
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ikt.szám: 504-5/2015.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 23-án   
16:00 órakor megtartott rendkívüli 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
Bőczi Ernő képviselő
Németh Ottó képviselő
Sárvári Tamás képviselő 

Tanácskozási joggal megjelent: 
Dr. Szabó Tímea jegyző

Csik Tímea jegyzőkönyvvezető

Molnár Endre Sándor polgármester:  köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a  testület 5
fővel  határozatképes. Ismerteti a meghívóban szereplő napirendet: 

1. Képviselői eskü 
2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására pályázat kiírása
3. A helyi környezetvédelemről szóló önkormányzati rendelet előkészítése

Javasolja  még  kiegészíteni  vegyes  ügyekkel.  Kéri,  hogy  aki  az  elhangzott  tárgyalandó
napirendekkel egyetért kézfeltartással jelezze. 

     

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

42/2015. (VI. 23.) HATÁROZATA

 A 2015. június 23-i ülés napirendjéről 
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Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. június 23-i ülés napirendjét 
az alábbiak szerint elfogadja:

1. Képviselői eskü 
2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására pályázat kiírása
3. A helyi környezetvédelemről szóló önkormányzati rendelet előkészítése
4. Vegyes ügyek.

1. Képviselői eskü 

Molnár Endre Sándor polgármester:   május 1. napjával a testület köréből távozott Németh
Károly képviselő,  a soron következő képviselő jelölt Bőczi Ernő, így az ő személyével bővül
a testület. Felkéri a testület tagjait, hogy a képviselői esküt állva hallgassa végig. 

Bőczi Ernő leteszi a képviselői esküt. 

Molnár Endre Sándor polgármester:  átadja az esküokmányt. 

2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására pályázat kiírása

Molnár Endre Sándor polgármester:    az előterjesztésből  mindenki  számára kiderült,  hogy
évek  óta  küzdenek  ezzel  a  témával.  A  probléma  orvoslására  a  Kormányhivataltól  már
többször  kaptak  határidő  hosszabbítást.  A  szennyvíz  elszállítására  újbóli  pályázat  kiírása
szükséges, abban a reményben, hogy ezúttal már a szolgáltatás ellátására lesz jelentkező. 

Dr.  Szabó  Tímea  jegyző:   ami  eddig  nagy  akadály  volt  az  elhárult,  mivel  eddig
Mindszentkálla és Szentbékkálla a nagyvázsonyi telepre kapott befogadó nyilatkozatot, mely
nagymértékben megdrágította  volna a  szállítást,  de most  elérték azt,  hogy amíg Köveskál
telepe nem alkalmas befogadásra, addig a DRV Révfülöpi telepére szállítható a szennyvíz. Ez
a  kiírás  már  ennek  megfelelően  készült.  Szentbékkállával  egy  időben   kerül  kiírásra
Mindszentkálla,  Balatonhenye  és Köveskál  települések pályázata  is,  így reményeik  szerint
lesz jelentkező ezen szolgáltatás ellátására. 

Molnár  Endre  Sándor  polgármester:   kéri,  hogy aki  egyetért  a  pályázat  újbóli  kiírásával,
jelezze kézfeltartással. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

43/2015. (VI. 23.) HATÁROZATA

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
 elszállítására pályázat kiírásáról

Szentbékkálla  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  a „Nem közművel  összegyűjtött
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háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó
szolgáltatás  elvégzésére”  pályázatot  ír  ki,  mely  pályázati  felhívás  a  határozat  1.  számú
mellékletét képezi, mely az alábbi időpontokkal egészül ki:

A pályázat benyújtási határideje: 2015. augusztus 24.  
A borítékok bontása: 2015. augusztus 26. 11: 00 óra
Eredményhirdetés időpontja: 2015. október 1. 11: 00 óra
A pályázattal ellátható közszolgáltatási időtartam: 2015. november 1-jétől 2016. október 31. 
A  Képviselő-testület  a  pályázati  felhívást  az  Önkormányzat  hirdetőtábláján,  valamint  a
honlapján  teszi  közzé,  továbbá  azt  eljuttatja  20  km  távolságon  belül  a  pályázat  szerinti
szolgáltatást végzőkhöz.
Utasítja a polgármestert a pályázatok felhívás közzétételére, kiküldésére, a beérkezett 
pályázatok bontására. 

