
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 19.
napján  16:00 órakor megtartott  nyilvános üléséről. 

Az ülés helye:  Szentbékkálla Község Önkormányzat iroda helyiség. 

Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal megjelent:

Tóthné Titz Éva jegyzőt  helyettesítő aljegyző 
Molnárné Szalai Valéria pénzügyi ügyintéző

A jegyzőkönyvet készítette: Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető 

Molnár Endre polgármester: tisztelettel köszönt mindenkit. Megállapítja, hogy a testület 4
fővel határozatképes. Bőczi Ernő képviselő lábtörése miatt igazoltan van távol.  Javasolja  a
meghívóban szereplő  napirendet kiegészíteni az iskolai körzethatárok véleményezésével. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

62/2018. (IX. 19.) HATÁROZATA

napirend elfogadásáról

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. szeptember 19-i ülés 
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1.) 2018. évi költségvetés módosítása
2.) Helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 
rendelet módosítása 
3.) Ivóvízellátó viziközmű rendszer vagyonértékelése 
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4.) Szennyvízelvezető- és tisztító viziközmű rendszer vagyonértékelése 
 5.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás 
6.) Óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló rendelet módosítás 
véleményezése 
7.) Csend biztosításáról, valamint a zaj és rezgés elleni védekezés egyes helyi szabályairól 
szóló rendelet tervezet megtárgyalása 
8.) Tájékoztató könyvtárellátási szolgáltatásról 
9.)  Iskolai körzethatárok véleményezésével

Molnár  Endre  polgármester: a  napirendek  tárgyalása  előtt  javasolja  a  szokásos  lejárt
határidejű  határozatokról készült jelentést elfogadásra. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

63/2018. (IX. 19.) HATÁROZATA

jelentés elfogadásáról 

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

1.) 2018. évi költségvetés módosítása

Molnár Endre polgármester: a költségvetés módosításával kapcsolatban bőséges anyagot
kapott a képviselő-testület. Kérdezi, hogy valakinek van-e észrevétele, kérdése. Megállapítja,
hogy nincsen, ezért javasolja a rendelet módosítás elfogadását. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2018. (IX. 30.)  ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a 2018. évi költségvetésről szóló
1/2018. (III. 08.) önkormányzati rendelete módosításáról

Molnár  Endre  polgármester: a  napirenddel  összefüggésben  javasolja  elfogadásra  a
tájékoztatási kötelezettséget. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

64/2018. (IX. 19.) HATÁROZATA

tájékoztatási kötelezettség elfogadásáról 

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2018.  évi  költségvetés
módosításából adódó tájékoztatási kötelezettséget elfogadja. 

2.) Helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló
rendelet módosítása 

Molnár Endre polgármester:  a népszavazással kapcsolatos rendelet módosítása szükséges
„legalább”  szó  kiegészítésével.  Javasolja,  hogy  aki  a  rendelet  módosításával  egyetért,
kézfeltartással jelezze. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2018. (IX. 30.)  ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazás
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 9/2017. (VII. 28.)

önkormányzati rendelete módosításáról

3.) Ivóvízellátó viziközmű rendszer vagyonértékelése

Molnár  Endre  polgármester:  az  ivóvízellátó  rendszerre  vonatkozó  vagyonértékeléssel
kapcsolatban  javasolja a határozat elfogadását. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

65/2018. (IX. 19.) HATÁROZATA

Ivóvízellátó viziközmű rendszer vagyonértékeléséről

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  -  mint  a  11-07092-1-002-00-02 MEKH  kóddal
rendelkező 30.  sorszámú  Szentbékkálla  ivóvízellátó  víziközmű-rendszer Ellátásért
Felelőse  -  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  víziközmű-rendszer  vagyonértékelésére
vonatkozó napirendi pontot, és az alábbi határozatokat hozza:

A víziközmű-szolgáltatásról  szóló  2011.  évi  CCIX.  törvény  78.  §  (1)  bekezdése  szerinti
kötelezettség teljesítése érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy,
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Szentbékkálla Község Önkormányzata nevében megbízást adjon a BAKONYKARSZT Zrt.
részére  a  vagyonértékelő  közbeszerzési  eljárásban  történő  kiválasztására  –  a  szükséges
meghatalmazással – és a vagyonértékelés lefolytatására.

