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SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE 
 
Ikt.szám: 504-2/2015. 
 

JEGYZŐKÖNYV  
 
Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 23-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 Károly  képviselő 
Németh Ottó   képviselő 
Sárvári Tamás   képviselő  
 
Tanácskozási joggal megjelent:  
 
dr. Szabó Tímea    jegyző  
Molnár Károlyné   pénzügyi ügyintéző  
 
Csik Tímea    jegyzőkönyvvezető 
 
Molnár Endre Sándor polgármester:  köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a  testület 
teljes létszámban jelen van, így  határozatképes.  Ismerteti a tárgyalandó napirendeket, melyet 
javasol kiegészíteni a „vegyes ügyekkel”.   
 
1. 2015. évi költségvetés elfogadása 
2. 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása 
3. Köztemető rendjéről szóló rendelet módosítása 
4. Vagyon rendelet módosítása 
5. Szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet újraalkotása  
6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására pályázat újbóli kiírása  
7. Szentbékkálla Község Önkormányzata által 2014. évben nyújtott támogatások                                                               
elszámolása          
8. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ajkai Katasztrófavédelmi         
Kirendeltség támogatás iránti kérelme  
9. Helyi Építési Szabályzat hatálybalépésének megállapítása  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
   5/2015. (II. 23.) HATÁROZATA 

 
 A 2015. február 23-i ülés napirendjéről  
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Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. február 23-i ülés 
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 
 
1. 2015. évi költségvetés elfogadása 
2. 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása 
3. Köztemető rendjéről szóló rendelet módosítása 
4. Vagyon rendelet módosítása 
5. Szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet újraalkotása  
6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására pályázat újbóli kiírása  
7. Szentbékkálla Község Önkormányzata által 2014. évben nyújtott támogatások                                                               
elszámolása          
8. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ajkai Katasztrófavédelmi         
Kirendeltség támogatás iránti kérelme  
9. Helyi Építési Szabályzat hatálybalépésének megállapítása  
10. Vegyes ügyek  
 
Molnár Endre Sándor polgármester:  a napirendek megtárgyalása előtt 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  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
   6/2015. (II. 23.) HATÁROZATA 

Jelentés elfogadásáról  

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

1. 2015. évi költségvetés elfogadása 

Molnár Endre Sándor polgármester:  mindenki kézhez kapta a részletes előterjesztést és 
mellékleteket. Kéri a jelenlévő pénzügyes kolléganőt, hogy amennyiben szükségesnek tartja, 
egészítse ki az előterjesztést.  

Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző:  részletes anyag készült, de amennyiben kérdés van, 
szívesen válaszol. Nagyobb bevételek az adók, és az állami támogatás, amely 17 millió forint, 
illetve a közfoglalkoztatáshoz nyújtott állami támogatás. A pénzmaradvány sorban a záró 
pénzkészlet szerepel.  

Sárvári Attila alpolgármester:  kérdezi, hogy a tavalyi évhez képest az állami támogatások 
mértéke hogyan alakult. 

Molnár Endre Sándor polgármester:  az állami támogatás a tavalyi  évhez viszonyítva közel 
azonos.  

Sárvári Attila alpolgármester:  kérdezi, hogy a falugondnoki szolgálatra mennyi támogatást 
kap az önkormányzat.  
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Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző:  a falugondnoki szolgálat céljára nyújtott támogatás 
összege 2,5 millió forint, ugyanúgy, mint 2014. évben. 

Sárvári Attila alpolgármester:  kérdezi, hogy ebben szerepelnek a különböző átadandó 
pénzeszközök is?  

Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző:  igen, tartalmaz  mindent.  

Sárvári Attila alpolgármester:  a közös hivatalhoz való hozzájárulás tekintetében az lett 
betervezve, ami elő lett irányozva?  

Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző:  a létszámarányos felosztás került be a tervezetbe.  