Felelős: Molnár Endre, polgármester            
Határidő: azonnal. 

3. A helyi környezetvédelemről szóló önkormányzati rendelet előkészítése

Molnár Endre Sándor polgármester:   felkéri a Jegyző Nőt, hogy egy pár gondolatot mondjon
ezen napirend vonatkozásában. 

Dr. Szabó Tímea jegyző:   Szentbékkállán eddig környezetvédelemmel kapcsolatos rendelet
nem volt. Ami legaktuálisabban ezt a témát felvetette az az égetés szabályozása, amire olyan
országos szabályzat került kiadásra, ami alapján külterületen nem lehet szabályozni az égetést,
ez esetben a katasztrófavédelem felé kell  bejelenteni,  ha valaki  ilyen  tevékenységet  kíván
végezni.  Belterületen  pedig  csak  akkor  lehet,  amennyiben  a  testület  azt  rendeletben
szabályozza.  Az  előterjesztésben  ismertetésre  került,  hogy  a  testületnek  viszonylag  nagy
szabadsága van abban a vonatkozásban, hogy ezeket a kérdéseket szabályozza. Gyakorlatilag
ez egyfajta minta rendelet, amitől a helyi igényeknek megfelelően el lehet térni. Ezt szolgálja
ennek a megtárgyalása,  hogy itt összegyűjti azt,  ami a testület  elképzelése, melyek ezen a
tervezeten átvezetésre kerülnek. Majd megküldik a környezetvédelmi felügyelőségnek, mivel
nekik a rendelet tervezetet véleményezni kell és a szeptemberi testületi ülésen lehet elfogadni.

Molnár  Endre  Sándor  polgármester:   tájékoztatásul  elmondja,  hogy   a  rendelet  tervezet
kiterjed   a  levegő,  víz,  és  földvédelemre.  Ezzel  egyidejűleg  még  szó  volt  a  zajártalom
problematikáról,  ami  kivételre  került  ebből  az anyagból,  mivel  az  elég  összetett  dolog és
komoly  előkészítést,  továbbá  megfelelő  jogosítvánnyal  rendelkező  szakember  bevonását
igényli.  A zaj téma érzékeny pont, melyre  mielőbb szeretnének megoldást,  de erre még a
vegyes ügyekben visszatérnek. 
Az égetésre térve a 4.  § vonatkozásában javasolja,  hogy október  1.  helyett  szeptember 1.
napját szerepeltessék, mivel akkor már ősz van a turisták 90 %-a elment és ha kerti munkák
adódnak, akkor lehetne már égetni. 
Az interneten való kutatás során talált olyan pontokat, amit véleménye szerint bele lehetne
venni a rendeletbe, melyek az alábbiak: 
- Az égetést csak 18 év feletti cselekvőképes személy végezheti.
- Avart és kerti hulladékot a magánszemélyek csak saját területükön, telkükön égethetnek,
közterületen égetni tilos.
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- A tűz őrzéséről veszély esetén annak eloltásáról  az égetést  végző köteles gondoskodni.  
A parázslást vízzel, földtakarással, kézi szerszámokkal meg kell szüntetni.

Sárvári  Attila  alpolgármester:   lenne észrevétele:  a szakmaiságra nem tudja mennyire  van
hatással, de véleménye szerint le kellene írni azt, hogy zöldet ne égessenek. Nem veszik sokan
figyelembe azt, hogy vannak időszakok, amikor olyanok a légköri viszonyok, hogy a füst nem
felfelé száll, hanem elterül a házak között és  ez tűrhetetlen. Tehát ezt valamilyen formában,
egyértelműen  mindenképpen  szükséges  belefogalmazni  a  rendeletbe.  Nem  támogatja  a
szeptemberi időpontot, mivel akkor még jó idő van, ha valaki letermeli a gazt, akkor annak
még szükséges 2-3 hétig száradni. 

Sárvári  Tamás  képviselő:   kérdezi,  hogy  mi  a  helyzet  azzal,  ha  a  szomszédban  sütnek,
tábortüzet raknak? 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  szalonnasütés céljából történő  égetést, tűzrakást nem tiltja semmi. 

Sárvári  Tamás képviselő:   személy szerint nem az évi egy-kétszer történő szalonnasütésre
gondol, hanem van, aki rendszeresen évente 15-20 alkalommal gyújt tűzet és sütöget ezáltal
nem lehet ablakot nyitni. Véleménye szerint ez rosszabb mintha valaki évente kétszer avart
éget. 