Továbbá  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  az  előterjesztés  mellékletét  képező
Együttműködési  megállapodást,  mely  a  vagyonértékelés  költségeinek  vagyoni  érdekeltség
arányában történő megosztását szabályozza, az Önkormányzat nevében aláírja.

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja, hogy a vagyonértékelés
költségeinek  fedezetét  biztosító  2018.-2019.  éveket  illető  víziközmű  használati  díjak,
elszámolási kötelezettséggel a BAKONYKARSZT Zrt-nél maradnak.

Felelős: Molnár Endre Sándor polgármester
Határidő: 2018. október 31.

4.) Szennyvízelvezető- és tisztító viziközmű rendszer vagyonértékeléséről

Molnár Endre polgármester: az előző napirendhez hasonlóan a szennyvízelvezető rendszer
vonatkozásában  is  szükséges  elfogadni  a  vagyonértékelést.  Javasolja,  hogy  aki  el  tudja
fogadni, kézfeltartással jelezze. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

66/2018. (IX. 19.) HATÁROZATA

Szennyvízelvezető- és tisztító viziközmű rendszer vagyonértékelése

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  -  mint  a  21-25858-1-005-00-12 MEKH  kóddal
rendelkező 75.  sorszámú  Köveskál  szennyvízelvezető-,  és  tisztító víziközmű-rendszer
Ellátásért  Felelőse  -  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  víziközmű-rendszer
vagyonértékelésére vonatkozó napirendi pontot, és az alábbi határozatokat hozza:

A víziközmű-szolgáltatásról  szóló  2011.  évi  CCIX.  törvény  78.  §  (1)  bekezdése  szerinti
kötelezettség teljesítése érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy,
Szentbékkálla Község Önkormányzata nevében megbízást adjon a BAKONYKARSZT Zrt.
részére  a  vagyonértékelő  közbeszerzési  eljárásban  történő  kiválasztására  –  a  szükséges
meghatalmazással – és a vagyonértékelés lefolytatására.

Továbbá  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  az  előterjesztés  mellékletét  képező
Együttműködési  megállapodást,  mely  a  vagyonértékelés  költségeinek  vagyoni  érdekeltség
arányában történő megosztását szabályozza, az Önkormányzat nevében alá írja.

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja, hogy a vagyonértékelés
költségeinek  fedezetét  biztosító  2018.-2019.  éveket  illető  víziközmű  használati  díjak,
elszámolási kötelezettséggel a BAKONYKARSZT Zrt-nél maradnak.
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Felelős: Molnár Endre Sándor polgármester
Határidő: 2018. október 31.

5.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való 
csatlakozás 

Molnár Endre polgármester: az ösztöndíjrendszerhez való csatlakozást javasolja, mivel van
2-3 diák  a  településen,  akiket  érinthet  ez  a  támogatás.  Javasolja,  hogy aki  a  csatlakozási
szándékkal egyetért, kézfeltartással jelezze. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

67/2018. (IX. 19.) HATÁROZATA

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról

Szentbékkálla  Község Önkormányzata  elhatározza,  hogy csatlakozik  a hátrányos  helyzetű
felsőoktatási  hallgatók,  illetőleg  felsőoktatási  tanulmányokat  kezdő  fiatalok  támogatására
létrehozott  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  2019.  évi
fordulójához. 
Kijelenti,  hogy  a  felsőoktatási  hallgatók  számára,  valamint  a  felsőoktatási  tanulmányokat
kezdő  fiatalok  részére  kiírandó  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat  2019.  évi  fordulójának  Általános  Szerződési  Feltételeit  elfogadja,  és
kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  pályázatok  kiírása,  elbírálása  és  folyósítása  során
maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 
A Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  csatlakozási  nyilatkozat  aláírására  és
felkéri, hogy azt az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére küldje meg. 