Dr. Szabó Tímea jegyző:  a település számára legdrágább verzió került beépítésre, 
klasszikusan előbb szokott lenni az együttes ülés és utána külön-külön az önkormányzatok 
költségvetés elfogadása, de mivel több körben történtek egyeztetések a Közös Hivatal 
költségvetéséről, így annak elfogadása nagyon elhúzódott.  

Sárvári Attila alpolgármester:  amennyiben Szentbékkálla Önkormányzata nem fogadja el a 
közös hivatal költségvetését, hanem azt mondja, hogy döntsön a hivatal, akkor mi történik?  

Dr. Szabó Tímea jegyző: a Kormányhivatal az önkormányzatok helyett nem fogja megoldani 
és eldönteni ezt a problémát, gyakorlatilag a hivatal működtetése önkormányzati feladat, tehát 
amit a Kormányhivatal tesz, az az, hogy törvényességi felhívással fog élni. A törvényességi 
felhívásnak vannak fokozatai, először kapnak az önkormányzatok egy határidőt, amennyiben 
azt nem tartják be, akkor él a hivatal bírságolási jogkörével. Amikor egy önkormányzat 
elmulasztja a döntéshozatali kötelezettségét, olyankor a Kormányhivatal vezetője pótolja 
helyette, de ezt megelőzi egy bírósági eljárás, aki megállapítja, hogy az önkormányzat 
elmulasztotta a döntéshozatali kötelezettségét.  

Sárvári Attila alpolgármester:  a testület a döntést meghozza, csak éppen nem fogadja el a 
költségvetést.  

Dr. Szabó Tímea jegyző:  a Kormányhivatal biztosan nem fogja eldönteni, hogy a négy verzió 
közül melyik legyen az elfogadott.  

Sárvári Attila alpolgármester:  álláspontja szerint a lakosságszám arányos felosztás 
Szentbékkállára nézve roppant igazságtalan.  

Dr. Szabó Tímea jegyző:  az önkormányzati törvény alapján, amennyiben nincs 
megállapodás, akkor a lakosságszám arányos költségmegosztás lép be. Ha a 
Kormányhivatalnak be kell avatkozni, akkor a vége elképzelhető, hogy ez a fajta megosztás 
lesz.  

Sárvári Attila alpolgármester:  a kistelepülések számára ez a döntés mindenképpen 
igazságtalan, el kell mondani, hogy az összes bajt Révfülöp hozta az önkormányzatok nyakára 
az összes dolgozójukkal és minden cirkusszal együtt. Településvezetőként már nem tud részt 
venni a tárgyalásokon, de személy szerint egészen más véleményen van, Révfülöp igazán 
belátással lehetne. Annak idején a teljes csapatot behozták a hivatalba, amely komoly 
költséggel jár, tehát ők többletterhet hoztak a közös hivatalba. Az, hogy ki milyen arányban 
dolgozik, azt mérlegelni nem lehet.  
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Dr. Szabó Tímea jegyző:   teljesen pontosan ezt így kiszámolni nem lehet, még úgysem, hogy 
ügyiratot számolnak, egy-egy ügyirat mögött eltérő idő van, amit arra fordítanak. Úgy lehetne 
csak, ha az egész hivatal kb. fél éven keresztül írja, hogy ki, mit, mikor csinált.  

Sárvári Attila alpolgármester:  akik Révfülöpről érkeztek, ők mennek ebben az évben 
tudomása szerint nyugdíjba, illetve a jubileumi jutalom is részükre lesz kifizetve.  Azt 
gondolja, hogy Révfülöp nagyvonalúsága nagyon hiányzik a rendszerből, miért Szentbékkálla 
a kerékkötő, pontosan, hogy Révfülöp a kerékkötő, ez az egész gyomorforgató és kisstílű. 
Persze az érdekek másképp működnek, egy kistelepülés súlya ebben a rendszerben nem 
olyan, mint egy leendő közigazgatási központ várományosának, legalábbis Révfülöp nagyon 
törekszik ebbe az irányba, csak éppen a cselekedeteiben nem látszik a bölcs és megfontolt 
folyamat. 

