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SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  
 
Ikt.szám: 504-3/2015. 
 

JEGYZŐKÖNYV  
 
Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 31-én   
17:00 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 
Sárvári Tamás   képviselő  
 
Tanácskozási joggal megjelent:  
Tóthné Titz Éva  aljegyző  
Csik Tímea    jegyzőkönyvvezető 
 
Molnár Endre Sándor polgármester:  köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a  testület 4 
fővel  határozatképes. Németh Ottó egyéb elfoglaltság okán, igazoltan van távol.  Ismerteti a 
tárgyalandó napirendeket:  
 

1. Gazdasági program elfogadása 
2. Gázló Környezet- és Természetvédelmi Egyesület támogatási kérelme 
3. A viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény által a viziközmű-

szolgáltatás biztosításának érdekében és az arra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 
elkészítéséről és a közös vagyonértékelésről szóló döntés meghozatala 

4. Vegyes ügyek  
 
Javasolja a napirend elfogadását.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
   18/2015. (III. 31.) HATÁROZATA 

 
 A 2015. március 31-i ülés napirendjéről  

 
Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. március 31-i ülés 
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 
 

1. Gazdasági program elfogadása 
2. Gázló Környezet- és Természetvédelmi Egyesület támogatási kérelme 
3. A viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény által a viziközmű-
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szolgáltatás biztosításának érdekében és az arra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 
elkészítéséről és a közös vagyonértékelésről szóló döntés meghozatala 

4. Vegyes ügyek  
 
 
Molnár Endre Sándor polgármester:   a napirendek megtárgyalása előtt javasolja elfogadásra a 
lejárt határidejű határozatokról készült jelentést.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
19/2015. (III. 31.) HATÁROZATA 

 
Jelentés elfogadásáról  

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

1. Gazdasági program elfogadása 
 
Molnár Endre Sándor polgármester:  mindenki kézhez kapta a gazdasági program 
elfogadására vonatkozó előterjesztést. A program eleje foglalkozik a település demográfiai 
helyzetével, egyéb statisztikai adatokat tartalmaz. Kiegészíteni javasolja a negyedik oldal 
alján a 3. pontban, a kulturális értékeknél az alábbi mondatatot: „országos jelentőségű 
műemlék a felvidéki klasszikus stílusban épült nagyméretű présház, a Birkás-pince és –
lakóház”. Javasolja szerepeltetni ezen mondatban a település  még kettő értékét, mégpedig a 
töttöskáli templomromot és a velétei palotaromot.  
 
Ezen kiegészítéssel javasolja elfogadásra a gazdasági programot.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
20/2015. (III. 31.) HATÁROZATA 

 
A gazdasági program elfogadásáról 

 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015-2019. 
időszakra szóló gazdasági programját elfogadja. 
 
 

2. Gázló Környezet- és Természetvédelmi Egyesület támogatási kérelme 
 

 
Molnár Endre Sándor polgármester:  ezen napirend vonatkozásában is kézhez kapta a testület 
az előterjesztést és az egyesület kérelmét. Ahogy az előterjesztésben is szerepel a képviselő-
testület ilyen célokra 100.000 Ft-ot különített el. Kérdés, hogy nyújtsanak-e támogatást és ha 
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igen, akkor milyen összeggel. Javasol támogatást 5-10 e Ft összegben.  
 
Sárvári Attila alpolgármester: 10.000 Ft támogatást javasol.  
 
Molnár Endre Sándor polgármester: javasolja a 10.000 Ft támogatás elfogadását.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
21/2015. (III. 31.) HATÁROZATA 

 
Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület támogatásáról  

 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás 
átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati 
rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján elhatározza, hogy a Gázló Környezet- és 
Természetvédő Egyesületet (Székhely: 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 7.) (továbbiakban: 
Egyesület)  egyszeri  10.000 Ft-tal, azaz  Tízezer forinttal támogatja.   
 
A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Egyesület pénztára javára.  
A támogatás célja: Az Egyesület működési kiadásainak támogatása 
A felhasználás határideje: 2015. december 31. 
Az Egyesület a támogatásról 2016. január 31.-ig köteles elszámolni. 
A támogatási cél kormányzati funkciója: 011130 Önkormányzatok, önkormányzati 
hivatalok igazgatási tevékenysége 
 
Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének megfelelő 
tartalommal kössön megállapodást az Egyesülettel, ami terjedjen ki az Ör. 4. § (2) 
bekezdésében meghatározottakra.  
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, polgármester 
Határidő:  

- a megállapodás megkötésére: 2015. április 30. 
- 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. 

