dolgot, amivel kapcsolatban  úgy tűnik, hogy  az Ifi
Asszonyok részéről ez elég jól működik  és stabil, de kérdés, hogy lehet-e szélesíteni.  Kár
lenne, ha ez a sikertelen férfi út után leállna, de talán nem áll le, mivel a jövő évben közel 40
fős 13-14 éves gyermek csoport várható Szentbékkállára, valami hasonló elképzeléssel, ami
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már volt a településen, hogy valamilyen mezőgazdasággal kapcsolatos feladatot látnának el,
nem az egész itt tartózkodás alatt, csak 2-3 napig. Ebben is vár az önkormányzat segítséget. 

3. Közérdekű kérdések, javaslatok

Bőczi  Ernő  képviselő:   kérdezi,  hogy  az  óévbúcsúztató  mikor  lesz  megbeszélve,  ki  tud
segíteni? 

Lakossági résztvevő: a jövő héten megbeszélik. 

Molnár Endre polgármester: ehhez az szükséges, hogy az épület,  illetve az udvar rendben
legyen, jó esetben 2-3 héten belül befejeződnek a munkálatok. 

Lakossági résztvevő: a bevezetőben említette a Polgármester Úr, hogy ezeknél az együttes
üléseknél  néha  gondot  okoz,  hogy  vannak  testületek,  akik  önmagukkal  sem  tudnak
egyetérteni. Ez nagyon lényeges kérdés, egy olyan világban élünk, amikor is nincsen semmi
magától,  lehet  pénzt  szerezni,  de  csak  közös  elszántsággal,  pályázati  úton.  Vannak  olyan
önkormányzatok, akik nem képesek együtt erre rámozdulni,  mert kicsinyes féltékenységekkel
tönkre teszik a falut. Ilyen önkormányzati, illetve emberi hozzáállással falvak tönkre tudnak
menni. Ez Szentbékkálla nagy szerencséje, hogy sok cikluson keresztül itt az önkormányzat
mindig közösen tudott cselekedni és önzetlenül a falu érdekében. Nagyon fontos ez,  kívánja,
hogy ez a  jövőben is így legyen, kívánja azért is, mivel ennek a lakosság a haszonélvezője. 

Nem tudja, hogy a jelenlévők tudják-e, de Szentbékkállának egy félreértés okán van svájci
testvértelepülése.  Abban  az  időben  az  akkori  polgármester,  Csombó  Lajos  hazatért  egy
mindszentkállai találkozóról és azonnal telefonált, hogy valamit meg kell beszélni,  elmondta,
hogy most  beszélt  Stark  Bélával,  aki  azt  mondta,  hogy voltak  Burgenlandban  és  testvér-
települési kapcsolatot fognak létrehozni. Lajos közölte vele, hogy csináljon valamit, mivel tud
németül  beszélni.  Felhívta  a  Belügyminisztériumot,  hogy  van-e  magyar-svájci  
testvér-települési  kapcsolat  valamely  önkormányzatnál,  ott  közölték,  hogy  ilyen  nincsen.
Svájcban van a Világ Bio-kultúra Szövetségének központja, melyet  akkoriban vezetett  egy
svájci parlamenti képviselő, aki azóta már többször  járt a településen. Írásban megkereste őt,
hogy  Szentbékkálla  szeretne  egy  svájci  testvértelepülést,  de  azért  svájcit,  mivel
Szentbékkállán  is  vannak  bio-gazdálkodók,  aki  tárt  karokkal  fogadta  ezt  az  ötletet  és
elmondta,  hogy van egy város Dürnten, ahol lakik és tagja az önkormányzatnak és felveti
nekik,  csak  írásban,  hivatalosan  keresse  meg  a  Dürnteni  Önkormányzatot,  ez  a  testvér-
települési kapcsolat keletkezésének rövid története. 

Lakossági  résztvevő:   10  éve  tulajdonképpen  egyedül  végzi  ezt  a  feladatot.  A  svájci
látogatásokat  Szentbékkállára  egyfajta  ellenőrzésnek  tekintik,  mert  azért  jönnek,  hogy  
érdemes-e a településsel foglalkozni. Ezért néha itt elég nehéz valamit előadni, ami annyira
nem is létezik. A jövőre nézve elmondja, hogy már nem akarja egyedül csinálni, házról-házra
járni,  könyörögni,  ezért  ebben kér  segítséget,  hogy Svájc  felé  tudjanak valamit  mutatni.  
A feladatot a jövőben egy munkacsoport formájában kellene megoldani. 

Sajnos azt tapasztalja, hogy az itt élők egyre kevesebben vannak, egyre több ház eladó, több
nyaralós érkezik a faluba.  Arra kell  ügyelni,  hogy valamilyen módon őket is bele kellene
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vonni a falu életébe. Tudja, hogy ez függ az emberektől, meg kell próbálni a saját érdekükbe
az emberekre hatni. 

Molnár Endre polgármester:  ez valóban függ az emberektől, vannak olyan esetek, ahol ez
egyszerűbb. Valóban megszívlelendő, hogy legyenek kezdeményezőbbek, példaként említi azt
a családot is, akik a Németh Karesz házát vásárolták meg, tudomása szerint itt fognak élni,
őket,  illetve  a  gyerekeket   is  bele  lehetne  vonni  a  karácsonyi  műsorba.  Nem  mindenki
kommunikatív, nem minden esetben elzárkózásról van szó. 

Lakossági résztvevő:   ismeri az említett családot, felveszi velük a kapcsolatot. 

Molnár Endre polgármester: még egyszer köszöni mindenkinek, hogy eljött, továbbá a sok-
sok munkát a rendezvények során. 

Lakossági résztvevő:   elmondja, hogy a továbbiakban is végzi, illetve vállalja a Vásárdombi
kereszt környékének a kaszálását. 

Molnár Endre polgármester:  köszöni szépen. 

A legutóbbi falufórumon felmerült a zöld hulladék kérdése. Alapvető szándék az lenne, hogy
a növényi hulladékot meg kellene próbálni elkomposztálni. Amit nem lehet komposztálni, azt
el  lehet  égetni  a  környezetvédelmi  rendeletben  szabályozott  napok  és  előírások
figyelembevételével.  Ami  már  nem  komposztálható  és  nem  égethető  el  azt  a  kijelölt
önkormányzati ingatlanokra el lehet helyezni, de csak mértékkel. Az úgynevezett „Füzes” már
megtelt, tehát oda már ne szállítsanak zöld hulladékot, de a „Káposztáskerteknél” van még
egy önkormányzati  ingatlan,  ahová van lehetőség lerakni  a növényi  nyesedéket.  Tehát  azt
kéri, hogy ne nagy mennyiségben szállítsanak az adott helyszínre.

Lakossági  résztvevő:    elmondja,  hogy a  „Káposztáskert”  Szentbékkálla  egyik  legjobban
termő területe,  magas humusztartalmú talaja van. Tehát nagyon kell  arra ügyelni,  hogy ne
legyen építési törmelék lerakóhely, mert tönkre megy az a terület. 

Molnár  Endre  polgármester:    megkérdezi,  hogy van-e  észrevétel,  javaslat,  kérdés,  ötlet.
Megállapítja, hogy nincsen, ezért a közmeghallgatást 18:55 órakor berekeszti. 

K.m.f.

     Molnár Endre                                                  Dr. Szabó Tímea       
      polgármester                                                   jegyző
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