Dr. Szabó Tímea jegyző:   hivatalvezetőként nyilván számára az a lényeg, hogy legyen 
költségvetése a hivatalnak, mert ellenkező esetben működésképtelen lesz.  

Sárvári Attila alpolgármester:  amennyiben Szentbékkálla nemmel szavaz, akkor mi történik?  

Dr. Szabó Tímea jegyző:   akkor a hivatalnak nem lesz költségvetése, ami azt jelenti, hogy 
nem írhat alá kifizetéseket, tehát nem lesz fizetése a kollégáknak, gyakorlatilag akkor a 
hivatal működésképtelenné válik, és nyilván valamilyen formában be fog avatkozni a 
Kormányhivatal. Megérti mindenkinek az álláspontját, nyilván az önkormányzatoknak nem 
ugyanazok az érdekei.  

Molnár Endre Sándor polgármester:  a testület előtt világossá szeretné tenni, hogy számtalan 
óra, vita volt ebben a témakörben. Több alkalommal találkoztak a polgármesterek, 
alkalmanként jó három órát zajlott a vita, elég kemény érdekütközések voltak, annyi 
kompromisszum volt Révfülöp és a gesztor önkormányzat részéről is, hogy a dologi 
kiadásoknak egy részét egymás között osztják  meg, és egy minimális összeggel beszáll 
Kékkút Önkormányzata is, tehát a Hivatal lemondott a dologi kiadásokban az informatikai 
kiadások egy részéről és ebből vállalt be Kővágóörs és Révfülöp 500-500 e Ft-ot, Kékkút 
pedig 100 e Ft-ot. Tudomásul kell venni, hogy ha nincs döntés, akkor a gesztor önkormányzat 
sem tudja elfogadni a költségvetését és a hivatali munka sem fog működni és végül is a 
törvény szerint megállapodás híján a fejkvóta szerinti részesedés lép életbe. A testület 
informálása érdekében ezt mindenképpen szükségesnek ítélte meg elmondani. Mindenképpen 
amellett van, hogy a testület a fogadja el.  

Németh Károly képviselő:  ez közel 1 millió forint mínuszt jelent az önkormányzatnak.  

Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző: nincs 1 millió forint.  

Dr. Szabó Tímea jegyző:  az súlyos probléma, hogy egy település kiválásával annyira 
jelentősen lecsökken az állami támogatás, hogy azt az emiatti kiadás csökkenés nem 
kompenzálja, gyakorlatilag Ábrahámhegy kiválásával az állami támogatás 14 millió forinttal 
csökkent, plusz még hiányzik a rendszerből, amivel Ábrahámhegy járult  hozzá, nyilván 
kevesebb kolléga van, de ez nincs nagyságrendileg arányban. A nagyobb egységeket 
támogatja az állam, nyilván hiányzik az állami támogatás, illetve Ábrahámhegy része, 
továbbá pont egy olyan év van, amikor két kolléga készül nyugdíjba 4 vagy 5 jubileumi 
jutalom kifizetésére kerül sor, plusz van egy kolléganő, aki gyesről tér vissza, és ilyenkor 
szabadságot kell kiadni.  

 Sárvári Attila alpolgármester:  a Polgármester Úr döntését természetesen tiszteletbe tartja, de 
az elveivel nem egyezik meg. Ennek az egységnek a nyertese Révfülöp, a dolgozókat annak 
idején áthozta, és tudta nagyon jól, hogy ők most  nyugdíjba mennek és mekkora probléma 
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lett volna, ha a nyugdíjba készülő kollégák helyett fiatalokat vettek volna fel. Ahogy eddig 
volt, az volt igazságos mindenki annyit fizetett, amennyi szolgáltatást kapott ebből a 
rendszerből. Révfülöpön tulajdonképpen önálló hivatal van, a dolgozók úgy keveredtek ide, 
ha akkor a polgármesterek nyakasabbak, akkor nem jönnek ide. Tudja, hogy a Jegyző Nőt 
nem érdekli, csak az a lényeg, hogy gomb kerüljön a kabátra.  

