
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ikt.szám: 620-2/2016/K. 

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 05-én 
15:30 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

Tanácskozási joggal megjelent: 

Dr. Szabó Tímea jegyző
Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető 
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző 
Domonkos Zsolt Tapolcai Rendőrkapitányság részéről 

Molnár Endre polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testületből 3 fővel
jelen van, így határozatképes. Németh Ottó és Sárvári Tamás képviselők egyéb elfoglaltság
okán igazoltan vannak távol. Ismerteti a meghívó szerinti napirendet, és javasolja elfogadásra.

1.) 2015. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
2.) 2015. évi zárszámadás elfogadása
3.) Közrendvédelmi beszámoló
4.) Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati 

rendelet előkészítése 
5.) Gördülő Fejlesztési Terv elkészítése 
6.) 2015. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentés
7.) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2015. évre vonatkozó 

átfogó értékelés elfogadása
8.) Közösségi színterek használatának szabályozása 
9.) Beszámoló az önkormányzat részvételével működő társulások 2015. évi 

tevékenységéről 
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10.) Tájékoztatás a gyermekétkeztetés rendszerének átalakítása, különösen a 
szünidei gyermekétkeztetés bevezetésére tekintettel

11.) Temető díjak felülvizsgálata 
12.) Gázló Környezet- és Természetvédelmi Egyesület támogatási kérelme
13.) Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás létszámcsökkentési döntésével 

kapcsolatos, „Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások 
támogatása” igénylésének benyújtása

14.) Közösségi Ház konyhabútor árajánlat tárgyalása 
15.) Vegyes ügyek 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

23/2016. (V. 05.)  HATÁROZATA

 A 2016. május 05-i ülés napirendjéről 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. május 05-i ülés napirendjét
az alábbiak szerint elfogadja:

1. 2015. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
2. 2015. évi zárszámadás elfogadása
3. Közrendvédelmi beszámoló
4. Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati 

rendelet előkészítése 
5. Gördülő Fejlesztési Terv elkészítése 
6. 2015. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentés
7. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2015. évre vonatkozó 

átfogó értékelés elfogadása
8. Közösségi színterek használatának szabályozása 
9. Beszámoló az önkormányzat részvételével működő társulások 2015. évi 

tevékenységéről 
10. Tájékoztatás a gyermekétkeztetés rendszerének átalakítása, különösen a szünidei 

gyermekétkeztetés bevezetésére tekintettel
11. Temető díjak felülvizsgálata 
12. Gázló Környezet- és Természetvédelmi Egyesület támogatási kérelme
13. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás létszámcsökkentési döntésével 

kapcsolatos, „Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások 
támogatása” igénylésének benyújtása

14. Közösségi Ház konyhabútor árajánlat tárgyalása 
15. Vegyes ügyek 

Molnár Endre polgármester:  a napirendek megtárgyalása előtt szokás szerint a lejárt határide-
jű határozatokról készült jelentést kellene elfogadni. Javasolja a jelentés elfogadását. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

24/2016. (V. 05.)  HATÁROZATA

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról 
készült jelentést elfogadja. 

1.) 2015. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása

Molnár Endre polgármester:  a testület kézhez kapta a napirendhez tartozó terjedelmes anya-
got, gyakorlatilag annyira alapos és pontos, hogy részéről nincsen hozzáfűzni való. Esetleg,
ha a jelenlévő pénzügyes kolléganő kíván kiegészítést tenni azt kéri, hogy tegye meg. 

Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző:   igazából annyira részletes és tételes az előterjesztés,
csak a kötelező módosítások történtek. A felhalmozási kiadások elkezdődtek, amennyiben van
kérdés, szívesen válaszol. 

Molnár Endre polgármester:  megállapítja, hogy nincsen kérdés, észrevétel, ezért javasolja el-
fogadásra a 2015. évi költségvetés módosítását. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2016. (V. 20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

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

2.) 2015. évi zárszámadás elfogadása

Molnár  Endre  polgármester: ezen  napirend  az  előző  napirenddel  összefüggésben  van.  
Az  anyagot  szintén  megkapta  a  testület,  szép,  aprólékosan  meg  van  adva  minden  adat.
Kiemelne egy mondatot, mely az alábbiak szerint hangzik: „Önkormányzatunk 2015. évben
sikeresen és eredményesen gazdálkodott a rendelkezésre álló erőforrásokkal.”
Kérdezi a pénzügyi ügyintézőt, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést. 

Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző: itt is teljesen kibontásra kerültek a kiadások jogcímen-
ként. A vagyoni helyzet jól alakult, a beruházások elkezdődtek és a folytatáshoz is rendelke-
zésre áll a pénzösszeg. 

Molnár  Endre polgármester: amennyiben nincsen kérdés,  észrevétel,  javasolja  a  2015. évi
zárszámadás elfogadását. 
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Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2016. (V.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

Szentbékkálla Község Önkormányzata
 2015. évi zárszámadásáról

3.) Közrendvédelmi beszámoló

Molnár Endre polgármester: felkéri a rendőrség részéről jelenlévő Domonkos Zsoltot, hogy 
tartsa meg beszámolóját. 

Domonkos  Zsolt  (Tapolcai  Rendőrkapitányság): köszönti  a  jelenlévőket.  Elmondja,  hogy
ismét eltelt egy év, és lehetőséget kapott arra, hogy a közrendvédelmi beszámolót megtartsa.
Szentbékkálla település szerencsés helyzetben van a bűncselekmények alakulása tekintetében,
mivel a tavalyi évben összesen 4 db bűncselekmény történt. Ez viszonylag az elmúlt kettő év
tekintetében  kismértékű  emelkedést  jelent,  bár  ez  még  mindig  alacsony  szám.  A
bűncselekmények közül 3 személy elleni 1 pedig közlekedési bűncselekmény volt. A személy
ellenit  úgy  kell  érteni,  hogy  vagy  családon  belüli,  vagy  a  személyek  közötti  valamilyen
konfliktusból  adódott  ez  a  jellegű  bűncselekmény.  Tehát  nem  olyan  jellegű  volt,  ami  a
közrendet,  vagy  közbiztonságot  érintené,  tehát  nem  vagyoni  bűncselekmény  volt,  ami
tulajdonképpen a tavalyi év célkitűzése volt.  Örvendetes az a szám, hogy a tulajdon elleni
szabálysértések  tekintetében a  számok alakulása szintén kedvezőbb,  hiszen összesen kettő
darab történt  a településen.  Úgy gondolja,  hogy kedvezőbb eredményt  úgy sikerült  elérni,
hogy a lakosok egyrészről megfogadták a tanácsokat,  amelyeket  akár a lakossági fórumok
keretében, akár más bűnmegelőzési fórumon el szoktak mondani. A kedvező eredményhez az
is hozzájárult, hogy nagyon jó a kapcsolat a képviselő-testület, illetve a rendőrség között. 
Kitérne a balesetekre is, mely összesen az elmúlt évben 5 db történt, mely szám a település
méretéhez képest sok, főleg úgy, hogy ebből 1 súlyos volt, 4 pedig anyagi kárral járó. Erre a
jövőre  nézve  igyekeznek  odafigyelni,  csökkenteni.  Természetesen  a  közlekedésbiztonság
szempontjából az idei évben is prioritást élvez az ittas vezetők kiszűrése és ezen jogsértések
és balesetek megelőzése. Bízik benne, hogy  az idei évben a bűncselekmények tekintetében
ezt az arányt fent tudják tartani, illetve valamilyen formában csökkenteni, főleg a családon
belüli  erőszak,  vagy azzal  kapcsolatos  jogsértéseket,  melyeket  inkább figyelemfelhívással,
vagy  különböző  tanácsok  adásával,  illetve  a  békés  egymás  mellett  élés  szabályainak
betartásával  lehet  megelőzni.  Fórumokat  ugyanúgy,  mint  az  elmúlt  évben,  fognak tartani,
különös  tekintettel  a  közelgő  nyári  idegenforgalmi  szezonra.  A  készenléti  rendőrség
tekintetében remélhetőleg ők is fogják a munkájukat segíteni a nyár folyamán. Amennyiben a
beszámolóval kapcsolatosan bármilyen kérdés merül fel, szívesen válaszol. Kéri a képviselő-
testületet, hogy a beszámolót fogadja el. 

