
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ikt.szám: 504-4/2015.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án   
15:00 órakor megtartott nyilvános 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
Sárvári Tamás képviselő 

Tanácskozási joggal megjelent: 
Tóthné Titz Éva aljegyző 
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző 
Domonkos Zsolt Tapolca Rendőrkapitányság 

Csik Tímea jegyzőkönyvvezető

Molnár Endre Sándor polgármester:  köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a  testület 4
fővel  határozatképes. Németh Ottó képviselő egyéb elfoglaltság okán, igazoltan van távol.  

A  napirendek  megtárgyalása  előtt  javasolja  elfogadásra  a  lejárt  határidejű  határozatokról
készült jelentést. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

23/2015. (IV. 28.) HATÁROZATA

Jelentés elfogadásáról 

Szentbékkálla  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  lejárt  határidejű  képviselő-
testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

Molnár Endre Sándor polgármester:  ismerteti a napirendet: 

1.) Közrendvédelmi beszámoló
2.) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepció elfogadása
3.) 2014. évi költségvetés módosítása
4.)  Zárszámadásról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása 
5.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 
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6.) Belső ellenőrzési jelentés
7.) Polgármester beszámolója az Önkormányzat részvételével 

működő társulások 2014. évi tevékenységéről
8.) Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata 
9.) Falugondnok beszámolója
10.) Gyermekvédelmi beszámoló 

      11.) Vegyes ügyek 

12. napirendként javasolja felvenni a jelenleg kiosztott:  Tapolca Környéki Önkormányzati
Társulás fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által
biztosított szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjairól szóló rendelet véleményezését. 

Sárvári Attila alpolgármester:   javasolja, hogy ezen napirendet tárgyalják utolsóként, azaz a
vegyes ügyek előtt. 

Molnár Endre Sándor polgármester: az elhangzottaknak megfelelően javasolja a napirendek
elfogadását. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

   24/2015. (IV. 28.) HATÁROZATA

 A 2015. április 28-i ülés napirendjéről 

Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. április 28-i ülés napirendjét 
az alábbiak szerint elfogadja:

1. Közrendvédelmi beszámoló
2. Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepció elfogadása
3. 2014. évi költségvetés módosítása
4.  Zárszámadásról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása 
5. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 
6. Belső ellenőrzési jelentés

7. Polgármester beszámolója az Önkormányzat részvételével 
működő társulások 2014. évi tevékenységéről

8. Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata 
9. Falugondnok beszámolója
10. Gyermekvédelmi beszámoló 
11. Tapolca  Környéki  Önkormányzati  Társulás  fenntartásában  működő  Balaton-

felvidéki  Szociális  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  által  biztosított  szociális  és
gyermekjóléti ellátások térítési díjairól szóló rendelet véleményezése

