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SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE 
 
 
Ikt.szám:    59-10 /2013/ÁBR.  

 
 
 

JEGYZŐKÖNYV  
 
 

Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 2-án   
11.00 órakor megtartott  rendkívüli 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 
 
 
Tanácskozási joggal megjelent:  
 
Dr. Szabó Tímea  jegyző  
 
 
Csik Tímea  jegyzőkönyv-vezető 
 
 
 
 
Sárvári Attila polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes.  Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a rendkívüli ülés összehívásának 
oka, hogy pályázati lehetőség adódott a Balatoni Fejlesztési Tanácsnál rendezvények 
támogatására. A másik ok az egészség pályázat okán szükséges döntések meghozatala. Ezért  
javasolja az alábbi napirend elfogadását:  
 
1.) Pályázat – Balaton Fejlesztési Tanács – Rendezvények támogatása 
2.) „Egészségre nevelő életmód-programok Szentbékkállán” projekt megvalósítása 
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 



 2

 
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
 

77/2013. (X. 2.) HATÁROZATA 
 

A 2013. október 2-i testületi ülés napirendje elfogadásáról 
 
 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. október 2-i ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 
1.) Pályázat – Balaton Fejlesztési Tanács – Rendezvények támogatása 
2.) „Egészségre nevelő életmód-programok Szentbékkállán” projekt megvalósítása 
 

 
1.) Pályázat – Balaton Fejlesztési Tanács – Rendezvények támogatása 
 
Sárvári Attila polgármester:  ismerteti a képviselő-testülettel, hogy a Balaton Fejlesztési 
Tanács a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által biztosított forrás terhére pályázatot hirdet a 
Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben 2013-ban megvalósuló/megvalósult rendezvények 
támogatására. 
A turizmus fejlesztésének egyik legfontosabb célkitűzése a turizmus szezonális ingadozásának 
csökkentése, az egy turistára jutó bevétel, valamint a turizmusból származó hazai bevételek 
növelése.  
A célkitűzésekkel összhangban kiemelt figyelmet szükséges fordítani a garantált programok, 
kínálati programcsomagok, komplex turisztikai termékek kialakítására. Ennek egyik 
legfontosabb eszköze a turisztikai szempontból is jelentős rendezvények támogatása. 
A támogatás célja a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben 2013-ban megvalósuló/megvalósult, a 
belföldi és külföldi vendégek részére egyaránt turisztikai vonzerővel bíró rendezvények 
támogatása, hagyományőrző programok, kulturális, sport stb. események létrehozása, valamint 
a már korábban is megrendezett programok színvonalának emelése. 
Szentbékkálla Község Önkormányzata 2013. évben megrendezett Szentbékkállai Nyár 
(Pünkösdtől a szüreti felvonulásig) rendezvénysorozat támogatására kíván pályázni.             
A támogatás mértéke az elismert költségek 50%-a.A pályázat elbíráláshoz szükséges a 
Képviselő-testület határozata, hogy részt kíván venni a pályázaton, illetve a saját erőt            
(50%)-ot biztosítja költségvetésében. 
Javasolja, hogy Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázaton 
induljon.  
  
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
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SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
 

78/2013. (X. 02.) HATÁROZATA 
 

A Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt, „A Balaton Kiemelt 
 Üdülőkörzet rendezvényeinek támogatásáról” 

 
 
Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  Balaton Fejlesztési Tanács által 
kiírt, „A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet rendezvényeinek támogatásáról” szóló pályázaton 
részt kíván venni a Szentbékkállai Nyár (Pünkösdtől a szüreti felvonulásig)  2013. évi 
rendezvényének költségeinek támogatásához.  
A pályázat összköltsége 2.868.611.- Ft, melyből a szükséges önerő 1.434.306.- Ft, (50%), a 
támogatás mértéke 1.434.306- Ft (50%). 
A Képviselő-testület Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. 
évi költségvetéséről szóló rendeletében biztosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Felelős: Sárvári Attila , polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
2.) „Egészségre nevelő életmód-programok Szentbékkállán” projekt megvalósítása 
 