Molnár Endre polgármester.   nyilván mindenkinek az a rossz, ha az orra alá fújja a szél a
füstöt. 

Sárvári Attila alpolgármester:   véleménye szerint azt kellene részletezni, hogy aki éget, akkor
figyeljen arra, hogy merre száll a füst és csak akkor égessen, ha megfelelő a légáramlat. 

Molnár Endre polgármester: optimális megoldás nincsen, mert mindig jöhet olyan légáramlat,
ami kedvezőtlen. 

Sárvári Attila alpolgármester:  véleménye szerint egyértelműen kellene megfogalmazni: 
„Kedvezőtlen légköri viszonyok esetén, így különösen, ha a füst az épületek között megszorul,
akkor égetni tilos, vagy a megkezdett  égetést be kell fejezni.”

Molnár Endre polgármester:  kérdezi, hogy ha az elhangzott módosítások beépítésre kerülnek
a rendelet tervezetbe, akkor küldi el  hivatal a környezetvédelmi hatóságnak véleményezésre? 

Dr.  Szabó  Tímea  jegyző:   így  van,  ezt  a  rendelet  tervezetet  küldi  meg  a  hivatal
véleményezésre a környezetvédelmi hivatalnak és a véleményük figyelembevételével kerül
majd beterjesztésre a testület elé. 

Összefoglalva a testület által elmondottakat a rendelet tervezetbe még az alábbiak kerülnek
beépítésre: 
Az égetést csak 18 év feletti cselekvőképes személy végezheti.
Avart  és  kerti  hulladékot  a  magánszemélyek  csak  saját  területükön,  telkükön  égethetnek,
közterületen égetni tilos.
A  tűz  őrzéséről  veszély  esetén  annak  eloltásáról  az  égetést  végző  köteles  gondoskodni.  
A parázslást vízzel, földtakarással, kézi szerszámokkal meg kell szüntetni.
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Kedvezőtlen légköri viszonyok esetén, így különösen, ha a füst az épületek között megszorul,
akkor égetni tilos, vagy a megkezdett  égetést be kell fejezni.

Kérdezi, hogy akkor szeptember 1-től, vagy október 1-től legyen lehetőség égetésre? 

Molnár  Endre  polgármester:   a  vélemények  figyelembevételével,  akkor  égetni  lehessen
október  1-től,  tehát  marad  a  rendelet  tervezet  szerinti  időpont.  Az  összefoglalt
kiegészítésekkel javasolja a rendelet tervezet elfogadását. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

44/2015. (VI. 23.) HATÁROZATA

A környezetvédelem szabályozásáról szóló 
rendelet tervezet elfogadásáról

1./  A  Képviselő-testülete  a  környezetvédelem  helyi  szabályozásáról
szóló rendelet-tervezetet elfogadja.

2./  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  és  a  jegyzőt,
hogy  a  rendelettervezetet  a  szomszédos  és  az  érintett
önkormányzatoknak  tájékoztatásul,  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal
Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Főosztály  (8000
Székesfehérvár,  Hosszúsétatér  1.)  részére  véleményezés  céljából
megküldje. 

3../ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a
véleményezés megérkezését követően – annak tartalmától függően – a
rendelet-tervezet kiegészítését és annak a soron következő Képviselő-
testületi ülésre való beterjesztésére. 

Felelős: Molnár Endre Sándor polgármester
        dr. Szabó Tímea jegyző

Határidők: 
- 1. pont: azonnal
- 2. pont: legkésőbb 2015. július 15.
- 3. pont: a véleményezés megérkeztét követően a soron   

       következő Képviselő-testületi ülés.

4. Vegyes ügyek 

a.) Játszótér felújítása 

Molnár Endre polgármester:  a játszótérrel kapcsolatosan az idei költségvetésben
elkülönítésre került nettó 1 millió Ft. Ebben az irányban  árajánlatot szereztek be
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az Alpolgármester Úrral, melyben van a) illetve b) változat. Kérdezi, hogy ezen
beruházás vonatkozásában elegendő-e egy árajánlat? Az árajánlatot nyújtó felé az
önkormányzatnak  nagy  a  bizalma,  megfelelő  felkészültséggel  rendelkező  cég,
szívesen végeztetnénk velük a munkálatokat. 