Molnár  Endre  polgármester: köszöni  a  beszámolót.  Elmondja,  hogy  valóban  jó  az
együttműködés a rendőrséggel, és el kívánja mondani, hogy ezt az egész testület örömmel
tapasztalja.  Azon vannak, hogy a településen meg legyen a bizalom, a rendőrség fokozott
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jelenléte már jó ideje tapasztalható a településen, amely segít, illetve visszatartó erővel bír,
főleg az ittas vezetés tekintetében. Javasolja a beszámoló elfogadását. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

25/2016. (V. 05.)  HATÁROZATA

Közrendvédelmi beszámolóról

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évre vonatkozó közrendvé-
delmi beszámolót elfogadja. 

Molnár Endre polgármester:  megköszöni a jelenlétet. 

Domonkos Zsolt elhagyja a helyiséget. 

4.) Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati 
rendelet előkészítése 

Molnár Endre polgármester: véleménye szerint ezzel kapcsolatosan további kiegészítésre nin-
csen szükség, javasolja elfogadásra. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

26/2016. (V. 05.)  HATÁROZATA

Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról
szóló önkormányzati rendeletről

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalom-
mal a rendelet tervezetet véleményezésre megküldeni javasolja az alapellátást végző házior-
vos, fogszakorvos és védőnő, valamint az országos módszertani intézet (Nemzeti Egészségfej-
lesztési Intézet, 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.) részére.
Felkéri a polgármestert, hogy a vélemények megérkezését követően a véleményezett rendelet
tervezetet a soron következő ülésre, elfogadásra terjessze elő.

Felelős: Molnár Endre, polgármester
Határidő: a) azonnal (véleményezésre megküldésre)

      b) véleményezett rendelet tervezet megérkezését követő tervezett testületi ülés
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5.) Gördülő Fejlesztési Terv elkészítése 

Molnár Endre polgármester: ezt a tervet a Bakonykarszt készíti el, melyet az önkormányzat-
nak el kell fogadni. Javasolja elfogadásra. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

27/2016. (V. 05.)  HATÁROZATA

1./ Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 30. sorszámú 11-07092-1-002-
00-02  MEKH  kóddal  rendelkező  Szentbékkálla  ivóvízellátó  víziközmű-rendszer,  75.
sorszámú 21-25858-1-005-00-12 MEKH kóddal rendelkező Köveskál szennyvízelvezető és
-tisztító víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a 2017-2031. évekre vonatkozó
Gördülő Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó napirendi pontot.

2./ A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése szerinti
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.

3./  A meghatalmazás  terjedjen  ki  arra  is,  hogy  a  BAKONYKARSZT  Zrt.  a  vonatkozó
Terveket  készítse  el  és  a  Vksztv.  valamint  az  58/2013.  (II.  27.)  Korm.  rendelet  által
megállapított  véleményezés  átvételét  követően,  a  2017-2031.  évekre  vonatkozó  Gördülő
Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a
jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot.

4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen döntést, jelen döntés alapján
elkészített  és  aláírt  meghatalmazást,  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.

Felelős: Molnár Endre Sándor polgármester
Határidők: 1. – 4./ azonnal

           5./ folyamatosan

6.) 2015. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentés

Molnár Endre polgármester:  az ellenőrzések szükségesek, gond igazából nem volt. Javasolja
a jelentés elfogadását. 
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Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

28/2016. (V. 05.)  HATÁROZATA

a  2015. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentésről

Szentbékkálla  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2015.  évben  Szentbékkálla
Önkormányzatánál végzett ellenőrzésekről szóló jelentést tudomásul veszi, és elfogadja azt.