Felelős: Molnár Endre, polgármester
Határidő: 2018. október 3.

Molnár Endre polgármester: javasolja a Bursa Hungarica pályázati kiírás jóváhagyását. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

68/2018. (IX. 19.) HATÁROZATA

A Bursa Hungarica pályázati kiírások jóváhagyásáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Bursa  Hungarica  pályázati
kiírásokat jóváhagyja. 
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírásokat tegye közzé.

Felelős: Molnár Endre, polgármester
Határidő: 2018. október 5. 

6.) Óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló rendelet módosítás 
véleményezése

Molnár  Endre  polgármester: a  diétás  étkezés  áremelkedése  miatt  válik  szükségessé  a
rendelet módosítása.  

Tóthné  Titz  Éva jegyzőt  helyettesítő  aljegyző:   elmondja,  hogy az  óvoda  társulás  már
véleményezte  a  rendeletet  tervezetet  és  még  Mindszentkálla,  illetve  Balatonhenye  is
megtárgyalja, után fogadja el a rendeletet Köveskál Község Önkormányzata. 

Molnár Endre polgármester: javasolja a rendelet elfogadását.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

69/2018. (IX. 19.) HATÁROZATA

óvodában nyújtott étkeztetés térítési díjáról 
szóló rendelet véleményezéséről

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Köveskál  Község
Önkormányzatának az óvodában nyújtott  étkeztetés térítési díjáról szóló rendelet tervezetet
megismerte azt az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja. 

A  Képviselő-testület  felkéri  a  Polgármestert,  hogy  Köveskál  község  Polgármesterét  a
döntésről értesítse.

Felelős: Molnár Endre polgármester
Határidő: azonnal.

7.) Csend biztosításáról, valamint a zaj és rezgés elleni védekezés egyes helyi 
szabályairól szóló rendelet tervezet megtárgyalása 

Molnár  Endre  polgármester: ehhez  a  napirendhez  is  megkapta  a  testület  a  szükséges
anyagokat. A fontossága miatt – az anyagban is szerepel – mindenki találkozhatott ezzel a
tervezettel  postaládájában.  Úgy  lehet  mondani,  hogy  a  lakossággal  való  egyeztetésre
mindenkinek megpróbálták eljuttatni azért, hogy  mind magánszemélyek, mind a vállalkozók
érdekei is a rendelet tervezetben érvényre  jussanak. Vitára bocsátja az anyagot.
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Sárvári  Attila  alpolgármester: kérdezi,  hogy  érkezett-e  be  észrevétel  az  anyaggal
kapcsolatban. 

Molnár  Endre polgármester: egy észrevétel érkezett Popovics Tibortól, melyet ismertet. 

A kérelemmel kapcsolatban elmondja, hogy a sebességkorlátozás már több vonatkozásban is
felmerült a településen, valóban egy kritikus rész, ahol a kérelmező írja, tehát indokolt.  El
tudja fogadni, hogy ezt a 30-as táblát kitegyék, de ha ebbe belefognak, akkor több helyen is át
kell  gondolni, mert  tudja jól,  hogy a napokban fog érkezni egy megkeresés,  hogy a Jókai
utcában  lakók  már  összeszövetkeztek,  mert  nekik  is  komoly  problémájuk  van  az  autó
forgalommal,  bár  ott  fekvőrendőrök  vannak.  Tehát  olyan  nagy  sebességgel  nem
száguldozhatnának, normál esetben, de úgy látszik, hogy ezt sokan nem veszik figyelembe, ez
is zavaró. Tehát oda is kellene egy 30-as táblát és akár azt is meg lehetne csinálni, hogy a falu
két bejáratára 40-es táblát kirakni.  Tehát egyes szakaszokra a 30-as táblát, vagyis a  kritikus
részekre, a másik részekre pedig 40-es táblát. 