12. Vegyes ügyek 

1.) Közrendvédelmi beszámoló 

Molnár  Endre  Sándor  polgármester:  az  első  napirend  vonatkozásában  üdvözli  a  Tapolcai
Rendőrkapitányság részéről megjelent Domonkos Zsoltot. 
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Domonkos Zsolt Tapolca Rendőrkapitányság:  köszönti a megjelenteket, köszöni a felkérést a
beszámolóval  kapcsolatosan.  Elsőként  elmondja,  hogy  személy  szerint  a  közrendvédelmi
osztály  dolgozója,  jelenleg  a  közrendvédelmi  alosztály  megbízott  vezetője.  Szentbékkálla
idegenforgalmi  szempontból  meghatározó  település  a  beszámoló  a  tavalyi  évet  foglalja
magába.  Szentbékkálla  településnek  bár  nincsen  közvetlen  Balaton-partja,  de  a  nyári
idegenforgalmi szezonban jelentős számú turista fordul meg a községben. Hasonlóan a többi
településhez  a  vagyon  elleni  és  a  közrendvédelmi  bűncselekmények  meghatározók.  2014.
évben 3 darab bűncselekmény történt,  melyek olyan esetek,  melyek a lakosság szubjektív
biztonságérzetét a legjobban befolyásolják. 
Igyekeznek abban a vonatkozásban, hogy a körzeti megbízottat minél többet vezényeljék a
településre, egyrészt, hogy megelőzzék a bűncselekményeket, másrészt pedig azért, hogy az
itt élők jobban megismerjék. 
Ismerteti a 19 megyés program jelentőségét, mely annyit takar, hogy a napi szolgálaton felül
plusz  megerősítő  erők  legyenek   jelen  valamennyi  településen,  melyek  a  kapcsolattartást
szolgálják. 
Tulajdon  elleni  szabálysértés  egy  történt  a  községben,  mégpedig  egy  rongálás.
Közlekedésbiztonsági helyzet is kedvezően alakult a településen, bár a kettő eset a település
lakosságához  mérten  egy  kicsit  magas.  A  jövőben  igyekeznek  a  jogsértéseket,
bűncselekményeket minimálisra szorítani, illetve a fórumok keretében megpróbálják felhívni
a  lakosság  figyelmét  arra,  hogy  jobban  figyeljenek  egymásra.  Fontos  a  lakosság,  az
önkormányzat  és  a  rendőrség  együttműködése.  Az  önkormányzat  és  a  rendőrség
együttműködése pozitív, a körzeti megbízott tevékenysége megfelelő. 
Igazgatásrendészeti  tevékenység  kiterjed  a  fegyvertartási  engedéllyel  rendelkezők
ellenőrzésére. 2015. év célkitűzései között szerepel a lakosság szubjektív biztonságérzetének
növelése érdekében tett intézkedések, illetve a jogsértések minimálisra történő szorítása. 
Köszöni  az önkormányzat részéről nyújtott segítséget és kéri a beszámoló elfogadását. 

Molnár Endre Sándor polgármester:  köszöni szépen a tartalmas beszámolót és javasolja azt
elfogadásra. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

   25/2015. (IV. 28.) HATÁROZATA

Szentbékkálla  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2014.  évre  vonatkozó
közrendvédelmi beszámolót elfogadja. 

2.) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepció elfogadása

Molnár Endre Sándor polgármester: alapos helyzetelemzés után nem kíván részletekbe bele-
menni.  Kérdezi,  hogy van-e észrevétel,  javaslat a napirenddel kapcsolatosan.  Megállapítja,
hogy nincsen, ezért javasolja elfogadásra a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepciót. 

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

   26/2015. (IV. 28.) HATÁROZATA

Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági
Koncepciót az előterjesztés szerint elfogadja.
A Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy az  elfogadásról  a  Rendőrkapitányságot
értesítse.

Felelős: Molnár Endre Sándor polgármester
Határidő: május 20.

3.) 2014. évi költségvetés módosítása

Molnár  Endre  Sándor  polgármester: az  előterjesztés  tartalmas,  minden  részletre  kiterjedő.
Kérdezi a jelenlévő pénzügyi ügyintézőt, hogy van-e kiegészítése. 

Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző:  a költségvetés módosítására azért van szükség, mivel
az eredeti előirányzatokhoz képest módosultak a teljesítések. Elsősorban a közfoglalkoztatot-
tak jóval nagyobb mértékben kerültek foglalkoztatásra, mint az előző években, így a személyi
juttatás és a járulékok is nagy mértékben megnövekedtek, illetve az államháztartáson belül át-
vett támogatások is nőttek. Továbbá Svájcból is érkezett felhalmozási célú támogatás, illetve
a kőkereszthez érkezett adományok előre nem tervezhető teljesítések voltak, melyekhez szin-
tén előirányzatra volt szükség. 

Molnár Endre Sándor polgármester:  köszöni szépen a tájékoztatást. Javasolja a módosítás el-
fogadását. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014. (II. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról

4.) Zárszámadásról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása 

Molnár Endre Sándor polgármester: részletes az előterjesztés. Kérdezi, hogy van-e észrevétel.

Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző:  ezekben a táblázatokban szerepelnek azok a teljesíté-
sek, melyekhez az előirányzatokat rendelték. 

Molnár  Endre  Sándor  polgármester:   amennyiben  nincsen  kérdés,  javasolja  elfogadásra  a
2014. évi zárszámadást. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
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 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete 

Szentbékkálla Község Önkormányzata 
2014. évi zárszámadásáról

Molnár  Károlyné  pénzügyi  ügyintéző:   ezen  napirendhez  tartozik  még  egy  tájékoztatási
kötelezettség,  mely  a  napirend  részét  képezi.  Ez  az  előterjesztés  tartalmazza  a  közvetett
támogatásokat, illetve előirányzat felhasználási ütemtervet, továbbá az adósságot keletkeztető
ügyleteket, valamint a saját bevételeket. 

Molnár Endre Sándor polgármester:  köszöni szépen a tájékoztatást. 

A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul veszi. 

5.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

Molnár  Endre  Sándor  polgármester:   kéri  az  Aljegyző  Asszonyt,  hogy  tájékoztassa  a
testületet, hogy miért van szükség módosításra. 

Tóthné Titz Éva aljegyző:    az SZMSZ módosítása szükséges: a kormányzati  funkció kód
változása okán, a szociális rendelet módosítása kapcsán bekövetkezett polgármesteri hatáskör
változás miatt,  továbbá a rendelet kifüggesztés vonatkozásában 5 napot 2 napra szükséges
módosítani. 

Molnár Endre Sándor polgármester:   javasolja a szabályzat módosítás elfogadását. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

8/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete 

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
13/2013.(X.1.) önkormányzati rendelete módosításáról

6.) Belső ellenőrzési jelentés

Molnár Endre Sándor polgármester:   ezen napirend vonatkozásában is szintén kézhez kapta a
testület az előterjesztést. Javasolja a jelentés elfogadását. 

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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   27/2015. (IV. 28.) HATÁROZATA

a  2014. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentésről

Szentbékkálla  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2014.  évben  Szentbékkálla
Község  Önkormányzatánál  végzett  ellenőrzésekről  szóló  jelentést  tudomásul  veszi  és
elfogadja azt.

7.) Polgármester beszámolója az Önkormányzat részvételével működő 
társulások 2014. évi tevékenységéről

Molnár Endre Sándor polgármester:    három társulásnak tagja Szentbékkálla: a Köveskál és
Térsége Óvoda Társulás, Szentbékkálla és Mindszentkálla Szennyvíz Társulás, illetve a Ta-
polca Környéki Önkormányzati Társulás. Az előterjesztés tartalmazza az ülések, illetve a dön-
tések számát, illetve felvázolja a társulások tevékenységét. Javasolja a beszámoló elfogadását.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

   28/2015. (IV. 28.) HATÁROZATA

Önkormányzati társulások 2014. évi munkájáról 

Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati társulások 2014.
évi munkájáról készült beszámolót tudomásul veszi és elfogadja.

8.) Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata 

Molnár Endre Sándor polgármester:   az előterjesztést a testület tagjai kézhez kapták. Kérdezi,
hogy van-e kérdés, észrevétel. 

Tóthné Titz Éva aljegyző:  tájékoztatja a testületet, hogy a temetői díjakat minden évben felül
kell vizsgálni. Az előterjesztésben a jelenlegi díjak szerepelnek, lehetősége van a testületnek
arra, hogy ezen díjakat felülvizsgálja, módosítsa. 

Molnár Endre Sándor polgármester:   köszöni szépen az Aljegyző Asszony tájékoztatását, ja-
vasolja, hogy maradjanak a korábban megállapított díjak, tehát ne módosítsák, a lakosság felé
sem lenne jó döntés, ha ezt állandóan változtatná a testület. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

   29/2015. (IV. 28.) HATÁROZATA
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A temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálatáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  köztemető  rendjéről,
használatának,  igénybevételének  szabályairól  szóló  5/2000.  (X.  16.)  önkormányzati
rendeletében  szabályozott,  a  temetővel  kapcsolatos  díjakat  felülvizsgálta,  ami  alapján
megállapítja, hogy  a díjakat módosítani nem kívánja.

