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SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE 
 
 
Ikt.szám:    59-9 /2013/ÁBR.  

 
 
 

JEGYZŐKÖNYV  
 
 

Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember  
17-én  16.00 órakor megtartott  nyilvános testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége.  
(Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) 
 
Jelen vannak: 
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
Sárvári Attila  polgármester 
Birkás Balázs  képviselő 
Ifj. Molnár Károly  képviselő 
Molnár Endre   képviselő 
 
 
Tanácskozási joggal megjelent:  
 
Dr. Szabó Tímea  jegyző  
Molnár Károlyné  pénzügyi ügyintéző 
 
Csik Tímea  jegyzőkönyv-vezető 
 
 
Sárvári Attila polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes.   Javasolja az alábbi napirend elfogadását.  
 

I. A gazdálkodás 2013. évi I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató 
Előadó: Sárvári Attila  polgármester 

II.  A 2013. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása 
Előadó: Sárvári Attila  polgármester 

III.  A Köveskáli Védőnői Szolgálat gazdálkodása 2013. I. félévi  
helyzetéről szóló tájékoztató  
Előadó: Sárvári Attila  polgármester 

IV.  Vagyonrendelet módosítása 
Előadó: Sárvári Attila  polgármester 

V. Temető rendelet módosítása 
Előadó: Sárvári Attila  polgármester 

VI.  A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása 
Előadó: Sárvári Attila  polgármester 
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VII.  Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás létszámcsökkentési döntésével 
kapcsolatos támogatási igény 
Előadó: Sárvári Attila  polgármester 

VIII.  Gyermekétkeztetési hozzájárulás iránti kérelem Tapolca Önkormányzat részéről  
Előadó: Sárvári Attila  polgármester 

IX.  Helyi Építési Szabályzat módosítására érkezett ajánlat elbírálása  
Előadó: Sárvári Attila  polgármester 

X. Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat  
Előadó: Sárvári Attila  polgármester 

XI.  Alpolgármester választása  
Előadó: Sárvári Attila  polgármester 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
66/2013. (IX. 17.) HATÁROZATA 

 
A 2013. szeptember 17-i testületi ülés napirendje elfogadásáról 

 
 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. július 09-i ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 
I. A gazdálkodás 2013. évi I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató 

Előadó: Sárvári Attila  polgármester 
II.  A 2013. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása 

Előadó: Sárvári Attila  polgármester 
III.  A Köveskáli Védőnői Szolgálat gazdálkodása 2013. I. félévi  

helyzetéről szóló tájékoztató  
Előadó: Sárvári Attila  polgármester 

IV.  Vagyonrendelet módosítása 
Előadó: Sárvári Attila  polgármester 

V. Temető rendelet módosítása 
Előadó: Sárvári Attila  polgármester 

VI.  A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása 
Előadó: Sárvári Attila  polgármester 

VII.  Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás létszámcsökkentési döntésével 
kapcsolatos támogatási igény 
Előadó: Sárvári Attila  polgármester 

VIII.  Gyermekétkeztetési hozzájárulás iránti kérelem Tapolca Önkormányzat részéről  
Előadó: Sárvári Attila  polgármester 

IX.  Helyi Építési Szabályzat módosítására érkezett ajánlat elbírálása  
Előadó: Sárvári Attila  polgármester 
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X. Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat  
Előadó: Sárvári Attila  polgármester 

XI.  Alpolgármester választása  
Előadó: Sárvári Attila  polgármester 

XII.  Vegyes ügyek  
 

 
I. A gazdálkodás 2013. évi I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató 

 
Sárvári Attila polgármester: felkéri a pénzügyi ügyintézőt, hogy a napirenddel kapcsolatosan 
tájékoztassa a testület.  
 
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző: a bevételek 58, 3 %-ban,  a kiadások 36, 1%-ban 
teljesültek. A betervezett beruházások még nem valósultak meg teljes egészében, ezért 
alacsonyabb a kiadásoknál a %-os arány. A pénzügyi teljesítés az előirányzatoknak 
megfelelően történt.  
 
Birkás Balázs képviselő: véleménye szerint igen mintaszerű ez az időarányos teljesítés,  
kérdezi, hogy ez a jó tervezésnek köszönhető?  
 