7.) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2015. évre 
vonatkozó átfogó értékelés elfogadása

Molnár Endre polgármester: terjedelmes anyagot kaptak kézhez. Kérdezi, hogy van-e észrevé-
tel, kérdés ezzel kapcsolatosan. Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja az értékelés elfo-
gadását. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

29/2016. (V. 05.)  HATÁROZATA

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 
2015. évre vonatkozó átfogó értékelés elfogadásáról

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédel-
mi feladatok ellátásáról szóló 2015. évre vonatkozó értékelést elfogadja.
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az értékelést küldje meg a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére.  

Felelős: Molnár Endre Sándor, polgármester
Határidő: 2016. május 31. 

8.) Közösségi színterek használatának szabályozása

Molnár Endre polgármester: kérdezi, hogy van-e napirenddel kapcsolatosan észrevétel, javas-
lat,  kérdés. Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja a közösségi színterek használatának
szabályzatát elfogadásra. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

30/2016. (V. 05.)  HATÁROZATA

Szentbékkálla  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  a közösségi  színterek  használati
szabályzatát, házirendjét, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott szabályzatot, házirendet a te-
gye közzé.

Felelős: Molnár Endre Sándor polgármester
Határidő: 2016. május 31. 

9.) Beszámoló az önkormányzat részvételével működő társulások 2015. évi 
tevékenységéről 

Molnár Endre polgármester: a beszámoló tartalmazza a társulások tevékenységét.  Kérdezi,
hogy van-e észrevétel ezzel kapcsolatosan. Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja elfoga-
dásra. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

31/2016. (V. 05.)  HATÁROZATA

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati társulások 2015.
évi munkájáról készült beszámolót tudomásul veszi, és elfogadja. 

10.)Tájékoztatás a gyermekétkeztetés rendszerének átalakítása, különösen a szünidei
gyermekétkeztetés bevezetésére tekintettel

Molnár Endre polgármester: javasolja azt a verziót elfogadásra, hogy a gyermekétkeztetési
feladatok ellátását az ellátási kötelezettségen felül biztosítani nem kívánja a testület. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

32/2016. (V. 05.)  HATÁROZATA

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szünidei gyermekétkeztetési fel-
adatok ellátását az ellátási kötelezettségen felül biztosítani nem kívánja. A szünidei gyermek-
étkeztetés feltételeit előkészíti.
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Felkéri a polgármestert, hogy a jegyzőt, valamint a kötelező felvételt biztosító Óvoda, Iskola
intézményvezetőit a szünidei gyermekétkeztetés biztosításának igénybevételi lehetőségéről tá-
jékoztassa.

Felelős: Molnár Endre Sándor polgármester
Határidő: 2016. május 30.

11.)Temető díjak felülvizsgálata 

Molnár Endre polgármester:  csak egy összegen akadt fenn, melyen esetlegesen lehetne vál-
toztatni, temető hozzájárulás 830 Ft, mely elég furcsa összeg. 

Dr. Szabó Tímea jegyző:   ez a díj a törvényben meghatározottak szerint került megállapításra,
mely az alábbi: „a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenn-
tartási hozzájárulási díj mértéke az adott évben az egyes sírhelyekre megállapított megváltási
díjtételek egyszerű számtani átlagának 5%-át nem haladhatja meg. Tehát így jött ki ez a fur-
csa szám. 

Molnár Endre polgármester: tehát a temetőben munkát végző, mint például a sírköves? 

Dr. Szabó Tímea jegyző: így van, a sírkövesnek alkalmanként 830 Ft-ot kellene befizetnie,
amikor munkát végez a temetőben. Ez a befizetés ott  működik, ahol van temetőgondnok. 

Molnár Endre polgármester:   véleménye szerint nem kellene a díjakon emelni, mivel akiket
egy temetés érint, az igen nagy kiadás, nem akarja az elhunyt hozzátartozóinak terheit növel-
ni. 

Sárvári Attila alpolgármester:  kérdezi a temetőben végzett ellenőrzéssel kapcsolatos teendő-
ket? 