Dr. Szabó  Tímea jegyző:  azt nem mondta, hogy nem érdekli, hogyne érdekelné, hiszen 
érintett  az ügyben. Annak örülne a legjobban, hogy ha amellett, hogy rendezik, hogy milyen 
arányban finanszírozódnak a közös hivatalnak az állami támogatással nem fedezett költségei, 
ha olyan megoldás születik, amivel mindenki egyet tud érteni, mert az, hogy ha valaki el tudja 
fogadni, de nem ért vele egyet, az nem az együttműködés alapja. Ez nem megnyugtató még 
akkor sem, ha el lesz fogadva.  

Molnár Endre Sándor polgármester:  amennyiben nincs több kérdés, javasolja elfogadni a 
2015. évi költségvetést.  

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
2/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelete 

 
a 2015. évi költségvetésről  

 
Dr. Szabó Tímea jegyző:  ezen napirend része a saját bevételek és az adósságot keletkeztető 
ügyletek megállapítása az elkövetkezendő három év vonatkozásában.  
 
Molnár Endre Sándor polgármester:   javasolja elfogadni a saját bevételeket és az adósságot 
keletkeztető ügyleteket.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
   7/2015. (II. 23.) HATÁROZATA 

 
Az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető  
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége megállapításáról  

 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése 
szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési 
évet követő három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg: 
 

Saját bevételek összege: 
                                                              2015.  7.020 ezer Ft 
                                                              2016.  7.600 ezer Ft 
                                                              2017.  7.950 ezer Ft 
        2018.  8.250 ezer Ft 
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Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:  

                                                              2015. 0 Ft 
                                                              2016. 0 Ft 
                                                              2017. 0 Ft 
                                                              2018. 0 Ft 

 
 

2. 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása 
 

Molnár Endre Sándor polgármester:   a 2015. év vonatkozásában szükséges elfogadni 
közbeszerzési tervet, mely nemleges, javasolja elfogadni.  

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
   8/2015. (II. 23.) HATÁROZATA 

 
A 2015. évi közbeszerzési tervről 

 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. törvény 33.§-a alapján az Önkormányzat, mint ajánlatkérő 
által 2015. évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét nemleges 
megjelöléssel jóváhagyja. 
Megbízza a polgármestert, hogy az esetlegesen közbeszerzéssel érintett 
fejlesztéseket, beruházásokat kísérje figyelemmel. 

 

Felelős: Molnár Endre polgármester 
Határidő: folyamatos  
 

3. Köztemető rendjéről szóló rendelet módosítása 
 
Molnár Endre Sándor polgármester:   a temető rendelet módosítása csak egy formai dolog.  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző:  eredetileg úgy volt, hogy a szociális temetésre vonatkozó 
szabályozás 2015. január 1-től hatályba lép, de aztán kitolták a hatálybalépést egy évvel, 
emiatt szükséges a rendeletet módosítani.  
 
Molnár Endre Sándor polgármester:  javasolja a temető rendelet módosításának elfogadását.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelete 
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a köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének  

szabályairól szóló 5/2000. (X. 16.) önkormányzati rendelete módosításáról 
 
 

4. Vagyon rendelet módosítása 
 
Dr. Szabó Tímea jegyző:  kettő ingatlant szerzett ajándékozás útján az önkormányzat, 
valamennyi ingatlant tartalmazza a vagyonrendelet melléklete, és ezzel a kettővel ki kell 
bővíteni. Az egyik a töttöskáli palotarom, a másik pedig a 240 hrsz-ú ingatlanból 1/24 
tulajdoni hányad. Ebből a 240 hrsz-ú ingatlan az üzleti vagyon közé fog kerülni, a palotarom 
pedig a korlátozottan forgalomképes ingatlanok közé kerül.  
 
