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SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 
Ikt.szám:    240-14/2014/ÁBR.  
 

JEGYZŐKÖNYV  
 
Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 03-án  
19:15 órakor megtartott rendkívüli üléséről.  
 
Az ülés helye:  Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége.  
 
Jelen vannak: 
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
 
Molnár Endre Sándor  polgármester 
Sárvári Attila   alpolgármester 
Németh Károly  képviselő 
Németh Ottó   képviselő 
Sárvári Tamás   képviselő  
 
Tanácskozási joggal megjelent:  
 
dr. Szabó Tímea  jegyző megbízásából: Tóthné Titz Éva aljegyző 
 
Csik Tímea    jegyzőkönyvvezető 
 
Molnár Endre Sándor polgármester:  köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 5  fő jelen 
van, így a testület határozatképes. A rendkívüli ülés témája az óvodában nyújtott 
gyermekétkeztetés térítési díjáról és a gyermekétkeztetésben alkalmazható kedvezmény 
megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló  rendelet tervezet 
véleményezése. Javasolja a napirend elfogadását.   
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
   103/2014. (XII. 03.) HATÁROZATA 

 
 A 2014. december 3-i ülés napirendjéről  

 
Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. december 03-i ülés 
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 
 

1. Óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról és a gyermekétkeztetésben 
alkalmazható kedvezmény megállapításáról szóló önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló  rendelet tervezet véleményezése  

 
Molnár Endre polgármester:  a rendkívüli ülés oka az óvodai térítési díj megállapításáról 
szóló rendelet véleményezése, melyet a gesztor, Köveskál Önkormányzata fogad el. A 
Köveskál és Térsége Óvoda Társulás ülésén olyan döntés született, hogy a térítési díj 
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tekintetében a gesztor önkormányzat képviselője folytasson tárgyalást a szolgáltatóval a díj 
csökkenése tárgyában.  
 
Tóthné Titz Éva aljegyző:  a Szolgáltató január 1-től hatályba lépő EMMI rendeletben foglalt 
követelmények okán emelte volna az árakat, de a  tárgyalások eredményeképpen a szolgáltató 
a nyersanyag árat 500 Ft-ról 460 Ft-ra csökkentette. Az eladási ár 625 Ft-os első ajánlathoz 
képest 583 Ft lett, tehát ennyit csökkent az összeg a vállalkozó eredeti árajánlatához képest. A 
szolgáltatóval 10 évre kötött szerződés van hatályba.  
 
Sárvári Attila alpolgármester:  ezt a szerződést Köveskál Község Önkormányzata kötötte.  
 
Tóthné Titz Éva aljegyző:  a társulási tanács jóváhagyásával a szolgáltató az óvodával kötötte 
a szerződést. Ahhoz, hogy január 1-től a szolgáltatás biztosítva legyen, ezért mindenképpen 
szükséges a rendelet tervezetet véleményezni.  
 
Molnár Endre polgármester:  javasolja az önkormányzati rendelet tervezet előterjesztésének 
elfogadását. 
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
   104/2014. (XII. 03.) HATÁROZATA 

 
Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete mint a Köveskál és Térsége Óvoda  
Társulás tagja  Köveskál Önkormányzat Képviselő-testülete  9/2013. (VIII. 14.) 
önkormányzati rendelete az óvodában nyújtott étkeztetés térítési díjáról önkormányzati 
rendelete módosításáról szóló önkormányzati rendelet tervezet előterjesztésének elfogadását 
javasolja, azzal egyetért. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről Köveskál Község 
Önkormányzat Képviselő-testületét értesítse. 
 
Felelős: Molnár Endre,  polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Molnár Endre polgármester:  megköszöni a részvételt  és az ülést 19:30  órakor bezárja.  
                                                                                                                                                                               

 
K.m.f. 

 
 
Molnár Endre Sándor       dr. Szabó Tímea 
   polgármester               jegyző 
 
 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős jelenlévő:  
 
 
 

Tóthné Titz Éva 
aljegyző 
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SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE 
 
Ikt.szám:    240-13/2014/ÁBR.  
 

JEGYZŐKÖNYV  
 
Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 03-án  
18:00 órakor megtartott közmeghallgatásáról.  
 
Az ülés helye:  Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége.  
 