Dr. Szabó Tímea jegyző: az ellenőrzéssel kapcsolatos teendőket az előterjesztés II. része tar-
talmazza. Gyakorlatilag a nyilvántartások visszamenőleges elkészítése igen nagy problémát
jelent. Arra gondolt, hogy kellene egy árajánlatot kérni, hogy az milyen összeget jelentene.
Mivel a 9 településből ez 7 településen probléma, ezért amennyiben a testületek egyetértenek
vele, akkor kér úgy ajánlatot, hogy több település vonatkozásában és a következő testületi ülé-
sen majd megtárgyalja a testület az ajánlatot. 

Molnár Endre polgármester:  nincsen elképzelése, hogy ez a nyilvántartó könyv hogy néz ki,
rajzokat is tartalmaz-e? 

Dr. Szabó Tímea jegyző: szükség van térképre is. A temetőket parcellákra kell osztani, azon
belül sorokat, sírhelyeket kell kialakítani.  A nyilvántartó könyvnek pedig beazonosíthatóan
tartalmaznia kell a sírhelyeket. 

Molnár Endre polgármester:  véleménye szerint ezen nyilvántartás egy részét saját maguk ön-
szorgalomból is el tudják készíteni. Akár a nyári időszakban diákok segítségét is igénybe le-
hetne venni ebben a témában. Meg kellene mindenképpen vizsgálni, hogy hol tudnának spó-
rolni. 
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Sárvári Attila alpolgármester: mérlegelni kell, hogy mi az, ami kötelező. 

Molnár Endre polgármester: mindenképpen javasolja, hogy indítsák el a folyamatot, mivel ér-
keztek megrovások, hogy ezzel a nyilvántartással nem rendelkezik az önkormányzat. 

Dr. Szabó Tímea jegyző: így van, el kell kezdeni a folyamatot, különösen mivel akár várható
utóellenőrzés is Járási Hivatal részéről.

Sárvári Attila alpolgármester:  van egy olyan tendencia, hogy egyre többen érdeklődnek, hogy
akik  nem itt élnek, de ide szeretnék hozni a hozzátartozójukat. 

Molnár Endre polgármester:  a temetői díjak tekintetében javasolja, hogy a díjakat ne módo-
sítsa a testület. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

33/2016. (V. 05.)  HATÁROZATA

A temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálatáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  köztemető  rendjéről,
használatának,  igénybevételének  szabályairól  szóló  5/2000.  (X.  16.)  önkormányzati
rendeletében  szabályozott,  a  temetővel  kapcsolatos  díjakat  felülvizsgálta,  ami  alapján
megállapítja, hogy a díjakat módosítani nem kívánja.

12.) Gázló Környezet- és Természetvédelmi Egyesület támogatási kérelme

Molnár Endre polgármester:  javasolja az egyesület támogatását, de a mértékéről kellene dön-
teni. A támogatásokra 200.000 Ft kerettel rendelkezik az önkormányzat. 20.000 Ft összegű tá-
mogatást javasol. Kéri, hogy aki a javasolt összeggel egyetért, kézfeltartással jelezze. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

34/2016. (V. 05.)  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
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Természetvédő  Egyesületet  (Székhely:  8253  Révfülöp,  Villa  Filip  tér  7.)  (továbbiakban:
Egyesület) egyszeri 20.000 Ft-tal, azaz húszezer forinttal támogatja.  

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Egyesület pénztára javára. 
A támogatás célja: pihenőhely kialakításának és az Egyesület programtervének támogatása
A felhasználás határideje: 2016. december 31.
Az Egyesület a támogatásról 2017. 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: 2016. május 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.

13. Tapolca Környéki Önkormányzati   Társulás létszámcsökkentési döntésével 
kapcsolatos,   „Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások 
támogatása”   igénylésének benyújtása

Molnár Endre polgármester: a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás létszámcsökkentési
döntéséhez szükséges minden tagönkormányzat határozata. 

Sárvári  Attila  alpolgármester: kérdezi,  hogy az  szerepel  az  anyagban,  hogy ebből  milyen
költségtöbblet jut az önkormányzatokra? 