Tóthné Titz Éva jegyzőt  helyettesítő aljegyző:  nem tudja,  hogy mennyiben kapcsolódik
ehhez a témához, hogy ha valaki harminccal vagy negyvennel megy, ugyanaz a zaj. 

Molnár  Endre polgármester: az igaz, hogy ez nem kifejezetten a zaj rendeletet érinti. 

Tóthné Titz  Éva jegyzőt  helyettesítő aljegyző:  azt  is  meg  kell  nézni,  hogy milyen  útra
helyezi  ki,  mert  ha önkormányzati  útra, akkor testületi  döntés szükséges, egyeztetni kell a
közútkezelővel,  rendőrséggel,  mert  ezek  közlekedési  táblák.  Ha  pedig  országos  közútról
beszélnek  és  nem  önkormányzati  útról,  akkor  pedig  maximum  csak  javaslatot  tehet  az
önkormányzat és akkor ők fogják megvizsgálni. 

Molnár  Endre polgármester: ez közút, mert ott jár a távolsági busz is.

Tóthné  Titz  Éva  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző: maximum  egy  megkereséssel  élhet  az
önkormányzat feléjük.

Sárvári  Attila  alpolgármester:  az  lenne  a  javaslata,  hogy külön kellene  választani  ezt  a
témát  egy következő feladatra,  mert  valóban érdemes lenne a közutakat  felülvizsgálni,  de
sebességkorlátozó tábla nem biztos, hogy megfékezi a száguldozó autósokat. Azt gondolja,
hogy  ez nagyon ráférne a Kossuth Lajos utcára, de még a Dózsa György utcára is. 

 Molnár  Endre polgármester: egyetért azzal, hogy ezt a témát kezeljék külön, mert nem
kifejezetten  a  csend rendelet  témájához kapcsolódik.  Mindenképpen írjanak egy választ  a
Popovics Úrnak, melyben jelzik, hogy a téma felvetésével egyet értenek, fontosnak találják és
szeretnék a közeljövőben  az egész település forgalmi rendjét felülvizsgálni. Kéri a hivatal
segítségét a válasz adásával kapcsolatban. 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: természetesen a hivatal megírja a választ. 

 Molnár  Endre polgármester: kérdezi, hogy akkor a hivatalba sem érkezett más észrevétel. 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: csak ez az egy észrevétel érkezett. 
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Molnárné  Szalai  Valéria  pénzügyi  ügyintéző:  elmondja,  hogy  a  tervezet  tiltja  a
madárriasztást.  Kérdezi,  hogy  azt  hogyan  gondolja  a  testület,  hogy  a  károkat  majd  az
önkormányzat meg fogja téríteni, ha nem használják a madárriasztókat?  Nélküle nem lehet
megvédeni a szőlőterületeket. 

Molnár  Endre polgármester: egyrészt van a háló, amit elég széles körben alkalmaznak. 

Molnárné Szalai Valéria pénzügyi ügyintéző: kérdezi, hogy egy hektáros területre? 

Sárvári Tamás képviselő: tapasztalja, hogy több mint egy hektáros területekre is kihúzzák a
hálót, csak egyszer kell megvásárolni a hálót. 

Molnár  Endre polgármester:  a riasztásnak nyilván több válfaja van, ebben a témakörben
korábban is  voltak  ellentétes  vélemények.  Voltak  rendszeres  durrogtatók,  ami  nagyon  sok
embert zavart. 

Molnárné  Szalai  Valéria  pénzügyi  ügyintéző:  csak  azért   nem  érti  meg,   mert  az
mezőgazdasági terület és nem üdülő terület. 

Sárvári Tamás képviselő: de mégis zavarja a falu lakosságát. 

Molnárné Szalai Valéria pénzügyi ügyintéző: a sajátjukat nem igazán lehet hallani. 

Molnár  Endre polgármester: tett a tervezetben erre a szakaszra egy kérdőjelet, mivel úgy
gondolja,  hogy  nem  lehetne  teljesen  megtiltani,  hiszen  akik  nem  rendelkeznek  ilyen
eszközökkel, azoknak valamilyen formában védekeznie kell a madarak ellen. 