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző:  hosszú évek tapasztalata alapján lehet látni, hogyan 
kell tervezni. A személyi juttatások 100 %-ban megtervezhetők. Ragaszkodni kell az 
előirányzatokhoz, a meglévő pénzeszközzel kell gazdálkodni, amit az önkormányzat nem  
léphet túl.  
 
Molnár Endre képviselő: az előterjesztésben szerepel, hogy az önkormányzat támogatást 
kapott 167.400 Ft összegben az idegenforgalmi adó tartózkodási ideje után, ez alatt  mit kell 
érteni.  
 
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző: a lakosság által befizetett idegenforgalmi adó után 1,5 
Ft-ot ad az állam.  
 
Sárvári Attila polgármester: kéri -  amennyiben nincs több kérdés -  aki a gazdálkodás I. félévi 
helyzetéről  készült tájékoztatót elfogadja, kézfeltartással szavazzon.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
67/2013. (IX. 17.) HATÁROZATA 

 
Az Önkormányzat 2013. első félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 

 
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt éves költségvetés 
végrehajtásának első félévi helyzetéről szóló írásos beszámoló elfogadásáról. 
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Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. évi gazdálkodásának első 
félévi helyzetéről szóló tájékoztatót – az előterjesztésnek meg felelően 18.876.e Ft teljesített 
bevétellel és 11.687 eFt teljesített kiadással elfogadja. 
 
II. A 2013. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása 
 
Sárvári Attila polgármester:  kéri a pénzügyi ügyintézőt, hogy ismertesse a testülettel a 
napirenddel kapcsolatos fontosabb tudnivalókat.  
 
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző: az előirányzatokat nem nagyon kellett módosítani. 
Viszont az önkormányzat bevételeit szerkezet átalakítási támogatással kiegészítette az állam 
707 e Ft összegben,  felhalmozási támogatás címén 13 e Ft-tal közműfejlesztési támogatás 
céljára.  
 
Sárvári Attila polgármester :  köszöni szépen a pénzügyes kolléganő tájékoztatását.  
 
Molnár Endre képviselő: kérdezi, hogy a halálesetek mennyiben befolyásolják a költségvetést.  
 
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző: halálesetek nem befolyásolják a költségvetés 
alakulását.  
 
Sárvári Attila polgármester:  javasolja elfogadásra a költségvetési rendelet módosítását.  
 
 
Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
10/2013. ( X. 01.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről szóló  

1/2013. (III. 19.) önkormányzati rendelete módosításáról 
 
 
III. A Köveskáli Véd őnői Szolgálat gazdálkodása 2013. I. félévi helyzetéről szóló  
tájékoztató  
 
Sárvári Attila polgármester: a napirendhez tartozó előterjesztést mindenki kézhez kapta. 
Felkéri a pénzügyi ügyintézőt, hogy tartson tájékoztatót a testületnek a napirenddel 
kapcsolatosan.  
 
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző: az előirányzatoknak megfelelően történtek a 
teljesítések. A védőnő foglalkoztatása  részmunkaidőben történik, így  a kiadás is kevesebb. 
 
Birkás Balázs képviselő:  kérdezi, hogy elegendő-e a részmunkaidős védőnő?  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző:  a védőnői állás folyamatosan hirdetve van, de nincs jelentkező.  
A jelenlegi védőnő csak az év végéig vállalja a feladatellátást.  
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Sárvári Attila polgármester:  javasolja elfogadásra a védőnői szolgálat 2013. I. félévi 
helyzetéről szóló tájékoztatót.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
68/2013. (IX. 17.) HATÁROZATA 

 
A Köveskáli Védőnői Szolgálat 2013. első félévi gazdálkodásáról 

 szóló tájékoztató elfogadásáról 
 

Balotonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Köveskáli Védőnői Szolgálat  
2013. I. félévi költségvetési beszámolóját elfogadja.  
 