Felelős: dr. Szabó Tímea, jegyző
Határidő: azonnal. 

9.) Falugondnok beszámolója

Molnár Endre Sándor polgármester:  ismeretes a testület előtt  a falugondnok munkája és te-
vékenysége. Időközben elvégezte a feladat ellátásához szükséges képzést, így már rendelkezik
a megfelelő bizonyítvánnyal, ezúton is gratulál a sikeres vizsgához. Javasolja a beszámoló el-
fogadását. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

   30/2015. (IV. 28.) HATÁROZATA

A falugondnok beszámolójáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  falugondnok  2014.  évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

10.)Gyermekvédelmi beszámoló 

Molnár Endre Sándor polgármester:   kérdezi, hogy ezen napirendhez Aljegyző Asszonynak
van-e kiegészítése. 

Tóthné  Titz  Éva aljegyző:   kormány rendelet  melléklete  szerinti   rendszer  alapján kell  a
beszámolót  összeállítani.  Az  előterjesztés  része  egy  átfogó  értékelés,  illetve  a  Balaton-
felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója a gyermekjóléti szolgálat 2014.
évi tevékenységéről. 

Molnár Endre Sándor polgármester:  javasolja a beszámoló elfogadását. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

   31/2015. (IV. 28.) HATÁROZATA

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 
2014. évre vonatkozó átfogó értékelés elfogadásáról
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Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról szóló 2014. évre vonatkozó értékelést elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy az értékelést küldje meg a Veszprém Megyei Kormányhivatal
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére.  

Felelős: Molnár Endre, polgármester
Határidő: 2015. május 31. 

11.)Tapolca  Környéki  Önkormányzati  Társulás  fenntartásában  működő  Balaton-
felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti
ellátások térítési díjairól szóló rendelet véleményezése

Tóthné Titz Éva aljegyző:   ezen előterjesztést a badacsonytomaji Jegyző Asszony készítette
el, nem a régi rendeletet módosítja, hanem új rendelet tervezetet állítottak össze. A térítési
díjak  tekintetében  sok  információ  nem  áll  rendelkezésre.  Annyi  látható,  hogy  a  házi
segítségnyújtás a településen továbbra is ingyenes. 

Sárvári  Attila  alpolgármester:   nehezményezi,  hogy nincsen összehasonlító  adat.  Kérdezi,
hogy mindenképpen szükséges ebben a mai ülésen dönteni? 

Molnár Endre Sándor polgármester:  véleménye szerint kellene mindenképpen erről dönteni a
mai ülésen. 

Tóthné  Titz  Éva  aljegyző:   kérdezi,  hogy  a  társulási  tanács  ülésén  ezt  nem tárgyalták  a
polgármesterek? 

Molnár Endre Sándor polgármester:   tárgyalta a társulási tanács, nyilván az ebben foglaltak
egyeznek az akkor elfogadottakkal. 

Sárvári Attila alpolgármester:  akkor a Polgármester Úr rendelkezik információval, így akkor
fogadják el. 

Tóthné  Titz  Éva  aljegyző: ahogy  Badacsonytomajról  érkezett  az  előterjesztés,  abban  a
formában hozta a hivatal a testület elé, a tegnapi nap folyamán érkezett és sürgőséggel kérik
tárgyalni. 

Molnár Endre Sándor polgármester:  javasolja elfogadni a térítési díjakat. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

   32/2015. (IV. 28.) HATÁROZATA

Rendelet tervezet véleményezéséről 

Szentbékkálla  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete   a  Balaton-felvidéki  Szociális  és
Gyermekjóléti  Szolgálat  által  biztosított  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátásokról  szóló
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Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  által  elfogadandó  rendelet
tervezetet megismerte az abban foglaltakkal egyetért. 