Sárvári Attila alpolgármester: kérdezi, hogy ez a szövegben szó szerint hogyan szerepel?

Molnár   Endre  polgármester:  a  10.  §-ban  az  alábbiak  szerepelnek:  „Tilos  bármilyen
akusztikai módszeren alapuló madárriasztás alkalmazása”.  Ez kategórikusan tiltja, azért ezt
erősnek találja, ebben a formában túl szigorú.

Molnárné Szalai Valéria pénzügyi ügyintéző: a legutolsó pillanatban helyezik ki,  amikor
már érik a szőlő, szüret után ki is kapcsolják. 6 óra után már nem működik,  mert  alkony
kapcsoló van rajta. 

Sárvári  Attila  alpolgármester:  véleménye  szerint  esetlegesen  lehet  kategórizálni,  hogy
milyen hangerejű akusztikus. 

Molnár  Endre polgármester: akkor behatóbban kellene ezzel a témával foglalkozni, tehát
ezt finomítani kellene. 

Sárvári  Attila  alpolgármester: azt  is  kellene  szabályozni,  hogy  milyen  napszakban
használható,  mert  volt,  hogy éjszaka is  durrogtattak.  Azért  lenne jó  megfogalmazni,  hogy
egyértelmű legyen. 

Molnár  Endre polgármester: javasolja, hogy a 10. §-t ebben a formában így ne hagyják
benn, tehát ezt finomítani kellene. 
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Sárvári  Attila  alpolgármester: véleménye  szerint  ezt  lakott  területen  ne  lehessen,  vagy
esetleg védőtávolságot kellene megállapítani a lakott területtől. Ezt érdemes lenne átgondolni,
hogy a gazdák ne legyenek ettől megfosztva.  Úgy kellene megcsinálni, hogy azok a gazdák,
akik erre rászorulnak, ott tényleg működhessen valamilyen riasztó berendezés. 

Molnár  Endre polgármester: kérdezi Aljegyző Asszonyt,  hogy ehhez mit szól, mert ezt a
szövegben valahogyan finomítani kellene. 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: minden elfogadható. 

Molnár  Endre polgármester: de a témának ők nem szakértői, tehát az lenne a kérés, hogy
akik  ebben  a  témában  eddig  közreműködtek  azokkal  konzultáljanak,  hogyan  lehetne  ezt
megfogalmazni.  Különösen  azok  a  területek,  amelyek  távol  vannak  a  lakott  területtől.  
A konfliktus abból szokott adódni, hogy közel a lakott területekhez és a pihenési időszakban
is hangos zajkeltés folyik.

Sárvári Attila alpolgármester: még egy fontos dolog van, hogy van olyan hely is, ami miatt
jó lenne szabályozni és nem megtiltani,  mert  van olyan,  hogy  sorba vannak a szőlők, de
keskeny sávokban és mindenki  használ  egyet  és egy őrület  az egész,  nem itt  van,  hanem
máshol. Mindenki kiteszi a magáét és felváltva elképesztő hangerő van. Úgy kellene körül
járni, hogy a józanság mezsgyéjén legyen ez kezelve. 

Molnár  Endre polgármester: nem tudja, hogyan lehetne ezt megfogalmazni. 

Molnárné Szalai Valéria pénzügyi ügyintéző:  esetleg úgy lehetne, hogy belterületen tiltva
van és külterületen pedig lehet. 

Sárvári Attila alpolgármester: azt kellene megfogalmazni, hogy milyen távolságban lehet
alkalmazni. 

Molnár  Endre polgármester: amit a Vali említett, hogy nappali időszakban alkonyatig. 

Sárvári  Attila  alpolgármester:  úgy  lehet  szabályozni,  hogy  ágyút  tilos,  de  bizonyos
hangutánzóból hektáronként, vagy fél hektáronként  egy vagy két  darabot  alkalmazhatnak.
Ki kell térni, hogy ha egymás mellett van kettő olyan szőlőterület, ami ezt a területet fedi le,
akkor egyeztessék le egymás között.