 
IV. Vagyonrendelet módosítása 
 
Sárvári Attila polgármester:  felkéri a Jegyző Nőt, hogy a testületet tájékoztatása a 
vagyonrendelet módosítás okairól.  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző: tájékoztatja a testületet, hogy a vagyonrendeletek mellékleteiben 
szerepeltetni kell az önkormányzat vagyontárgyait. Az idei évben már egyszer módosításra 
került a rendelet, amikor a fogalmi változásokat kellett átvezetni. Most pedig az egyes 
csoportoknak megfelelően lettek besorolva az ingatlanok és ezek szerepelnek a rendelet 
tervezet mellékletében.  
 
Molnár Endre képviselő: kérdezi, hogy a helyrajzi számok listáját valaki átvizsgálja, hogy 
pontosan minden szerepel-e benne.  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző:  a rendelet tervezet mellékletei a vagyon kataszter alapján készültek.  
 
Sárvári Attila polgármester: javasolja elfogadásra a vagyon rendelet módosítását.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
11/2013. (X. 01.)  rendelete az Önkormányzat vagyonáról,  

és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló  
12/2004. (IX. 20.) önkormányzati rendelete módosításáról  
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V. Temető rendelet módosítása 
 
Sárvári Attila polgármester:  ismételten kéri a Jegyző Nőt, hogy mondja el miért vált 
szükségessé a temető rendet módosítása.  
 
Dr. Szabó  Tímea jegyző: tájékoztatja a testületet, hogy az Alapvető Jogok Biztosa vizsgálta a 
temetőrendeleteket, konkrétan városok esetében, mely vizsgálat során kiderült, hogy az 
önkormányzatok nem teljes mértékben követik a központi szabályozás felhatalmazását, azon 
túlterjeszkednek. A Biztos Úr intézkedése az volt, hogy felkérte az illetékes minisztereket, 
hogy gondoskodjanak arról, hogy ne legyenek törvénysértő rendeletek, amely intézkedés 
alapján a Kormányhivatal vizsgálja ezt. Elsősorban olyan rendelkezések vannak benne, 
amelyek bizonyos pontok hatályon kívül helyezését javasolják.  Legfontosabb módosítás a 
díjak megállapítása, mert háromféle díjat lehet megállapítani az önkormányzatnak, ezek a 
díjak ugyanolyan mértékűek mint az eredeti rendeletben, csak eddig nem volt pontos az 
elnevezés.  
Amennyiben a testület a díjakon módosítani kíván, akkor jelen ülésen nem tudja megtenni, 
mert először ki kell kérni a fogyasztóvédelem területileg illetékes érdekképviseleti szerveinek 
a véleményét.  
 
Molnár Endre képviselő:  kérdezi, hogy a rendelet tervezet 2. §. (1) bekezdésében a „temetési  
hely feletti rendelkezési jog időtartama 25 év”  a megváltást jelenti?  Továbbá elmondja, hogy 
véleménye szerint nem kell a díjakon emelni.  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző:  tájékoztatja a Képviselő Urat, hogy ez valóban a megváltást jelenti.  
 
Sárvári Attila polgármester: véleménye szerint a rendelet tervezetben szereplő díjak 
kifizethető nagyságrendűek, nem változtatnak rajta.  
Amennyiben  nincs több kérdés, javasolja a temető rendelet módosításának elfogadását.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
12/2013. (X. 01.)  önkormányzati rendelete a köztemető rendjéről,  

használatának, igénybevételének szabályairól szóló 5/2000. (X. 16.)  
önkormányzati rendelete módosításáról 

 
VI. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása 
 
Dr. Szabó Tímea jegyző:   a szervezeti és működési szabályzat újraalkotásának oka, hogy 
januártól új önkormányzati törvény lépett hatályba, mellyel összhangba kell hozni a helyi 
rendeletet.  
 
Sárvári Attila polgármester: kérdezi, hogy a korábbi szervezeti és működési szabályzathoz 
képest van-e tartalmi változás.  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző: tartalmi változás nincsen a rendeletben. Jogszabály szerkesztési 
szempontból egyszerűbb a szervezeti és  működési szabályzat újraalkotása. Kéri, hogy a 
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kiküldött tervezethez képest azzal a javítással kerüljön elfogadásra a rendelet, hogy a 9. § (4) 
bekezdésében kétszer szerepel a b) pont, ez természetesen a), b) c), d) pont lenne. 
 