Molnár Endre Sándor polgármester:  az elhangzottaknak megfelelően javasolja a rendelet 
módosítás elfogadását.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
4/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelete 

 
az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok  

gyakorlásáról szóló 12/2004. (IX. 20.) önkormányzati rendelete módosításáról 
 

5. Szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet újraalkotása  
 
 
Molnár Endre Sándor polgármester:  a rendelet módosítás tekintetében már korábban volt 
egyeztetés.  A tervezetet az Aljegyző Asszony készítette elő. A szociális törvény 
megváltozott, ezért ennek nyomán másképpen lesznek szabályozva a támogatási formák.  
 
Sárvári Attila alpolgármester:  kérdezi, hogy abban az esetben, ha valaki papírilag megfelel a 
települési támogatásnak, de a testület tudomással bír arról, hogy eltitkolt jövedelme van, 
akkor dönthet úgy a testület, hogy nem állapít meg részére támogatást.  

 
Dr. Szabó Tímea jegyző:   ha papírforma szerint megfelel a jogosultsági feltételeknek, akkor 
megfelel. Gyakorlatilag mindig is volt a szociális törvény alapján arra lehetőség, hogy meg 
lehet keresni a NAV-ot, vagy lehet készíteni környezettanulmányt, ami egyfajta eszköz lehet a 
testület, vagy a polgármester kezében, amennyiben valami szélsőséges eset merül fel.  
 
Molnár Endre Sándor polgármester:  különböző kategóriák vannak, de elég szigorú szabály 
szerint.  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző:   például, ha valaki úgy nyilatkozik, hogy nincsen jövedelme, de 
aktív korú, akkor csak abban az esetben kaphat támogatást, hogy ha szerepel a munkaügyi 
központ nyilvántartásában.  
 
Sárvári Attila alpolgármester:  esetenként egy-egy ügyben, aki megfelel a jogosultsági 
feltételeknek, az kaphat támogatást. Viszont vannak olyanak, akikről köztudott, hogy 
rászorulók, de ők egyéb dolgok miatt nem nyújtják be.  
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Molnár Endre Sándor polgármester:  a jövedelem viszonytól független támogatási formák 
közé a gyermekszületésre és az iskolakezdésre tekintettel nyújtandó támogatást vették bele. 
Természetesen minden kérelemre adható.  
A többi támogatási forma jövedelmi viszonytól függő támogatás mint például a tűzifa.  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző:   elmondja, hogy ez a tűzifa, nem az a tűzifa. A szociális tűzifa 
támogatásnál, ahol a fát rendeli meg az önkormányzat, ott mindig külön rendeletet kell 
alkotni, annak a feltételei abban vannak leírva azzal, hogy ott minden évben van hozzá 
belügyminiszteri rendelet, és az keretek közé szorítja az önkormányzatot, abban szerepel, 
hogy kit kell előnybe részesíteni.  
Van még a rendkívüli méltányos települési támogatás, amihez már szinte 
katasztrófahelyzetnek kell történnie az adott családban, de itt van lehetőség a jövedelmi 
feltételektől eltérni.  
 
Sárvári Attila alpolgármester:  a rendszeres szociális segély, mint támogatási forma 
megszűnt?  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző:   nem szűnt meg, hanem átkerült a járáshoz, ezt hívjuk aktív korúak 
ellátásának. Ez kerül át március 1-től a járási hivatalok hatáskörébe. Működik a települési 
ügysegédi rendszer, amikor a járási hivatal kollégái hetente egy alkalommal tartanak 
fogadóórát jelenleg Kővágóörsön és Révfülöpön, mely kibővül március 1-től Köveskál és 
Mindszentkálla településekkel.  
 