12.) Vegyes ügyek 

a.) Falugondnoki busz pályázati lehetőség

Molnár Endre Sándor polgármester:   az önkormányzat részt szeretne venni a falugondnoki
busz pályázaton.  Mindenki előtt ismeretes ez a pályázati lehetőség, időközben a Jegyző Nőtől
érkezett egy tájékoztató e-mail, melyben szerepelnek azok a kritériumok, amiknek meg kell
felelni. A  határozatban indokolni kell a gépjármű csere szükségességét, melyek az alábbiak: 

- az autó több mint öt éve van használatban, 
- egy  új  gépjármű  korszerűbb  motorral  rendelkezik,  kevesebbet  fogyaszt,

biztonságosabb, kényelmesebb, a mozgáskorlátozottak szállítására alkalmas. 

Kettő árajánlat került beszerzésre Ford típusú mikrobusz vonatkozásában egy Siófoki és egy
Veszprémi cég részéről, amelyek közül a veszprémi ajánlat a kedvezőbb. 
Az  ajánlatok  ismeretében  javasolja,  hogy  az  Autó-Nexus  Kft  ajánlatát  fogadják  el  Ford
Custom Trend típusú gépjárműre. 

A határozat részét kell  hogy képezze az alábbi:  a Képviselő-testület  tudomással bír arról,
hogy a támogatás a nettó kiadásokra vonatkozik, így a 2.102.197 Ft  összegű általános for-
galmi adó kifizetését 2015. évi költségvetése (tartalékkerete) terhére biztosítja. Továbbá tudo-
mással  bír  arról,   hogy  a  támogatás  utófinanszírozású,  így  annak  
megelőlegezését  az  alábbiak  szerint  biztosítja:  a  meglévő  gépjármű  értékesítésével,  
 illetve  a  tervbe  vett  beruházások  közötti   átcsoportosítással.  

Az elmondottak alapján javasolja a határozat meghozatalát.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

   33/2015. (IV. 28.) HATÁROZATA
 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy pályázatot nyújt
be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a la-
kosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások
részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet alapján.

A pályázattal a falugondnoki  szolgáltatást kívánja fejleszteni új gépjármű beszerzése útján,
tekintettel arra, hogy a jelenleg rendelkezésre álló gépjármű több  mint öt éve van használat-
ban. A pályázandó gépjármű gazdaságosabb, korszerűbb motorral rendelkezik, kevesebbet fo-
gyaszt, biztonságosabb, kényelmesebb, mozgáskorlátozottak szállítására   alkalmas. 

A Képviselő-testület a bekért két árajánlat közül  (Autó-Nexus Kft 8200 Veszprém, Észak-
Keleti útgyűrű 12., Autó Máté Kft 8600 Siófok, Fő u. 24.)  az Autó-Nexus Kft ajánlatát  fo-
gadja el, és a Ford Custom Trend 2.2. TDCi DPF (155 LE) LWD L2H1 típusú autót kívánja
beszerezni, tekintettel arra, hogy  ezen ajánlat az árban kedvezőbb. 
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A Képviselő-testület tudomással bír arról, hogy a támogatás a nettó kiadásokra vonatkozik,
így a 2.102.197 Ft  összegű általános forgalmi adó kifizetését 2015. évi költségvetése (tarta-
lékkerete) terhére biztosítja. 

A Képviselő-testület  tudomással  bír  arról,  hogy a  támogatás  utófinanszírozású,  így annak
megelőlegezését az alábbiak szerint biztosítja: a meglévő gépjármű értékesítésével,  illetve a
tervbe vett beruházások közötti  átcsoportosítással. 

Felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: Molnár Endre Sándor, polgármester

Határidő: az MvM rendelet szerint

b.) Kárpátaljaiak támogatása

Molnár  Endre  Sándor  polgármester: érkezett  egy  megkeresés  a  Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai  Államtitkárságáról   a  Kárpátaljai  magyarok  megsegítése  tárgyában.  
Aki  követi  a napi  politikát,  az  tudja,  hogy mi  zajlik  ott.  Ismerteti  a  felhívást  szó szerint.
Elmondja,  hogy  több  fajta  módja  van  a  segítségnyújtásnak,  egyszeri  pénzbeli  segítségre
gondolt. Ezek az emberek nagyon nehéz helyzetben vannak. 30.000 Ft-os támogatást javasol
megállapítani. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

   34/2015. (IV. 28.) HATÁROZATA

Kárpátaljai magyarok támogatásáról 

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete a  Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai  Államtitkárság  megkeresése  alapján  30.000  Ft,  azaz  Harmincezer  forint
összegű támogatást állapít meg a Kárpátaljai magyarok megsegítésére. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás kifizetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal.
Felelős: Molnár Endre Sándor polgármester

c.) Képviselői lemondás

Németh Károly képviselő:  elmondja, hogy mint ismeretes a képviselő társak előtt lakóhelyet,
illetve  munkahelyet  változtat,  így  nem  tudja  ellátni  képviselői  feladatát,  ezért  május  1.
napjától képviselői tisztségéről lemond. Kéri,  hogy a Polgármester Úr, Alpolgármester Úr,
Képviselő-társak fogadják el lemondását. 

Molnár Endre Sándor polgármester:  ez a hír már tudott volt a településen, rendkívül sajnálja,
de  természetesen  elfogadja  a  lemondást  és  sok  sikert  kíván  a  további  életszakaszhoz.  
A testület,  illetve  a  település  nevében köszönő oklevelet  nyújt  át  Németh  Károly részére.
Köszöni a remek, kitartó és sok-sok munkát, amivel éveken át a települést segítette. 
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Sárvári  Attila  alpolgármester: jelenleg  mint  alpolgármester,  de  kettő  ciklusban
polgármesterként tevékenykedett a településen és nagyon sokrétű és sokszor embert próbáló
feladatba dolgoztak együtt Németh Károllyal, akkor nem mint képviselő, hanem a településen
lakóként vett részt a település javára mindenféle tevékenységben. Az elmúlt közel 10 év a
település életébe is nyomot hagy, nem csak Németh Károly életébe. Ezúton köszöni a testület
és a község nevében  az éveken át tartó önzetlen közösséget építő és értékteremtő munkáját,
mellyel elősegítette Szentbékkálla település szellemi és anyagi gyarapodását. Kíván sok sikert
az új pályán és kéri, hogy jó emlékekkel gondoljon a falura. Sajnálja, mivel tudja, nagyon jól,
hogy egy ilyen tevékenység nehezen pótolható egy kistelepülés életében. 

Molnár  Endre  Sándor  polgármester:   elmondja,  hogy  valóban  nagyon  sok  tevékenységet
végzett  Németh Károly a településen.  Egyik ilyen tevékenység volt a honlap szerkesztése,
karbantartása. Ezen tevékenység folytatására kettő árajánlatot kért be, melyek közül javasolja
elfogadni  Herceg  Zoltán  ajánlatát  10.000  Ft/hó  összegben.  Tudomása  szerint  a  közös
hivatalhoz tartozó több településen  megelégedéssel látja el ezen feladatokat Herceg Zoltán.
Mindenképpen  azt  szeretné,  ha  ennek  a  feladatnak  az  ellátása  zökkenőmentes  legyen.
Javasolja az ajánlat elfogadását. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

   35/2015. (IV. 28.) HATÁROZATA

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete  elfogadja Herczeg Zoltán mérnök
informatikus  (8256  Ábrahámhegy,  Patak  u.  44.)  által  benyújtott  árajánlatot  Szentbékkálla
település honlap  működtetésére  10.000 Ft/hó összegben. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal.
Felelős: Molnár Endre Sándor polgármester. 

Molnár  Endre   Sándor  polgármester:   megköszöni  a  részvételt   és  az  ülést  16:30 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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