
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. augusztus 28.
napján 08:30 órakor megtartott rendkívüli  nyilvános üléséről. 

Az ülés helye: Szentbékkálla Önkormányzati helyiség. 

Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal megjelent:

Tóthné Titz Éva jegyzőt  helyettesítő aljegyző 

A jegyzőkönyvet készítette: Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető 

Molnár Endre polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testületből 3 fő
jelen  van,  így határozatképes.  Sárvári  Attila  alpolgármester  jelezte,  hogy kis  késéssel,  de
érkezik.  Előzetesen megkapták a tárgyalandó napirendeket, kérdezi, hogy van-e a napirenddel
kapcsolatos kiegészítés, észrevétel. Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja a napirendet
elfogadásra. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

54/2018. (VIII. 28.) HATÁROZATA

napirend elfogadásáról

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. augusztus 28-i ülés 
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1.) Védőnői szolgálathoz kapcsolódó egészségügyi feladatellátási megállapodás 
módosítása

2.)  Viziközmű szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása

3.) Szociális tűzifa vásárláshoz pályázat benyújtása 
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4.) A házi szennyvízbeemelők villamos energia ellátása                                

1.) Védőnői szolgálathoz kapcsolódó egészségügyi feladatellátási megállapodás 
módosítása

Molnár Endre polgármester: a védőnői szolgálat telephely áthelyezése okán szükséges a
megállapodás módosítása. 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: tájékoztatja a testületet, hogy a megállapodás
a jogerős/végleges működési engedély kiadásával válik hatályossá. 

Molnár Endre polgármester: javasolja a megállapodás módosítás jóváhagyását. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

55/2018. (VIII. 28.) HATÁROZATA

 Védőnői feladatok ellátására  egészségügyi 
feladatellátási megállapodás módosításáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  egészségügyi  feladatellátási
megállapodás  védőnői  feladatok  ellátására  módosítását  és  egységes  szerkezetét  az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Molnár Endre polgármester
Határidő: azonnal

2.) Viziközmű szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása

Molnár Endre polgármester: javasolja az ivóvíz vonatkozásában a terv elfogadását. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

56/2018. (VIII. 28.) HATÁROZATA

Szentbékkálla a 30. sorszámú Szentbékkálla ivóvízellátó víziközmű rendszerre 
vonatkozó 2019-2033. évi gördülő fejlesztési terv elfogadásáról
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Szentbékkálla  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  mint  a  30.  sorszámú
Szentbékkálla ivóvízellátó víziközmű rendszer Ellátásért Felelőse a Bakonykarszt Zrt.  által
2019 – 2033 időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen döntést a Bakonykarszt Zrt. részére
küldje meg. 

Felelős: Molnár Endre polgármester
Határidő: 2018. augusztus 31.

Molnár Endre polgármester: javasolja a szennyvíz vonatkozásában a terv jóváhagyását. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

57/2018. (VIII. 28.) HATÁROZATA

Szentbékkálla a 75. sorszámú Köveskál szennyvízelvezető és –tisztító víziközmű rendszerre
vonatkozó 2019-2033. évi gördülő fejlesztési terv elfogadásáról 

Szentbékkálla Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 75. sorszámú Köveskál
szennyvízelvezető és –tisztító víziközmű rendszer Ellátásért Felelőse a Bakonykarszt Zrt. által
2019 – 2033 időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.

A képviselő-testület felkéri az polgármestert, hogy jelen döntést a Bakonykarszt Zrt. részére
küldje meg. 

Felelős: Molnár Endre polgármester
Határidő: 2018. augusztus 31.

8:42 órakor megérkezik Sárvári Attila alpolgármester, a képviselő-testület létszáma 4 főre
változik. 

3.) Szociális tűzifa vásárláshoz pályázat benyújtása 

Molnár Endre polgármester:  20 m3 tűzifa vásárlására van lehetőség pályázatot benyújtani. 
Javasolja, hogy nyújtsa be az önkormányzat a pályázatot. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
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58/2018. (VIII. 28.) HATÁROZATA

A települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatására pályázat benyújtásáról és a vállalt önerő összegéről

Szentbékkálla  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  települési  önkormányzatok
szociális  célú  tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő  támogatásáról  szóló  pályázati  kiírás
alapján  szociális  célú  tűzifavásárláshoz  kapcsolódó  támogatásra  igényt  nyújt  be  20  m³
mennyiségben  kemény  lombos  tűzifára,  melyhez  a  szükséges  önerő  összesen  25.400  -Ft
(20.000-Ft+ Áfa). A tűzifa szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik.
 