Jelen vannak: 
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
 
Molnár Endre Sándor  polgármester 
Sárvári Attila   alpolgármester 
Németh Károly  képviselő 
Németh Ottó   képviselő 
Sárvári Tamás   képviselő  
 
Tanácskozási joggal megjelent:  
 
dr. Szabó Tímea  jegyző megbízásából: Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző  
 
Rendőrkapitányság Tapolca részéről: Horváth József százados, közrendvédelmi osztályvezető 
 
Csik Tímea    jegyzőkönyvvezető 
 
Lakosság részéről: 18 fő.  
 
Molnár Endre Sándor polgármester:  köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 5  fő jelen 
van, így a testület határozatképes. Ismerteti a meghívóban szereplő napirendet és javasolja 
elfogadásra.  
 

1.) Közrendvédelmi beszámoló a település közbiztonságáról 
2.) Tájékoztató a képviselő-testület munkájáról  
3.) Közérdekű kérdések, javaslatok  

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
   101/2014. (XII. 03.) HATÁROZATA 

 
 A 2014. december 3-i közmeghallgatás napirendjéről  



 2

 
Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. december 03-i 
közmeghallgatás napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 
 

1. Közrendvédelmi beszámoló a település közbiztonságáról 
2. Tájékoztató a képviselő-testület munkájáról  
3. Közérdekű kérdések, javaslatok  

 
 

1. Közrendvédelmi beszámoló a település közbiztonságáról 
 
Molnár Endre polgármester:  felkéri a Tapolcai Rendőrkapitányság képviselőjét, hogy tartsa 
meg a közrendvédelmi beszámolót.  
 
Horváth József százados:  ismerteti Szentbékkálla településre  vonatkozó közrendvédelmi 
beszámolót. (mellékletként csatolva) 
Kéri, hogy a képviselő-testület a beszámolót fogadja el.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
   102/2014. (XII. 03.) HATÁROZATA 

 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a település közbiztonságának 
helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.  
 
 

2. Tájékoztató a képviselő-testület munkájáról  
 
Molnár Endre polgármester:  mivel az új testület az alakuló ülés óta 6 hete működik, ezért 
felkéri az Alpolgármester Urat, hogy az elmúlt időszakról nyújtson tájékoztatást.  
 
Sárvári Attila alpolgármester:  tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az önkormányzat 
gazdálkodása kiegyensúlyozott az új testület számára rendezett anyagi körülményeket adott 
át.  Az elmúlt időszakban megtörtént kettő hídnak a felújítása, továbbá a Dózsa György utca 
vízelvezetését is megoldották. Az önkormányzat nevezett a „Tiszta virágos Veszprém 
megyéért” versenyben, ahol első helyezést ért el, melynek díja 60.000 Ft és ezen összeget 
virágosításra használják fel. A „Virágos Magyarországért” versenyben szintén pályázott a 
település, ahol különdíjban részesült, melynek oklevelét bemutatja. Elmondja még, hogy az 
adósságkonszolidációban részt nem vett települések támogatásban részesültek, mely 
összegből több lépcsőben a közösségi ház felújítása a cél. Első körben  a nyílászárók  és 
villanyvezeték cseréjét szeretnék megvalósítani.  
 
18:45 órakor megérkezik Tóthné Titz Éva aljegyző  
 
Sárvári Attila alpolgármester:  tájékoztatja még  a jelenlévőket, hogy a település kettő igen 
jelentős kulturális öröksége nagyon romos állapotban vannak, a töttöskáli templomrom 
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gyakorlatilag életveszélyessé vált, annak az állagmegóvási munkája megtörtént és ugyanez 
lesz a velétei  palotaromnál is. Az Öreg-hegyi kút helyreállítása, felújítása is megtörtént, még 
nagyon fontos elmondani, hogy a település a vagyonát gyarapította. A töttöskáli 
templomromot Trombitás Tamás egy jelképes összegért átadta a községnek.  
A tavalyi évben indult közösségfejlesztő program, azaz az egészségfejlesztő program az idei 
évben lezárult, mely nagyon bürokratikus rendszerű pályázat volt, de a település lakói 
számára hasznos volt. Ezúton köszöni meg mindenkinek, aki igen jelentősen részt vállalt 
ebben a programban, résztvevőként, bonyolítóként, nevezetesen: Dr. Sövényházi Ilona, 
Molnár Károlyné, Csombó Mónika és természetesen mindenkinek.  
El kívánja mondani, hogy amikor Mónika elkezdte a falugondnok munkát, akkor betervezésre 
került a képzése is, mely jelenleg van folyamatban, mely birtokában remélhetőleg hosszú 
távon el tudja látni ezt a feladatot.  
A település partnerkapcsolati programja több mint 10 éve működik, újult erővel halad az ügy 
előre. Itt is mindenkinek megköszöni a munkáját, főleg Molnár Folkét illeti köszönet, hogy 
elvállalta ennek a munkának a koordinátori feladatait. 
 