Dr.  Szabó  Tímea  jegyző:   ekkora  összegnél   célszerű,  hogy legyen  még  egy
árajánlat.  

Molnár  Endre  polgármester:   az  ajánlatot  nyújtóval  már  a  helyszínen  is
egyeztettek  a)  változat  esetében  a  költség  nettó  657  e  Ft  lenne,  b)  változat
esetében pedig nettó 1.178 e Ft lenne.  
Akkor beszereznek  még  egy árajánlatot,  de szeretnék  mindenképpen belátható
időn belül a kivitelezést megkezdeni, több helyről érkezik a kérdés, hogy mi van a
játszótérrel, tehát ezért is minél előbb szüksége elindítani a játszótér rekonstrukció
folyamatát. 
Komoly előírásoknak kell megfelelni, szakemberre van szükség, aki a megfelelő
minősítéseket elvégzi, tanúsítványokat kiállítja. 

Sárvári  Attila  alpolgármester:   mindkettő  esetben  néminemű  egyéb  erővel
kiegészített tevékenység is van, amit ebben a beruházásban figyelembe kell venni.
Azt javasolja, azért, hogy felgyorsuljon ez a folyamat, hogy a Polgármester Úrnak
ebben a témában egy kicsit nagyobb mozgásteret  adjanak és így nem kell  újra
testületi ülést összehívni. 

Dr. Szabó Tímea jegyző:   amennyiben a költségvetési előirányzaton belül van,
akkor gyakorlatilag dönthet egyedül a Polgármester Úr, hiszen a költségvetésben
a  testület  tudomásával  fel  van  erre  jogosítva.  Továbbá  a  Polgármester  Úrnak
100.000  Ft  erejéig  átcsoportosítási  jogosultsága  van.  Amennyiben  úgy  látja  a
testület, hogy ez a kiadás több lesz, akkor most hoznak egy olyan döntést, hogy
igen akarja ezt a beruházást a testület és erre biztosít keretet. 

Sárvári Attila alpolgármester:  javasolja, hogy döntsenek úgy, hogy 300.000 Ft-tal
túl  lehet  lépni  a  keretet.  Menet  közben  is  kiderülhet,  hogy  valami  úgy  válik
észszerűvé, hogy a költségek megemelkednek. 

Molnár  Endre polgármester:   tudnia  kell  azt  a  testületnek,  hogy ez egy olyan
beruházás, amelynek majd további fenntartási költségei várhatók. 

Sárvári Attila alpolgármester: mindenképpen indokolt, hogy ettől az elképzeléstől
ne  álljanak  el,  mert  egyrészt  a  település  megtartó  erejéhez  szükséges,  hiszen
születnek gyermekek a településen. Idegenforgalmi szempontból is fontos, hogy
elkészüljön ez a beruházás. 

Molnár Endre polgármester:   támogatja az Alpolgármester Úr javaslatát  így az
elhangzottak alapján javasolja, hogy 1.600.000 Ft keretet biztosítsanak a játszótér
felújítás céljára. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

45/2015. (VI. 23.) HATÁROZATA

Játszótér felújításáról 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza a játszótér felújítását, 
melyhez a 2015. évi költségvetésben 1.600.000 Ft összegű keretet biztosít. 

Felhatalmazza a polgármestert a beruházás elvégeztetésére. 

Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Endre polgármester. 

b.) Zajhatással és parkolással kapcsolatos problémák 

Molnár Endre polgármester:   tekintettel a zajkibocsátással járó rendezvényekre
szükséges a jövőben foglalkozni a zajártalommal is, továbbá a kerti munkagépek
használatát is (érti ez alatt a hétvégi géphasználatot) szabályozni kell belterületen.
Felkéri  a  Jegyző  Nőt,  hogy készítsen  a  hivatal  egy tájékoztatást  a  vendéglátó
egységek  részére  a  zajprobléma  megoldása  érdekében.  A  jövőben  még
foglalkozni  szükséges  a  településen  történő  parkolással  is,  mivel  a  nyári
időszakban ez rendszeres gond és probléma. 

Megköszöni a részvételét és ülést 17:15 órakor bezárja. 

K.m.f.

Molnár Endre Sándor dr. Szabó Tímea
   polgármester         jegyző
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