Sárvári Attila polgármester:  Mint arról a Képviselő-testület tagjait már tájékoztatta, a még 
2012. évben az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási 
rendszerében benyújtott „Egészségre nevelő életmód-programok Szentbékkállán” című 
pályázatot a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóságának vezetője 9. 702. 189 Ft 
támogatásban részesítette. A pályázat keretében elkészülne Szentbékkálla egészségterve, 
továbbá az egészséggel kapcsolatos programok például sportnap, életmódtábor, túra, 
állapotfelmérés kerülne megrendezésre. A projekt megvalósításához a benyújtott pályázatnak 
megfelelően az ott szereplő támogatási összeggel összhangban 2013. szeptember 1-jétől 
szükséges egy fő projektmenedzserként napi 4 órában és egy fő szakmai vezetőként szintén 
napi 4 órában történő foglalkoztatása, valamint megbízási szerződés kötése egy projekt 
asszisztenssel, valamint egy pénzügyi vezetővel. Erre már sor került, így kéri, hogy a 
Képviselő-testület ezen intézkedését hagyja jóvá. Szeptember hónapban megtörténtek a 
projekt megvalósításához szükséges előkészületek. Jelenleg szükséges a nyilvánosság 
biztosítására, valamint a programok megszervezésére vonatkozó szerződés megkötése. A 
szerződéshez három cégtől kértek árajánlatot, de csak egy ajánlat érkezett, ez a cég a 
FAMART Kommunkikációs Kft. A Kft. a feladatokat összesen 4. 657. 782 Ft + áfa összegű 
megbízási díjért látná el a következők szerint: kötelező nyilvánosság biztosítása: 240. 000 Ft, 
egészségügyi állapotfelmérés: 470. 000 Ft, egészségnap szervezése: 780. 000 Ft, 4 
alkalommal egészségügyi végzettségű szakemberrel előadás tartása: 380. 000 Ft, biciklitúra: 
77. 500 Ft, melyen belül bérlés, eszköz- és anyagköltség, valamint a túravezető költsége 
szerepel, a biciklitúrához kapcsolódó reklám: 28. 575 Ft, interaktív weblap kialakítása: 90. 
000 Ft, főzőklub: 780. 000 Ft, mely 10 alkalmat tartalmaz, és benne van az anyagköltség, 
szakértő, előadó díja, reklám és propaganda költség, valamint rendezvényszervezés, 
sportfoglalkozás 32 alkalommal: 161. 184 Ft, sportfoglalkozás – tánc – szintén 32 
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alkalommal: 276. 598 Ft, mely a szakértő, oktató díját, a reklám és propaganda, valamint az 
anyagköltséget is tartalmazza, foci bajnokság szervezése: 550. 000 Ft, valamint petanque 
bajnokság szervezése: 550. 000 Ft, végül túra 5 alkalommal: 280. 000 Ft. Ezek nettó 
összegek. Ennek a szerződésnek a megkötésével az Önkormányzatnak nem kell minden egyes 
programra külön-külön szakembert, rendezvényszervezőt, előadót találnia, hanem mindezen 
feladatokat a FAMARt Kft. megoldaná. 
Lényeges még, hogy a támogatás 100 %-ban finanszírozott, így önerő vállalására nem volt 
szükség, de utófinanszírozott, így a költségeket az Önkormányzatnak meg kell előlegeznie, 
azzal, hogy természetesen több kifizetési kérelmet is beadunk majd, hogy az érkező 
támogatási összegekből a következő kifizetési kérelem teljesítéséig szükséges költségeket 
tudjuk finanszírozni, és minél kevesebb ideig kelljen előlegezni.  
Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel. 
Ha nincs, kéri, hogy a Képviselő-testület hozzon döntést a pályázaton elnyert összeg, a 
megvalósítani tervezett programok, valamint az utófinanszírozás tudomásul vételéről, hagyja 
jóvá 1 fő projektmenedzser alkalmazását napi 4 órában 2013. szeptember 1-től 2014. április 
30-áig napi 4 órában havi bruttó 60. 000 Ft-ért, valamint 1 fő szakmai vezető alkalmazását 
napi 4 órában 2013. szeptember 1-től 2014. április 30-áig napi 4 órában havi bruttó 60. 000 
Ft-ért, 1 projektasszisztens megbízását 2013. szeptember 1-től 2014. április 30-áig havi bruttó 
30. 000 Ft-ért, 1 pénzügyi vezető megbízását 2013. szeptember 1-től 2014. április 30-áig havi 
bruttó 25. 000 Ft-ért, végül a feladatok ellátására megbízási szerződés kötéséről a FAMART 
Kft-vel bruttó 5. 915. 383 Ft-ért. 
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
79/2013. (X. 02.) HATÁROZATA 

