
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2018.  május  15.
napján 16:30 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

Az ülés helye: Szentbékkálla Önkormányzati helyiség. 

Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal megjelent:

Tóthné Titz Éva jegyzőt  helyettesítő aljegyző 
Molnárné Szalai Valéria pénzügyi ügyintéző 
Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető 

Sztrik Ákos százados, őrsparancsnok
Varga Mátyás körzeti megbízott 

Molnár  Endre  polgármester: üdvözöl  mindenkit,  megállapítja,  hogy  a  testület  teljes
létszámban megjelent,  így határozatképes. A meghívó szerinti napirendi pontokat javasolja
kiegészíteni az alábbival: 
Közösségi ház udvarának felújítása, régi tűzoltókocsi bemutatásához fedett állás kialakítása, 
zöldfelület rendezés című projekt megvalósítása

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

39/2018. (V. 15.) HATÁROZATA

napirend elfogadásáról

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. május 15-i ülés napirendjét
az alábbiak szerint elfogadja: 

1.)  2017. évi közrendvédelmi beszámoló elfogadása 
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2.) Polgármester beszámolója az Önkormányzat részvételével működő társulások 2017. 
évi tevékenységéről

3.) Gyermekvédelmi beszámoló elfogadása
4.) 2017. évi költségvetés módosítása 

5.) 2017. évi zárszámadás elfogadása

6.) 2017. évi rendezvények elszámolása

7.) Jelentés az önkormányzatot érintő 2017. évi ellenőrzésekről

8.) Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata

9.) Helyi védett épületek, építmények felújítását támogató pályázati rendszer megalkotása
10.) Gyepmesteri feladatok ellátására beérkezett árajánlatok elbírálása
11.) Falugondnoki beszámoló elfogadása
12.)  Közösségi ház udvarának felújítása, régi tűzoltókocsi bemutatásához fedett állás 

kialakítása, zöldfelület rendezés című projekt megvalósítása

Molnár Endre polgármester:  a napirendek tárgyalása előtt  szükséges a lejárt  határidejű
határozatokról készült jelentést elfogadni. Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban, van-e észrevétel.
Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja a jelentést elfogadásra. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

40/2018. (V.15.) HATÁROZATA

lejárt határidejű határozatokról

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

1.) 2017. évi közrendvédelmi beszámoló elfogadása 

Molnár Endre polgármester: köszönti a rendőrkapitányság jelenlévő képviselőit és átadja a 
szót. 

Sztrik Ákos százados, őrsparancsnok:  köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a körzeti
megbízott részletesen leírta a 2017. évi történeseket a településről. 2016-ban 8 bűncselekmény
volt, 2017-ben 10. Az ittas vezetés csökkent 5-ről 3-ra, fontos megemlíteni, hogy a balesetek
csökkentek 3-ról 2-re.  Reméli,  hogy még tovább tud majd csökkeni és nem fogja nagyon
érinti  a  település  életét.  A  Badacsonytomaji  Rendőrőrsnek  és  a  Tapolcai
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Rendőrkapitányságnak olyan jól sikerült a 2017-es évet teljesíteni, hogy Veszprém megyében
az  „év  kapitánysága”  díjat  kapta  meg,  amiben  nagyon  nagy  segítségükre  voltak  a  helyi
polgárőr szervezetek, akiknek ezen a fórumon is szeretné megköszönni munkáját, hiszen ők
saját szabadidejükben végzik ezt a szolgálatot. Bízik benne, hogy a jövő évben még jobban
vissza  lehet  szorítani  ezt  a  bűncselekményi  adatot  és  a  balesetek számát  is  megpróbálják
nullára redukálni. Bízik benne, hogy a jó kapcsolat meg fog maradni a polgármester úrral és a
képviselő-testülettel. Amennyiben kérdés van szívesen rendelkezésre áll. 

Molnár Endre polgármester: az utóbbi időben problémaként merült fel egy állattartónál az
állatoknak időről-időre telephelyről történő elkóborlása, vándorlása és ilyenkor megjelennek a
falu külterületén. Azt kéri, hogy amennyiben bejelentés érkezik akkor legyenek segítségre,
ugyanis úgy tudja, hogy egyszer-kétszer a rendőrség kijött, de nem lett ennek lenyomata. 