Molnár  Endre polgármester:  tehát akkor az a javaslat, hogy ezt a pontot át kell dolgozni,
finomítani  kellene,  valószínű  jóval  hosszabb  szöveg  lesz.   Differenciálják,  hogy egyrészt
belterületen lesz megtiltva  ennek az alkalmazása és külterületen a nagyon durva ágyúzást
kiszűrnék. Ebben segítséget szeretne kérni a műszakos kollégától, leegyeztetnék, hogy mik
ezek a lehetőségek, amelyek elfogadhatók lennének a szőlősgazdák szempontjából is.  

Tóthné  Titz  Éva  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző:  ezért  küldték  ki,  hogy  jöjjenek
visszajelzések,  mert  mindenki  a  saját  szemszögéből  látja  és  akkor  lehet  a  problémákat
orvosolni,   mert  ha elfogadás után jönnek az észrevételek,  hogy mi nem jó a rendeletben,
akkor azt sokkal nehezebb kezelni. 

Molnár   Endre  polgármester: javasolja,  hogy  kiegészítés  után  küldjék  tovább  a
Kormányhivatalba, mert ez a 10. § még finomításra vár. 
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Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző:  még egyszer visszajön  az anyag a testület
elé, a hivatal csak azt tudja tovább küldeni, amit a képviselő-testület  megalkotott. 

Molnár  Endre polgármester: talán az érintetteket egy rövid felhívással tájékoztatni lehetne,
hogy az önkormányzat továbbra is várja az észrevételeket.

Sárvári Attila alpolgármester: néhányan kérdeztek ezt-azt, volt, aki megkérdezte, hogyan
gondolja ezt  a testület, tájékoztatta őket, hogy fogalmazzák meg a kifogásaikat és küldjék
meg az önkormányzatnak. 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző:  kérdezi, hogy milyen területen?

Sárvári  Attila  alpolgármester: volt  köztük  vendéglátós  is,  volt  köztük  sima  hétköznapi
polgár is. 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző:   milyen területeket érintett a kérdés?

Sárvári Attila alpolgármester: volt,  aki rosszul értelmezte ezt az egész dolgot, például a
gépeket nem lehet használni hétvégén. Vannak olyan emberek, akik rendszeresen vasárnap
délelőtt  10 órakor kezdenek el fát  vágni,   és kb. délután egy óráig,  már négy vasárnap is
megtapasztalta. Ezt szóvá is tette és akkor azt mondták, hogy akkor ér rá, ő pedig mondta,
hogy ki kell venni a szabadságot és akkor kell összevágni a fát. 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző:  kérdezi, hogy más konkrét kérdés, kérés
nincsen? 

Molnár  Endre polgármester: hozzá több konkrét kérdés nem érkezett. Abban kéri a hivatal
segítségét, hogy készítsenek egy felhívást, hogy meghosszabbítja az önkormányzat, amíg újra
tárgyalja a testület, mert közben észrevettek olyan pontot, amit még módosítani kell, ezáltal
meghosszabbodik az időszak és mindenki megteheti az észrevételét. Gyakorlatilag most már
átrágták magukat a teljes tervezeten. 

Sárvári Attila alpolgármester: véleménye szerint még egyszer olvassák át  az egészet. 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző:  több szem, többet lát és más szemszögből. 

Molnár   Endre  polgármester:  nincsen  külön  megfogalmazva,  hogy  a  zajkeltő
magánszemély,  vagy vendéglátóhely,  közterületen,  vagy magáningatlanon található.  A 13.  
§-nál jegyezte  meg,  hogy kihez és hová.  A (2) bekezdésben szerepel,  hogy:  „az engedély
iránti kérelmet a rendezvény tervezett időpontja előtt legalább 30 nappal kell benyújtani.”

Tóthné  Titz  Éva jegyzőt  helyettesítő  aljegyző: a  4.  §-ban szerepel:  „e  rendelet  szerint
szabályozott önkormányzati hatósági ügyekben első fokon a jegyző jár el”.