Sárvári Attila alpolgármester:  ez a támogatási forma nem az önkormányzatot terheli ? 
 
Dr. Szabó Tímea jegyző:  az önkormányzatot csak az terheli, ami a mai ülésen elfogadott 
szociális rendeletben szerepel, erre  van egyösszegű állami támogatás, aminek a terhére 
történik ez, illetve a közfoglalkoztatottak önrésze, melyben azt figyelni kell, hogy ezt az 
állami támogatást már feladatokra kapja az önkormányzat, tehát arra kell költeni.  
Eltöltendő kérdés még a temetési támogatással kapcsolatban, hogy ha szentbékkállai lakos 
temet el szentbékkállai elhunytat, akkor differenciál-e a testület, tehát akkor a támogatás a 
legolcsóbb temetés 15 %-a.  
 
Molnár Endre Sándor polgármester:  pozitív megkülönböztetés azok számára, akik itt éltek a 
településen.  
 
Sárvári Attila alpolgármester:  ha az elhunyt hozzátartozói olyan helyzetben vannak, hogy 
nem tudják vállalni a temetés költségeit, akkor van valamilyen megoldás?  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző:  lehetséges az, hogy a rendkívüli méltányos települési támogatással 
adott esetben el lehessen térni a maximális összegtől. Lehetséges az, hogy kölcsön formájában 
nyújt támogatást az önkormányzat, illetve ilyen esetekben felmerül a köztemetés lehetősége 
is, melynek az a lényege, hogy nincsen eltemettetésre köteles hozzátartozó, vagy az nem 
képes. Ilyenkor a polgármesternek kell döntenie a köztemetésről, ebben az esetben az 
önkormányzat finanszírozza, viszont elő lehet írni a megtérítési kötelezettséget, vagy részben 
elengedni.  
 
Molnár Endre Sándor polgármester:  amennyiben nincs több kérdés, javasolja elfogadásra a 
szociális rendeletet.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  
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SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
5/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelete 

 
az egyes szociális ellátások szabályozásáról 

 
6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására pályázat újbóli 

kiírása  
 
 
Molnár Endre Sándor polgármester:  ezen napirendnek hosszabb előtörténete van,  rendeletet 
kellene alkotni ebben a tárgyban, de csak  abban az esetben lehet rendeletet alkotni, ha van, 
aki végezze ezt a szolgáltatást. Tulajdonképpen arról kell dönteni, hogy az önkormányzat 
újabb pályázatot ír ki.  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző:  a Közös Hivatalt alkotó települések közül Szentbékkálla, 
Mindszentkálla, Köveskál és Balatonhenye községben nem jelentkezett szolgáltató ezen 
feladatok ellátására. Valószínűsíthető, hogy ennek ez az oka, hogy ezen települések 
vonatkozásában a szennyvízszállítás helyszíneként a Bakonykarszt Nagyvázsonyi telepét írták 
elő, továbbá ezen települések újonnan csatornázottak, és az ingatlantulajdonosok nagy része 
már rákötött. 
 
Sárvári Attila alpolgármester:  kérdezi,hogy mivel szankcionálhatják ezeket a településeket?  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző:  a bírságolás minden törvényességi felhívás esetében él. Ugyanakkor 
ezen kötelezettségének nem azért nem tesz eleget az önkormányzat, mert nem foglalkozik 
vele, hanem azért mert egyszerűen nincsen szolgáltató. Egy jegyzői értekezlet keretében 
felmerült, hogy erre adott állami támogatást elveszik ezen településektől, de ezen 
önkormányzatok nem kapnak erre támogatást.  
 