 
„Egészségre nevelő életmód-programok Szentbékkállán” tárgyú pályázatáról  

 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete „Egészségre nevelő életmód-
programok Szentbékkállán” tárgyú az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív 
Program támogatási rendszerében benyújtott pályázatával kapcsolatban az alábbiakról dönt: 

I. Tudomásul veszi, hogy a pályázat keretében 9. 702. 189 Ft támogatás nyert el 
egészségterv készítésére, valamint az egészséggel kapcsolatos programok 
megvalósítására.  

II.  A pályázati támogatás mértéke 100 %, a finanszírozás módja: utófinanszírozás, így 
a költségeket az Önkormányzatnak meg kell előlegeznie. 

III.  Jóváhagyja 1 fő projektmenedzser alkalmazását napi 4 órában 2013. szeptember 1-
től 2014. április 30-áig havi bruttó 60. 000 Ft-ért, valamint 1 fő szakmai vezető 
alkalmazását napi 4 órában 2013. szeptember 1-től 2014. április 30-áig havi bruttó 
60. 000 Ft-ért, 1 fő projektasszisztens megbízását 2013. szeptember 1-től 2014. 
április 30-áig havi bruttó 30. 000 Ft-ért, 1 fő pénzügyi vezető megbízását 2013. 
szeptember 1-től 2014. április 30-áig havi bruttó 25. 000 Ft-ért. 

IV.  A pályázat keretében megvalósítani tervezett alábbiakban felsorolt tevékenységek 
ellátására megbízási szerződést köt a FAMART Kommunikációs Kereskedelmi és 
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Szolgáltató Kft-vel (8300 Tapolca, József A. u. 43.; képviselő: Sajcz Gábor, 
ügyvezető): 
1. Kötelező nyilvánosság biztosítása 
2. Interaktív weblap kialakítása 
3. Egészségügyi állapotfelmérés 
4. Egészségnap  
5. Előadások (4 db) 
6. Bicikli túra 
7. Főzőklub (10 alkalom) 
8. Sportfoglalkozás (32 alkalom) 
9. Sportfoglalkozás – tánc (32 alkalom) 
10. Bajnokság – foci  
11. Bajnokság petanque. 
12. Túra (5 alkalom) 
A megbízási díj 4. 657. 782 Ft + áfa, bruttó 5. 915. 383 Ft. A megbízási szerződés 
a projekt megvalósításának időtartamára szól.  

 
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére. Utasítja a jegyzőt, hogy a 
költségvetés módosítását a támogatás idei évben várható összege, valamint az idei évben a 
projekt megvalósítása során várható kiadások alapján készítse elő. 
 
Felelős: Sárvári Attila, polgármester 
   Határidő: azonnal 
  Dr. Szabó Tímea, jegyző 
   Határidő: a következő tervezett testületi ülés 
 
Sárvári Attila polgármester:  megköszöni a részvételt és az ülést 11.30 órakor bezárja.  
 
 
 
 
 
 
                  K.m.f.  
Sárvári Attila         Dr. Szabó Tímea 
polgármester               jegyző 