Sztrik  Ákos  százados,  őrsparancsnok:  ha  egyre  gondolnak,  akkor  annak  a  dolognak
szabálysértési vonzata volt. 

Molnár Endre polgármester: annyira nem tudja, hogy e mögött milyen adminisztráció van. 
Kérdezi, hogy ha egyszer kihívják a rendőrséget, és nem történik feljelentés  akkor annak van 
lenyomata.

Sztrik Ákos százados, őrsparancsnok:  igen, több esetben éltek feljelentéssel. 

Molnár  Endre  polgármester: az  érintett  személy  néha  kételkedik  abban,  hogy  ezek
megtörténnek. 

Sztrik Ákos százados, őrsparancsnok:  ha ilyen eset van, akkor azt jelezni kell. 

Molnár Endre polgármester: személyesen ritkán konfrontálódik ez ügyben, de hallja, hogy
történnek  ilyen  esetek  a  faluban,  többször  csak  utólagosan.  Amennyiben  a  rendőrséget
kihívják, akkor készül egy jelentés. 

Sztrik  Ákos  százados,  őrsparancsnok:  mindenképpen.  Az  elején  figyelmeztetést
alkalmaztak, de utána voltak szabálysértési feljelentések.

Sárvári Tamás képviselő: elmondja, hogy  a probléma most is létezik. 

Sztrik Ákos százados, őrsparancsnok: az ilyen esetekben  a legjobb, ha a 112 telefonszámra
tesznek bejelentést. 

Sárvári Attila alpolgármester: annyival kívánja röviden lezárni, hogy ez egy akut probléma,
4-5 napig több szarvasmarha kint van és különböző magán birtokokon kóborolnak. 

Sztrik Ákos százados, őrsparancsnok:  a 112 telefonszámra tegyenek bejelentést és akkor
nyilván ebben az esetben már nem figyelmeztetést alkalmaznak. Az adott személy a sorozatos
bírságolások után be fogja látni, hogy ezzel valamit kell tenni. 

Sárvári Tamás képviselő: bejelentést tett a 112 telefonszámra és érdekes módon a hölgy azt
mondta, hogy ezzel nem foglalkozik a rendőrség. 
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Sztrik Ákos százados, őrsparancsnok:  ilyen nem lehet. Ha hasonló probléma van, akkor a
körzeti megbízottat is  fel lehet hívni és akkor intézik a továbbiakat. Olyan nem fordulhat elő,
hogy nem mennek ki a küldésre. 

Molnár Endre polgármester: annak kell a bejelentést megtenni, akit érint, csak sok esetben
az emberek nem akarnak plusz időt ráfordítani. Köszöni a beszámolót, reméli a további jó
együttműködést. Javasolja a közrendvédelmi beszámoló elfogadását. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

41/2018. (V.15.) HATÁROZATA

közrendvédelmi beszámoló elfogadásáról 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közrendvédelmi beszámolót 
elfogadja. 

Sztrik Ákos százados, őrsparancsnok elhagyja a helyiséget.  

2.) Polgármester beszámolója az önkormányzat részvételével működő társulások 2017. 
évi tevékenységéről

Molnár Endre polgármester:  három társulásban vesz részt az önkormányzat. Kérdezi, hogy
ezzel  kapcsolatosan  van-e  észrevétel.  Amennyiben  nincsen  javasolja  az  önkormányzati
társulások 2017. évi munkájáról készült beszámoló tudomásulvételét és elfogadását. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

42/2018. (V.15.) HATÁROZATA

társulások 2017. évi munkájáról készült beszámoló elfogadásáról

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati társulások 2017.
évi munkájáról készült beszámolót tudomásul veszi, és elfogadja.

3.) Gyermekvédelmi beszámoló elfogadása
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Molnár  Endre  polgármester: javasolja  a  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatok
ellátásáról szóló 2017. évre vonatkozó értékelés elfogadását. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

43/2018. (V.15.) HATÁROZATA

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
szóló 2017. évre vonatkozó átfogó értékelés elfogadásáról

Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról szóló 2017. évre vonatkozó értékelést elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy az értékelést küldje meg a Veszprém Megyei Kormányhivatal
részére.  
Határidő: 2018. május 31. 