Molnár Endre Sándor polgármester:  javasolja e témakörben a törvényességi felhívás 
elfogadásáról döntsön a testület.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
   9/2015. (II. 23.) HATÁROZATA 

 
Törvényességi felhívásról 

 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal, Kormánymegbízott VEB/004/307/2015. számon tett ismételt törvényességi 
felhívását elfogadja, és arra az alábbi intézkedést teszi: 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására pályázatot ír ki, és 
amennyiben arra érvényes és eredményes pályázat érkezik, megalkotja a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről szóló önkormányzati rendeletét.  
Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a Veszprém Megyei Kormányhivatalt tájékoztassa. 
Felelős: Molnár Endre, polgármester 
Határidő: azonnal.  
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Molnár Endre Sándor polgármester:  javasolja újabb pályázat kiírását.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
   10/2015. (II. 23.) 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. március 16.  
A borítékok bontása: 2015. március 17. 11: 00 óra 
Eredményhirdetés időpontja: 2015. április 2. 11: 00 óra 
A pályázattal ellátható közszolgáltatási időtartam: 2015. május 1-jétől 2017. április 30.  
 
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. 
 
 

7. Szentbékkálla Község Önkormányzata által 2014. évben nyújtott támogatások       
 
Molnár Endre Sándor polgármester:  az elmúlt évben a testület a katasztrófavédelmi 
igazgatóságot támogatta, mely támogatással elszámoltak, és ezt a beszámolási kötelezettséget 
javasolja, hogy fogadja el a testület.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
   11/2015. (II. 23.) HATÁROZATA 

 
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi  

Igazgatóság támogatásának elszámolásáról 
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság (8200 Veszprém, Dózsa György u. 31.) részéről nyújtott, 
2014. évben kapott támogatás elszámolásáról szóló beszámolóját megismerte, azt elfogadja. 
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Felelős: Molnár Endre polgármester 

Határidő: azonnal 

                                                           
 

8. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ajkai Katasztrófavédelmi         
Kirendeltség támogatás iránti kérelme  

 
Molnár Endre Sándor polgármester:  javasolja az idei évben is  az  5.000 Ft –os támogatást.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
   12/2015. (II. 23.) HATÁROZATA 

 
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatásáról 

 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Veszprém 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, (Székhely: 8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 31.) 
egyszeri  5.000 Ft-tal, azaz  Ötezer forinttal támogatja.   
A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik a Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság bankszámlája javára.  
A támogatás célja: Az Igazgatóság működési kiadásainak támogatása 
A felhasználás határideje: 2015. december 31. 
A  Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a támogatásról 2016. január 31.-ig 
köteles elszámolni. 
A támogatási cél kormányzati funkciója:  032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek 
 
Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének megfelelő 
tartalommal kössön megállapodást az Igazgatósággal.  
Utasítja a polgármestert, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen fenti összeg 
kifizetéséről. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról 
számoljon be a Képviselő-testületnek. 
Felelős: Molnár Endre Sándor, polgármester 
Határidő:  

- a megállapodás megkötésére: 2015. március 31. 
- az összeg kifizetésére: a megállapodás megkötését követően, az abban foglaltak 

szerint 
- beszámolás: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő 

lejártát követő testületi ülésen. 
 
 

9. Helyi Építési Szabályzat hatálybalépésének megállapítása 
 
Molnár Endre Sándor polgármester:   a rendezési terv módosítás a legvégső szakaszába jutott 
és a hatálybalépés időpontjára vonatkozóan vannak különböző szabályok.  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző:  gyakorlatilag a főépítész kérésének megfelelően úgy került 
megfogalmazásra a hatálybalépés, hogy a hatóságoknak való megküldés, vagy az általuk való 
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átvételt követő 15. nap, de legkorábban a kihirdetést követő 30. nap, magyarul kívülálló 
számára nem egyértelmű, hogy melyik lett ezen időpontokból a hatálybalépés. A jogalkotási 
szabály ilyenkor az, hogy amikor feltételtől tesszük függővé akkor hozni kell egy határozatot, 
amelyben meg kell állapítani a hatálybalépés időpontját. A tértivevények tanúsága szerint 
mindenki hamarabb átvette, így a kihirdetést követő 30. nap lesz a hatálybalépés napja, azaz 
2015. március 1. napja.  
 