Sárvári Attila polgármester: kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel. Megállapítja, hogy 
nincsen, ezért javasolja elfogadásra az elhangzott javítással a képviselő-testület szervezeti és 
működési szabályzatát.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
13/2013. (X. 01.)  önkormányzati rendelete a Képviselő-testület  

szervezeti és működési szabályzatáról 
 

 
VII. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás létszámcsökkentési döntésével 
kapcsolatos támogatási igény 
 
Dr. Szabó Tímea jegyző:  az új társulási megállapodásban már szerepel, hogy ez a társulás a 
belső ellenőrzési feladatokat csak december 31-ig látja el. Így meg kell szüntetni a belső 
ellenőr jogviszonyát és hasonló támogatási igény benyújtására kerül sor, mint  amilyet a 
megszűnt Körjegyzőségek kapcsán is benyújtottak az önkormányzatok. Ehhez szükséges az 
összes tag önkormányzat hozzájárulása ahhoz, hogy a társulás ezt a pályázatot benyújtsa.  
 
Sárvári Attila polgármester:  amennyiben kérdés, észrevétel nincsen, javasolja a társulás 
létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos támogatási igény benyújtásának elfogadását.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
69/2013. (IX. 17.) HATÁROZATA 

 
Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás létszámcsökkentési döntésével 

 kapcsolatos támogatási igény jóváhagyásáról 
 

Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Tapolca Környéki 
Önkormányzati Társulás tagja a jelen határozatban foglaltak szerint nyilatkozik arra, hogy a 
támogatást igénylő fenntartói körén belül működő intézményénél a meglévő üres 
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, 
szervezeti változás, feladatátadás következtében a támogatást  igénylő fenntartói körén kívüli 
Szentbékkálla Község tag önkormányzatnál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen 
foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli 
foglalkoztatására nincs lehetőség. A Társulási Tanács az intézményi létszámhelyzetének és az 
intézmény tervezhető létszám - ,és álláshely átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata 
eredményeként döntött a felmentéssel együtt járó létszámcsökkentésről. 
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A Társulási Tanács 54/2013.(VII.31.) számú határozatával döntött arról, hogy a 
létszámcsökkentés keretében érintett foglalkoztatottaknak a jogviszonyban töltött idő 
folyamatosságának megszakítása nélküli továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség az alábbi 
munkakörben:   belső ellenőr 1 fő 
                                    
Szentbékkálla Települési Önkormányzat Képviselő - testülete a Tapolca Környéki 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanács 55/2013.(VII.31.) határozatával elfogadott, a 
társulás létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás 
igénylésének - Magyar Államkincstárhoz a törvényes előírások betartásával történő - 
benyújtását támogatja, azzal egyetért. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy  a döntésről az érintettet értesítse. 
 
Felelős: Sárvári Attila polgármester 
Határidő: azonnal 
 
VIII. Gyermekétkeztetési hozzájárulás iránti kérelem Tapolca Önkormányzat részéről  
 
Sárvári Attila polgármester:  Tapolca Város Polgármestere részéről érkezett megkeresés, hogy 
a községből Tapolcára iskolába járó gyermekek étkeztetéséhez az önkormányzat nyújtson 
támogatást. Az önkormányzat számára nem kötelező e kérés támogatása, mivel Szentbékkálla 
tankerület szempontjából a Révfülöpi Általános Iskolához tartozik. Javasolja, hogy ezt a 
kérést az önkormányzat ne támogassa.  
 
Molnár Endre képviselő: az előterjesztés szerint jelenleg 5 gyermeket érint, de folyamatban 
van az óvodások, illetve a középiskolások létszámának a felmérése.  
 
Birkás Balázs képviselő: véleménye szerint mérlegelni kell azt, ha az önkormányzat egy 
intézmény felé már fizet, akkor elveszíti az önkormányzat az utolsó indokát abban a 
vonatkozásban, hogy miért nem fizet egy  másik intézmény felé.  
 
Sárvári Attila polgármester:  kérdezi a Jegyző  Nőt, hogy ennek a döntésnek lesz-e egyéb 
következménye, vagy az intézmény ezt a költséget áthárítja a szülőkre? 
 
Dr. Szabó Tímea jegyző: ezt a költséget nem tudja az intézmény a szülőkre hárítani. Ezt 
Tapolca Város Önkormányzatának vállalnia kell.  
 