4.) 2017. évi költségvetés elfogadása

Molnár  Endre  polgármester: az  előterjesztés  részletesen  tartalmazza,  hogy  miért  volt
szükség  a  költségvetés  módosítására.  Kérdezi  a  pénzügyi  ügyintézőt,  hogy  kíván-e
kiegészítést tenni. 

Molnárné  Szalai  Valéria  pénzügyi  ügyintéző: elmondja,  hogy a  2017.  évi  költségvetés
harmadik  módosítására volt  szükség,  elsősorban a  bevételek  növekedtek,  ami  jelentősebb,
hogy fejlesztési  költségvetési  támogatást kapott  az önkormányzat az önkormányzati  épület
felújítására.  A telekadó,  iparűzési  adó,  idegenforgalmi  adó  növekedett   és  ez  miatt  volt
igazából szükség és így a tartalék is 2.128.000 Ft-tal emelkedett. A többi csak átcsoportosítás. 

Molnár Endre polgármester: javasolja a 2017. évi költségvetés módosítását elfogadásra. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II. 25.) 

önkormányzati rendelete módosításáról

5



Molnár Endre polgármester: javasolja a 2017. évi költségvetés módosításához szükséges
tájékoztatás elfogadását.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

44/2018. (V.15.) HATÁROZATA

tájékoztatási kötelezettség elfogadásáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2017.  évi  költségvetés
módosításához kapcsolódó tájékoztatási kötelezettséget elfogadja.

5.) 2017. évi zárszámadás elfogadása

Molnár  Endre  polgármester: kérdezi,  hogy  a  zárszámadással  összefüggésben  van-e
észrevétel, megjegyzés. 

Molnárné Szalai Valéria pénzügyi ügyintéző: elmondja, hogy látni lehet, hogy a bevételek
96,1  %-ban  teljesültek,  míg  a  kiadások  68,9  %-ban,  mely  annak  köszönhető,  hogy  a
beruházások egy része elmaradt, tehát csak amiatt alacsonyabb a százalék. 

Molnár Endre  polgármester:  javasolja  Szentbékkálla  Község  Önkormányzat  2017.  évi
zárszámadásának elfogadását.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete 

Szentbékkálla Község Önkormányzata 2017. évi zárszámadásáról

Molnár  Endre  polgármester: javasolja  a  zárszámadáshoz  kapcsolódó  tájékoztatás
elfogadását. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
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45/2018. (V.15.) HATÁROZATA

tájékoztatási kötelezettség elfogadásáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2017.  évi  zárszámadáshoz
kapcsolódó tájékoztatási kötelezettséget elfogadja.

6.) 2017. évi rendezvények elszámolása

Molnár  Endre  polgármester: javasolja  a  2017.  évi  rendezvényekről  szóló  elszámolás
elfogadását. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

46/2018. (V.15.) HATÁROZATA

2017. évi rendezvények elszámolásáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2017.  évi  rendezvényekről
történő elszámolást elfogadja. 

7.) Jelentés az önkormányzatot érintő 2017. évi ellenőrzésekről

Molnár Endre polgármester: javasolja a 2017. évi önkormányzatot érintő ellenőrzésekről
szóló jelentés elfogadását. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

47/2018. (V.15.) HATÁROZATA

a  2017. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentésről

Szentbékkálla  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2017.  évben  Szentbékkálla
Önkormányzatánál végzett ellenőrzésekről szóló jelentést tudomásul veszi, és elfogadja azt.

8.) Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata
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Molnár Endre polgármester: évről évre tárgyalja a testület a temetővel kapcsolatos díjakat. 
Kérdezi, hogy van-e észrevétel az anyaggal kapcsolatban. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

48/2018. (V.15.) 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.

9.) Helyi védett épületek, építmények felújítását támogató pályázati rendszer 
megalkotása

Molnár Endre polgármester:  az  anyaghoz a  településképi  rendelet  is  hozzá  lett  rakva.  
A rendeletben  benne  van,  hogy az  önkormányzat  segítheti  támogatás  formájában  a  helyi
védett épületek  felújítását, ápolását. Az előterjesztés mellékletét képezik minták, melyek más
település anyagaiból készültek. Nem tudja, hogy ezt el tudják-e fogadni, vagy csak vitatni. 