Molnár Endre Sándor polgármester:   javasolja elfogadni a hatálybalépés időpontját.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
   13/2015. (II. 23.) HATÁROZATA 

 
A HÉSZ módosítás hatálybalépésének megállapításáról 

 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szentbékkálla Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének Szentbékkálla község Helyi Építési Szabályzatáról és 
Szabályozási tervéről szóló 12/2008.(XII.08.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 
1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelete hatálybalépésének napját 2015. március 1. nappal 
állapítja meg. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot az önkormányzati rendelet 
kihirdetésére vonatkozó rendelkezések szerint tegye közzé.  
 
Felelős: Dr. Szabó Tímea jegyző 
Határidő: 2015. február 27. 
 

10. Vegyes ügyek  
 
Molnár Endre Sándor polgármester:   sajnos olyan témát kell kitárgyalni a vegyes ügyek 
kérdésében, ami nem új keletű a településen. A falu központjában lévő állattartás kérdése napi 
szinten nem mérséklődnek, hanem fokozódnak. Felkéri a Jegyző Nőt, hogy az ügyben járjon 
el személyesen. Hatalmas mennyiségű trágyadomb van az udvaron, aminek a levele a 
csatorna rendszerbe folyik bele. A megfelelő hatóságokkal egy hatósági ellenőrzést kellene 
végrehajtani, áldatlan állapotok uralkodnak, és meleg idő közeledtével csak nőnek a 
problémák.  
 
Sárvári Tamás képviselő:  annál is inkább intézkedni szükséges, mivel a közelben 
gyerektábor, étterem, bolt, presszó működik. Az egész környéken igen komoly szagok 
terjednek.  
 
Sárvári Attila alpolgármester:  nem a szagokra kell fogni, hanem az állattartás minőségét kell 
megvizsgálni.  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző: felmerült tavaly nyár vége felé a csend, égetés és egyéb 
környezetvédelemmel kapcsolatos kérdések szabályozása. Ezen téma elég tág, tehát úgy 
lehetne valamilyen rendelet tervezetet összeállítani, hogy ha megkapná a hivatal azt, amit 
abban látni szeretne a testület, amit abban szabályozni kíván.  
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Molnár Endre Sándor polgármester:   szükséges az égetést is szabályozni, ha lenne valamely 
településen ilyen tárgyú reális rendelet, azért kéri, hogy a Jegyző Nő küldje  meg, hogy legyen 
támpontja a testületnek.  
 
Sárvári Attila alpolgármester:    ez egy kistelepülés, melynek vannak sajátosságai és az itt élő 
embereknek is vannak jogaik, amikhez ragaszkodhatnak.  
 
Sárvári Tamás képviselő:  kérdezi, hogy a kutya tartásról van rendelete az önkormányzatnak?  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző:  korábban minden településnek volt eb tartással kapcsolatos 
rendelete. Aztán a kormány alkotott egy rendeletet a kedvtelésből tartott állatokról, és azóta 
ezt helyben nem lehet szabályozni.  
 
Sárvári Attila alpolgármester:    egy bejelentés alapján az eb tartással kapcsolatosan a hivatal 
el tud járni?  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző:  a közterületen felügyelet nélkül kóborló kutya, az már 
szabálysértés, de ebben nem jár el a hivatal, hanem átteszi a megfelelő szervhez, amely a 
járási hivatal.  
 
 
Molnár Endre polgármester:  megköszöni a részvételt  és az ülést 17:30 órakor bezárja.  
                                                                                                      
                                                                          

 
K.m.f. 

 
 
Molnár Endre Sándor       dr. Szabó Tímea 
   polgármester               jegyző 
 
 
 
 