A  pályázatban  vállalt  szállítás  költségeit  a  Képviselő-testület  Szentbékkálla  Község
Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  2018.  évi  költségvetéséről  szóló  önkormányzati
rendeletében meghatározott tartalékkerete terhére biztosítja. A Képviselő-testület a pályázati
adatlap tartalmával, az abban foglalt nyilatkozattal egyetért. 
A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati adatlap aláírására és a pályázat
benyújtására.

Felelős: Molnár Endre, polgármester
Határidő: 2018. augusztus 31.

4.) A házi szennyvízbeemelők villamos energia ellátása        

Molnár  Endre  polgármester:  a  mellékletek  magyarázatra  szorulnak,  ez  ügyben  kér
segítséget. 

Tóthné  Titz  Éva  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző:  az  1.  számú  mellékletben  szereplő
megállapodás arra vonatkozik, ha a felhasználó fizeti a villamos energia díjat,  a 2. számú
mellékletben szereplő esetében pedig az ellátásért felelős fizeti. 

Sárvári Attila alpolgármester: kérdezi, hogy ebben most kell határozni?  

Tóthné  Titz  Éva  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző: igen  ebben  most  kell  dönteni.  Az
előterjesztésben szerepel, hogy a képviselő-testület arról dönt, hogy támogatja azt, hogy nem
az önkormányzat valósítja meg ezt a beruházást, leginkább ez a cél. 

Sárvári Attila alpolgármester: nem érti, hogy ez miért lett téma. 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző:  azért, mert jogszabályi előírás és szeptember
30-ig be kell gyűjteni a megállapodásokat. Igazából az önkormányzatnak lenne kötelezettsége
ezeknek  az  energia  ellátását  biztosítani,  de  ez  egy  akkora  volumenű  beruházás,  hogy  a
Bakonykarszt azt mutatta ki ebben az előterjesztésében, hogy jobb lenne, ha továbbra is a
felhasználók  fizetnék  az  energia  díját  ezeknek  az  átemelőknek.  Gyakorlatilag  ezzel  a
döntéssel az önkormányzat megtámogatja azt, hogy ez a beruházás irreálisan magas összegbe
kerül. Amennyiben ez a döntés meg van, akkor lehet kiküldeni a megállapodásokat az általuk
megküldött személyeknek. 
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Molnár Endre polgármester: Szentbékkállán öt hely van megjelölve, ahol ezek az átemelők
vannak.  Javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

59/2018. (VIII. 28.) HATÁROZATA

A Magyar Kormány 58/2013. (II.27.) Korm. rendelete előírásainak 
alkalmazására a házi beemelők villamos energia ellátásáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a
BAKONYKARSZT Zrt. ajánlását a házi beemelők villamos energia ellátásáról és a következő
döntést hozta:

A felhasználási helytől független energiaellátás kiépítése kapcsán a BAKONYKARSZT Zrt.
számítási  módszerét  elfogadja  és  megállapítja,  hogy  a  szennyvíz  beemelők  felhasználási
helytől független energiahálózattal történő kiváltása aránytalanul magas költségráfordítással
jár.

A  víziközmű-szolgáltató  által  javasolt  megállapodások  közül  azt  a  szerződést  kívánja
megkötni a Felhasználókkal, mely szerint a szennyvíz beemelő folyamatos energiaellátásának
biztosítása és költségviselése továbbra is a Felhasználó kötelezettsége.

Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat döntéséről a szennyvíz beemelőkkel érintett
lakosokat és a víziközmű-szolgáltatót értesítse.

Felelős: Molnár Endre Sándor polgármester
Határidő: folyamatos

Molnár Endre polgármester:  megköszöni a részvételt és az ülést 8:55 órakor bezárja.

K.m.f.

Molnár Endre    Tóthné Titz Éva
polgármester jegyzőt helyettesítő 
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