 
3. A viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény által a viziközmű-

szolgáltatás biztosításának érdekében és az arra vonatkozó Gördülő Fejlesztési 
Terv elkészítéséről és a közös vagyonértékelésről szóló döntés meghozatala 

 
Molnár Endre Sándor polgármester: a viziközmű szolgáltatással összefüggésben szükséges 
egy úgynevezett gördülő fejlesztési tervet készíteni a társulásoknak, illetve egy közös 
vagyonértékelést. Ezen feladat ellátását törvény írja elő az önkormányzatoknak, a település 
víz és csatorna szolgáltatója, a Bakonykarszt Zrt. vállalná ezen terv elkészítését. Ezen döntést 
mindenképpen szükséges a mai ülésen meghozni.  
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Németh Károly képviselő:  kérdezi, hogy mennyiért végzik el a terv készítését, 
részarányosan?   
 
Tóthné Titz Éva aljegyző: a vagyonértékelést követően kerül megállapításra maga az összeg 
meghatározott arányban.  
 
Molnár Endre Sándor polgármester: javasolja elfogadásra az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot.  
 
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
22/2015. (III. 31.) HATÁROZATA 

 
1./ Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 21-25858-1-
005-00-12 MEKH kóddal rendelkező 75. sorszámú Köveskál szennyvízelvezető és 
tisztító, valamint a 11-07092-1-002-00-02 MEKH kóddal rendelkező 30. sorszámú 
Szentbékkálla ivóvízellátó viziközmű-rendszer Ellátásáért Felelőse megtárgyalta a 
Gördülő Fejlesztési Tervre és az egységes viziközmű-rendszer vagyonértékelésére 
vonatkozó lehetőségeket, jogokat, kötelezettségeket, azokat tudomásul veszi és 
elfogadja. 

 
2./ A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése 
szerinti a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása 
érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy 
hatalmazza meg a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati 
kötelezettségek teljesítésével (a 2016-2030. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési 
Terv elkészítésével, majd annak véleményezését követően a Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtására, a jóváhagyásra irányuló 
eljárásban az önkormányzat helyett és nevében történő képviseletében). 

 
3./ A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ (1) bekezdése 
szerinti Szentbékkálla Község Önkormányzata vagyonértékelési kötelezettség 
teljesítése érdekében, továbbá, hogy a 24/2013. (V.29.) NFM rendelet 2. § (1) 
bekezdése szerint a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság területén egységes elvek alapján, egységes vagyonértékelés 
készüljön, a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 
előterjesztés mellékletét képező, a vagyonértékeléssel kapcsolatos jogokat és 
kötelezettségeket tartalmazó Együttműködési megállapodásokat a Szentbékkálla 
Község Önkormányzat nevében írja alá. 

 
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen döntést, jelen 
döntés alapján elkészített és aláírt meghatalmazást, valamint az Együttműködési 
megállapodásokat a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (8200 Veszprém, Pápai út 41.) részére megküldje. 

 
5./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a további, szükséges 
intézkedések megtételére. 
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Felelős: Molnár Endre Sándor polgármester 
Határid ők:  1. – 3./  azonnal 

        4./ legkésőbb 2015. március 31. 
                   5./ folyamatosan 
 

4. Vegyes ügyek  
 

  
Molnár Endre Sándor polgármester: említésre méltó vegyes ügy az, hogy a játszótér 
felújítását tervezi az önkormányzat, melyre érkezett árajánlat, ez ügyben próbálnak 
tájékozódni, mely még igen képlékeny.  
 
Sárvári Attila alpolgármester: tájékoztatja a testületet, hogy a kamera rendszer elkészült, a 
vállalkozó készre jelentette. Jelen pillanatban kifogástalanul működik a holnapi nap folyamán 
történik meg az átadás-átvétel.  
 
Molnár Endre  Sándor polgármester:  megköszöni a részvételt  és az ülést 17:30 órakor 
bezárja.  
                                                                                                      
                                                                          

 
K.m.f. 

 
 
Molnár Endre Sándor       dr. Szabó Tímea 
   polgármester               jegyző 
 
 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős jelenlévő:  
 
 
 

Tóthné Titz Éva 
aljegyző 

 