 Sárvári  Tamás  képviselő: minden  rendezvényről,  például,  ami  a  Pegazusban  zajlik
bejelentést kell tenni? 
Tóthné  Titz  Éva  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző:  eleve  onnan  indulnak  ki,  hogy  nekik
rendelkezni kellene zajkibocsátási határozattal.
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 Molnár  Endre polgármester: a tervezetet megtárgyalták, megbeszélték, hogy a tervezetben
mit szeretnének javítani, kiegészíteni.  Tehát még meg szeretnék adni a lehetőséget mind a
magánszemélyeknek és mind a vállalkozóknak is, hogy észrevételt tegyenek. 

8.) Tájékoztató könyvtárellátási szolgáltatásról

 Molnár  Endre polgármester: csak egy kiegészítést tenne, mert a tájékoztató 2. pontja azt
írja,  hogy  „sem  a  könyvtárépület,  sem  a  könyvtári  helyiség  tekintetében  nem  történt
számottevő  fejlesztés”.  Ehhez  szerényen  annyit  hozzá  tenne,  hogy  2017-ben  október  és
december között  homlokzat felújítás történt az egész épületen, ami  nemcsak a könyvtárat
foglalja magába, hanem az egész közösségi házat, nem csekély ráfordítással. Az idei évben
pedig  folyamatban  van  az  udvar  felújítása,  véleménye  szerint  ez  azért  említésre  méltó.
Nyilván nekik a könyvtár és a könyvállomány a fontos, de azért  az épületen igyekszik az
önkormányzat folyamatosan a karbantartásnál egy kicsit nagyobb dolgot fejleszteni. 
Szerepel még a tájékoztatóban az alábbi: „kérjük, hogy a könyvtárra vonatkozóan is készítsék
el az adatvédelmi szabályzatot.”

Tóthné  Titz  Éva  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző:  ezzel  kapcsolatban  szeretné  jelezni  és
elmondani,  hogy tisztában  vannak azzal,  hogy  május  25-től  hatályban  van ez a  törvény.
Kértek is árajánlatot az önkormányzati  hivatal és az önkormányzatok számára a szabályzat
elkészítése vonatkozásában, 700.000 Ft-os árajánlat érkezett. E vonatkozásban kér a megyei
könyvtártól tájékoztatást. 

Molnár   Endre  polgármester: egyetért  azzal,  hogy  a  települési  könyvtár,  csak  egy
fiókintézmény. 

Molnár  Endre polgármester: javasolja a tájékoztatás elfogadását.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

70/2018. (IX. 19.) HATÁROZATA

tájékoztató elfogadásáról 

Szentbékkálla   Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  Eötvös  Károly  Megyei
Könyvtár könyvtárellátási szolgáltatásról készült tájékoztatóját tudomásul veszi. 

9.) Iskolai körzethatárok véleményezésével

Molnár  Endre polgármester: ez  a  napirend évről-évre ugyanaz.  Javasolja a  körzethatár
elfogadását. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

71/2018. (IX. 19.) HATÁROZATA

Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezéséről

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatal  Veszprémi  Járási  Hivatala  által  elkészített  a  kötelező  felvételt  biztosító
általános  iskolai  körzethatárokat  meghatározó  tervezetet  megismerte,  és  arról  az  alábbi
véleménye alakult ki:

- egyetért, az elfogadja.

Véleménye  kialakítása  során  a  Képviselő-testület  figyelembe  vette,  hogy  a  település
jegyzőjének  nyilvántartásában  Szentbékkállán  lakóhellyel,  ennek  hiányában  tartózkodási
hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermek jelenleg nem szerepel. 

Utasítja a polgármestert, hogy a határozatot a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi
Járási Hivatala részére küldje meg.

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

Molnár  Endre polgármester: megköszöni a részvételt és az ülést 16:40 órakor bezárja. 

K.m.f.

Molnár Endre Tóthné Titz Éva
polgármester          jegyzőt helyettesítő aljegyző 
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