Sárvári Attila polgármester: javasolja, hogy az önkormányzat ne támogassa Tapolca Város 
Önkormányzatának kérését az intézményi étkeztetés vonatkozásában.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
70/2013. (IX. 17.) HATÁROZATA 

 
Intézményi étkeztetés támogatásáról 
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Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (2) bekezdésben biztosítottak alapján a 
Tapolca Város Önkormányzat által az intézményi étkeztetés támogatásáról benyújtott 
kérelmét nem támogatja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Tapolca Város Polgármesterét a döntésről 
értesítse. 
 
Felelős:Sárvári Attila polgármester 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
 
 
IX. Helyi Építési Szabályzat módosítására érkezett ajánlat elbírálása  
 
Sárvári Attila polgármester: javasolja, hogy e napirendet a képviselő-testület napolja el mivel, 
a következő hét során a műszaki ügyintéző jelenlétében a testület tárgyalna e témakörben 
tapasztalatszerzés céljából.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
71/2013. (IX. 17.) HATÁROZATA 

 
Napirend elnapolásáról  

 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyi Építési Szabályzat 
módosítására érkezett ajánlat elbírálása tárgyú napirendet elnapolja a soron következő ülés 
időpontjáig.   
 
Felelős: Sárvári Attila polgármester 
Határidő: azonnal.  
 
X. Bursa Hungarica Ösztöndíj rendszer  
 
Sárvári Attila polgármester:  kéri a Jegyző Nőt, hogy nyújtson tájékoztatást e napirend 
keretében.  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző:  tájékoztatja a testületet, hogy a felsőoktatási intézményben tanuló, 
szociálisan rászoruló tanuló tud erre majd pályázni, amennyiben az önkormányzat csatlakozik 
ehhez a pályázati rendszerhez. Amennyiben az önkormányzat megállapít 1 és 5.000 Ft közötti 
összeget, akkor az Állam a tanuló részére ugyanolyan összegű támogatást nyújt.  
A rendszernek az a menete, hogy először kinyilvánítja az önkormányzat azon szándékát, hogy 
csatlakozik ehhez a rendszerhez. Központi szabályozás alapján szabályzatot alkot arról, hogy 
kik részesülhetnek ilyen támogatásban, vagyis kit tekint szociálisan rászorultnak, majd  a 
pályázati kiírás közzétételéről gondoskodik. Kettő típusú pályázati kiírás van, az egyik a 
felsőoktatási hallgatók számára, a másik pedig a jelenleg érettségi előtt álló, felsőoktatási 
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.  
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Molnár Endre képviselő: véleménye szerint fel kell mérni az igényeket, mert minden diák örül 
minden forintnak.  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző: tájékoztatja a testület, hogy a csatlakozási szándék kinyilvánításának 
határideje október 11., de eddig az időpontig tervezett ülés nincsen, de természetesen 
amennyiben a testület átgondolja ezt a lehetőséget, akkor egy rendkívüli ülés keretében még 
tud dönteni a határidőig.  
 
Sárvári Attila polgármester: az igények felméréséig javasolja elnapolni a Bursa Hungarica 
Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez való csatlakozás lehetőségét.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
72/2013. (IX. 17.) HATÁROZATA 

 
Napirend elnapolásáról  

 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Önkormányzati 
Ösztöndíj rendszerhez való csatlakozás tárgyú napirendet elnapolja.  
 
Felelős: Sárvári Attila polgármester 
Határidő: azonnal.  
 
 
XI. Alpolgármester választás 
 
Dr. Szabó Tímea jegyző: már a nyári ülés során beszéltek arról, hogy Botos Antal 
alpolgármester lemond tisztségéről. Időközben Botos Úr benyújtotta írásban, hivatalos 
formában a lemondását képviselői tisztségéről.  
Alpolgármester választással kapcsolatosan tájékoztatja a testületet, hogy az alpolgármester 
személyére a polgármester tesz javaslatot, utána a szavazás titkos szavazás keretében történik, 
mely azt jelenti, hogy szavazólapot és borítékot vesz a testület igénybe. Mindezt megelőzi egy 
szavazatszámláló bizottság létrehozása. Az önkormányzati törvény szerint akkor kell zárt 
ülést tartani az alpolgármester választásról, amennyiben az erre a pozícióra jelölt személy arra 
igényt tart.  Továbbá elmondja, hogy a szavazatszámlálás után az alpolgármester leteszi az 
esküt és a képviselő-testület megállapítja az alpolgármester tiszteletdíját.  
 