Tóthné  Titz  Éva jegyzőt  helyettesítő  aljegyző: ezt  egy kötetlen  beszélgetés  formájában
kellene megtárgyalni. 

Molnár Endre polgármester: kérdezi, hogy erre a célra milyen összeg került elkülönítésre. 

Molnárné Szalai Valéria pénzügyi ügyintéző: 800.000 Ft-ot különítettek el erre a célra. 

Molnár Endre polgármester: ez egy hosszabb egyeztetést igényel, ez egy vitaanyag.

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző:  a településképet és a település lehetőségeit
figyelembevéve lehet módosítani, egyszerűsíteni ezt a pályázati kiírást. 

Molnár Endre polgármester: azt kéri, hogy az anyagot mindenki nézze át.

Tóthné  Titz  Éva  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző: javasolja,  hogy a  műszaki  ügyintézővel
egyeztessenek egy időpontot és pontról-pontra menjenek végig. Ebből csak akkor készül el
egy végleges anyag, ha együtt átbeszélik. 

Molnár Endre polgármester: egyetért az aljegyző asszonnyal és kéri a testületet, hogy az
anyagot egy külön egyeztetés keretében vitassa meg. 
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Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  egyhangúlag  egyetértett  azzal,
hogy  a  helyi  védett  épületek,  építmények  felújítását  támogató  pályázati  rendszer
kidolgozására egy külön egyeztetés keretében kerül sor.

10.) Gyepmesteri feladatok ellátására beérkezett árajánlatok elbírálása

Molnár Endre  polgármester: ez  sem egy egyszerű  téma,  a  megküldött  előterjesztésben
szerepel,  hogy 4-5 helyre  (Tapolca,  Várpalota,  Pápa,  Ajka) küldött  a  hivatal  megkeresést,
hogy adjanak árajánlatot. A tapolcai rögtön le is írja, hogy gyepmesteri ügyeletet nem tudnak
tartani, sőt az ebek elhelyezése sem biztos. Sokat nem jutnak előre ebben a témában. Pápa
küldött egy választ, de nagyon messze van. A vállalkozói díjban az egyszeri kiszállás költsége
240 Ft/km, viszont az eb befogás költsége ehhez képest elég csekély. 

Sárvári Tamás képviselő: kérdezi, hogy ki fogja ezeket a költségeket vállalni. 

Molnár Endre polgármester: ezeket a költségeket az önkormányzat vállalja. 

Tóthné  Titz  Éva jegyzőt  helyettesítő  aljegyző: amennyiben  megtalálják  az  eb  gazdáját,
akkor ez a költség a tulajdonosra áthárítható. 

Molnár Endre polgármester: kérdezi,  hogy a  Pápáról  kapott  anyaggal  tudnak-e  valamit
kezdeni. 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: véleménye szerint egy személyes egyeztetés
keretében lehetne a részleteket egyeztetni, amit megküldött az csak egy általános vállalkozói
szerződés. Kérdezi a testületet,  hogy szeretnének egy általános szerződést kötni és amikor
szükséges, akkor a vállalkozó rendelkezésre áll. 

Molnár Endre polgármester: igen már korábban eljutottak oda,  hogy szeretnének egy ilyen
szerződést kötni. Ezért jutottak el odáig, hogy ajánlatokat kérnek be, mert szeretnék ezt a mai
napig is fennálló gondot megoldani. Kérdés az, hogy az önkormányzat ki tud-e erre fizetni
ennyit,  illetve  a  hatékonysága is  kérdéses.  Pápa  igen  messze  van,  kimondottan  egy ilyen
kilométer díj mellett. Kérdezi, hogy van remény esetlegesen mást megkeresni. 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző:  a kolléganő a környéken fellelhető cégeket
megkereste. Nyilván messzebb nem érdemes elmenni, mert az ugyanilyen problémát vet fel,
hogy nehezen mozdítható. 

Sárvári Tamás képviselő: kérdezi, hogy mi történik akkor, ha az eb nincsen bechippelve. 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző:  ennek meg van a jogszabályi háttere, hogy
meddig köteles  az állatot  tartani  és  utána elaltatni.  Amennyiben nincs  meg a tulajdonosa,
akkor onnantól már az önkormányzat költsége. 