Dr.  Szabó  Tímea  jegyző: ez  már  nem  költségtöbblet,  ennek  a  létszámleépítésnek  az
előkészítése  már  a  tavalyi  évben elkezdődött.  Tavaly már  minden testület  meghozta  ezt  a
döntést,  csak még sem volt  beadható a pályázat,  vagy a felmentési  idő volt  túl  hosszú és
emiatt még egyszer kell határozatot hoznia a testületeknek. Az idei költségvetéskor ők ezzel
már számoltak, tehát akkor, amikor elfogadta Szentbékkálla Önkormányzata a költségvetését,
és azt, hogy mennyi pénzeszköz átadást teljesít a társulás felé, akkor ez már tudott volt, tehát
ez nem újdonság, csak egy határozat hozatalt kell ismételni. 

Molnár Endre polgármester:  javasolja elfogadásra a határozati javaslatot. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

35/2016. (V. 05.)  HATÁROZATA

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete,  mint  a  Tapolca  Környéki
Önkormányzati Társulás tagja a jelen határozatban foglaltak szerint nyilatkozik arra , hogy a
Társulás által fenntartott Balaton – felvidéki Szociális , Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti
Szolgálatnál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott - jogviszonyban vagy
munkaviszonyban  töltött  idejének  megszakítás  nélküli  -  foglalkoztatására  a  települési
önkormányzat által alapított más szervnél, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy
a  tervezett  új  álláshelyeken,  szervezeti  változás,  feladatátadás  következtében  a  kérelem
benyújtójának fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség. 

Szentbékkálla Önkormányzat Képviselő - testülete a létszámleépítéssel kapcsolatos egyszeri
költségvetési  támogatás  igénylésének  Magyar  Államkincstárhoz  történő  benyújtását
támogatja, azzal egyetért.

Felkéri a képviselő-testület a polgármestert , hogy a döntésről a Társulás elnökét a határozat
megküldésével értesítse.

Felelős: Molnár Endre Sándor, polgármester 
Határidő: 2016.május 31.

14. Közösségi Ház konyhabútor árajánlat tárgyalása 

Molnár Endre polgármester:   elmondja,  hogy több árajánlatot is beszerzett,  de a Pálffy és
Papp Kft nyújtotta a legkedvezőbb ajánlatot. 

Bőczi Ernő képviselő: kérdezi, hogy az ajánlatban szerepel a 12 cm-es műanyag láb, akkor
miért  van szükség lábazat  takaróra?  Véleménye  szerint  így nem lehet  felmosni,  a  lábazat
takaró felszívja vizet.  

Molnár  Endre  polgármester:   azért  van  rá  szükség,  hogy  a  bútor  jól  mutasson.  Aki  tud
takarítani, az megoldja úgy, hogy nem fog elázni a lábazat takaró. A bútor megjelenéséhez
hozzátartozik a lábazat takaró. 
Javasolja elfogadni a Pálffy és Papp Kft árajánlatát a konyhabútor elkészítése tárgyában bruttó
473.120 Ft összegben + a beépítés költsége 55.000 Ft. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

36/2016. (V. 05.)  HATÁROZATA

Konyhabútor készítésére vonatkozó árajánlat elfogadásáról
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Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Pálffy  és  Papp  Kft.  (8300
Tapolca, Nyárfa u. 3.) árajánlatát konyhabútor készítésére a Közösségi házba elfogadja. 

A bútor gyártási költsége bruttó 473.120 Ft, beépítési költsége bruttó 55.000 Ft.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az árajánlatnak megfelelően  a bútor
elkészítését megrendelje.

Felelős: Molnár Endre polgármester.
Határidő: 2016. május 20.

15. Vegyes ügyek 

Molnár  Endre  polgármester:    a  vegyes  ügyek  tekintetében  csak  egy  dolgot  szeretne
megemlíteni. A svájci testvértelepülés 2017. május 18-21. közötti időpontra egy rendezvényt
szervez, melyhez már most kérik a résztvevők számát. Ez ügyben majd a későbbiek során a
testületnek egyeztetni szükséges.  
Megköszöni a részvételt és az ülést 16:35 órakor bezárja. 

K.m.f.

     Molnár Endre                                                  Dr. Szabó Tímea       
      polgármester                                                jegyző
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