Sárvári Attila polgármester:  Molnár Endre képviselőt javasolja alpolgármesternek.  
 
Molnár Endre képviselő: az alpolgármesteri jelölést elfogadja, hozzájárul ahhoz, hogy a 
választás  nyilvános ülésen történjen.  
 
Sárvári Attila polgármester:  a szavazatszámláló bizottság elnökének Birkás Balázst javasolja, 
tagoknak pedig Molnár Károly és Molnár Endre képviselőket.  
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Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
73/2013. (IX. 17.) HATÁROZATA 

 
Alpolgármester választáshoz  

szavazatszámláló bizottság létrehozásáról  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alpolgármester választás 
céljából Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre: 
 
Elnök: Birkás Balázs  
Tag:   Molnár Károly 
Tag:    Molnár Endre  
 
 
Sárvári Attila polgármester: a szavazás lebonyolításának idejére szünetet rendel el.  
 
 
Sárvári Attila polgármester:  5 perc szünet után, újra megnyitja az ülést, felkéri Birkás Balázst 
a szavazatszámláló bizottság elnökét az alpolgármester választás eredményének ismertetésére.  
 
Birkás Balázs szavazatszámláló bizottság elnöke: megállapítja, hogy négy darab szavazólap 
érkezett, mindegyik szabályosan lett kitöltve, ebből fakadóan érvényes. Mindegyik 
szavazólap tartalma Molnár Endre alpolgármesteri megválasztása mellett voksol. Ezért 
megállapítja, hogy egyhangúlag Molnár Endre képviselő került megválasztásra 
alpolgármesternek.  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
74/2013. (IX. 17.) HATÁROZATA 

 
Az alpolgármester megválasztásáról 

 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete Molnár 
Endrét alpolgármesternek megválasztotta. A Képviselő-testület utasítja 
a polgármestert, hogy az esküt az alpolgármestertől vegye ki. 
 
Felelős: Sárvári Attila, polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Sárvári Attila polgármester: felkéri Molnár Endre  képviselőt az alpolgármesteri eskü letétére.    
 
Molnár Endre képviselő leteszi az alpolgármesteri esküt.  
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Sárvári Attila polgármester: gratulál az alpolgármesternek, és további jó együttműködést 
kíván.  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző: a tiszteletdíj megállapítása előtt kéri, hogy döntsön arról a testület, 
hogy érintettsége okán kizárja-e az alpolgármestert a döntésből.  
 
Sárvári Attila polgármester: javasolja, hogy az alpolgármestert ne zárják ki a 
döntéshozatalból. 
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
75/2013. (IX. 17.) HATÁROZATA 

 
Döntéshozatalból történő kizárásról  

 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete Molnár Endre alpolgármestert a 
tiszteletdíj megállapítása vonatkozásában a döntéshozatalból nem zárja ki.  
 
Sárvári Attila polgármester: javasolja, hogy az alpolgármester részére 15.000 Ft tiszteletdíjat 
állapítsanak meg.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
76/2013. (IX. 17.) HATÁROZATA 

 
Alpolgármesteri tiszteletdíj megállapításáról  

 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete Molnár Endre alpolgármester 
részére 15.000 Ft tiszteletdíjat állapít meg.  
 
XII. Vegyes ügyek  
 

a.) Térfigyelő rendszer működése  
 
Sárvári Attila polgármester:  tájékoztatja a testületet, hogy a térfigyelő rendszer kiépítése 
megtörtént, feszültség alá lett helyezve. A kivitelező ígérete szerint az utolsó mozzanat az 
instalálás még ezen a héten megtörténik. A pénzügyi elszámolásnak október végéig kell eleget 
tennie az önkormányzatnak.  
Megköszöni a részvételt az ülést 17.30 órakor bezárja.  
                  K.m.f.  
Sárvári Attila         Dr. Szabó Tímea 
polgármester               jegyző 