Molnár  Endre  polgármester: kérdezi  a  testületet,  hogy  mit  tegyenek  a  gyepmesteri
kérdéssel. 

Sárvári Attila alpolgármester: véleménye szerint többet tudni nem haszontalan. 
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Molnár Endre polgármester: Pápáról mit tud tenni, ha konkrét gond van. Ha időnként jön és
járőrőzik,  akkor  azt  nem  tudni  mennyire  hatékony.  Tehát  mindenképpen  ehhez  több
információra  van  szükség,  hogy  ők  egyáltalán  reálisnak  látják-e,  illetve,  hogy  az  ő
tapasztalatuk alapján ezt a problémát milyen módon lehetne kezelni. 

Sárvári  Attila  alpolgármester:  tehát  ha  egyszer  eljön  és  befog  egy  ebet,  akkor  van  a
befogási díj, gondozási díj, plusz a kilométer díj, akkor inkább közelebb van a 60.000 Ft-hoz. 

Molnár  Endre  polgármester: véleménye  szerint  is  nagyon  magas  a  kiszállási  díj.
Álláspontja szerint zárják le  a  napirendet  azzal,  hogy a hivatal  járjon utána,  hogy milyen
formában tudja ezt a feladatot a pápai cég reálisan ellátni. 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: még megpróbálja a hivatal azokat a helyeket,
ahonnan visszajelzés nem érkezett, ismét megkeresni,  például Ajkát. 

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  egyhangúlag  egyetértett  azzal,
hogy  a  gyepmesteri  feladatok  ellátása  vonatkozásában  további  egyeztetésre  van  szükség,
illetve ismételt megkeresést kezdeményez a környékbeli árajánlatot nem nyújtó cégek felé. 

11.) Falugondnoki beszámoló elfogadása

Molnár Endre polgármester: javasolja a falugondnoki beszámoló elfogadását. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

49/2018. (V.15.) HATÁROZATA

falugondnoki beszámoló elfogadásáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  falugondnok  2017.  évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

12.) Közösségi ház udvarának felújítása, régi tűzoltókocsi bemutatásához fedett állás 
kialakítása, zöldfelület rendezés című projekt megvalósítása

Molnár  Endre  polgármester:  a  Balatoni  Fejlesztési  Tanácshoz  benyújtott  pályázathoz
szükséges arról dönteni, hogy a 222.500 Ft önerőt az önkormányzat biztosítja. Javasolja, hogy
ezzel egyetért kézfeltartással jelezze. 

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

10



SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

50/2018. (V. 15.) HATÁROZATA

Közösségi ház udvarának felújítása, régi tűzoltókocsi bemutatásához fedett állás
kialakítása, zöldfelület rendezés című projekt megvalósítása

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete igazolja, hogy a Veszprém Megye
Önkormányzatának 2017. november 29-én kelt javaslata és a Balaton fejlesztési Tanács (BFT)
38/2017.  (12.08.)  számú határozata  alapján  megítélt  (E-TF-3/2/2018.  regisztrációs  számú)
2.000.000.-Ft egyedi támogatást a következő célra használja fel: 
Közösségi  ház  udvarának  felújítása,  régi  tűzoltókocsi  bemutatásához  fedett  állás
kialakítása, zöldfelület rendezés. 
A pályázati  támogatás  keretében  a  Közösségi  ház  123/1  és  a  Művelődési  ház  70  hrsz.-ú
ingatlanon történik fejlesztés.
A projekt támogatási intenzitása maximum 90%, a forrás összetétele a következő: 

- BFT támogatás egyedi elbírálás alapján  2.000.000.- Ft
- saját forrás igénybevétele                           222.500.-Ft

Összesen:                                                 2.222.500.-Ft

A fejlesztéshez szükséges, összeget, saját erőt 222.500 Ft-ot, a Képviselő-testület, mint önerőt
a  2018.  évi  költségvetésébe  betervezett  tartalék  (2018.  évi  tartalék  összege:  4.468.241.-)
terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.
Felelős: Molnár Endre Sándor, polgármester
Határidő: 2018. május 18.

Molnár Endre polgármester:  megköszöni a részvételt és az ülést 17:20 órakor bezárja. 

K.m.f.

Molnár Endre Tóthné Titz Éva
polgármester jegyzőt helyettesítő aljegyző
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