Molnár Endre polgármester:  köszöni szépen az Alpolgármester Úr beszámolóját.  
 
 

3. Közérdekű kérdések, javaslatok  
 
Lakossági résztvevő:   észrevételezi, hogy a beszámolóból kimaradt a kőkeresztek kérdése.  
 
Molnár Endre polgármester:  a kőkereszt program sokak számára ismert, hála a nagyvonalú 
adakozóknak, jószívű embereknek, a testvértelepülésnek. Azzal a lendülettel, ahogy elindult a 
program lehet folytatni, reményeink szerint Húsvétra a Vásárdombi kereszt is elkészül és 
akkor már a célba vett 10 kereszt közül  6 db-ot sikerül rendbe hozni. A folytatáshoz 
biztosítva van az anyagi háttér.  
 
El kívánja még mondani, hogy szeretné felhívni a figyelmet a most következő szombati 
programra, tudomása szerint mindenkihez eljutott a meghívó. Ez a rendezvény oly módon 
rendhagyó lesz, hogy gyakorlatilag van egy Nemzeti Közművelődési Intézet, akik járnak 
körbe a megyébe és kulturális programot hoznak és ez a december 6-i időpont még az előző 
képviselő-testület idejében került megállapításra. Ebben az időszakban szokta megrendezni az 
önkormányzat a szépkorúak napját is, így ezzel kerül összekötésre ez a rendezvény. 
Rendhagyó módon az „együtt a falu” nevet kapta ez a rendezvény, ezúton is sok szeretettel 
hívnak és várnak mindenkit a településről kortól függetlenül.  
 
Lakossági résztvevő:   kéri, hogy a közmunkások több megbecsülést kapjanak, részesüljenek 
munkaruhában, védőfelszereléssel legyenek ellátva. Könnyíteni kellene a munkájukon, 
kapjanak olyan kesztyűt, ami vízálló.  
 
Molnár Endre polgármester:   a munkaruhát próbálja biztosítani, a kesztyű kérdés is 
napirenden van. Próbálnak utána járni, hogy ez a meleg, bélelt, téli kesztyű a dolgozók 
rendelkezésére álljon.  
 
Lakossági résztvevő:   megtisztelőnek tartja, hogy gondolt az önkormányzat a nyugdíjasokra, 
de a rendezvény időpontjának megválasztása nem a legszerencsésebb. Ez a délelőtt 11 óra 
nem megfelelő, egy két nyugdíjas társával beszélt, akikkel együtt az a véleményük, hogy a 
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régi, hagyományos nyugdíjas találkozók délután 16-17 órai kezdéssel sokkal hangulatosabbak 
voltak, mint, ami jelen pillanatban kilátásba van helyezve.  
 
Molnár Endre polgármester:   ahogy már az előbb is elmondta ez egy rendhagyó megoldás a 
programok miatt. Az önkormányzat sajnálatát fejezi ki, de úgy gondolták, hogy a színvonalas 
programmal ezt a problémát tudják ellensúlyozni,  kéri, hogy aki tud, jöjjön el a 
rendezvényre.  
 
Lakossági résztvevő:  véleménye szerint ez a megjelentek számán tükröződni fog.  
 
Sárvári Attila alpolgármester:  elmondja, hogy az a tradíció, ami meg volt a faluban, nem fog 
széthullani. Lehet, hogy rossz volt a gondolat, de ez egy kivételes alkalom, az eddigi 
hagyományok nem lesznek felrúgva. A sors így hozta, ezért  kéri, hogy próbálják ezt elnézni 
és ezt tolmácsolni a többi lakosság felé.  
 
Molnár Endre polgármester:  megköszöni a részvételt és a figyelmet,  a közmeghallgatást  
18:58  órakor bezárja.  
                                                                                                                                                                               

 
K.m.f. 

 
 
 
Molnár Endre Sándor       dr. Szabó Tímea 
   polgármester               jegyző 
 
 
 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős jelenlévők:  
 
 
 

           Molnár Károlyné                                                                  Tóthné Titz Éva 
           pénzügyi ügyintéző                                                                   aljegyző 


