
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ikt.szám: 

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 10-én 
16:00 órakor megtartott  nyilvános üléséről. 

Az ülés helye:  Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. 
 

Jelen vannak:

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:
Molnár Endre polgármester
Sárvári Attila alpolgármester
Bőczi Ernő képviselő
Németh Ottó Béla képviselő
Sárvári Tamás képviselő

Tanácskozási joggal megjelent: 

Dr. Szabó Tímea jegyző
Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető 
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző 

Molnár Endre polgármester: köszönti  a megjelenteket,  megállapítja,  hogy a testület   teljes
létszámban, 5 fővel jelen van, így határozatképes. Ismerteti a meghívó szerinti napirendet: 

    
1.) 2016. évi költségvetésről szóló rendelet megalkotása 
2.) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosí-

tása
3.) Egyes szociális ellátások szabályozásáról  szóló rendelet módosítása 
4.) 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása
5.) 2016. évi rendezvényterv elfogadása 
6.) A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa  fenntartásában mű-

ködő Balaton-felvidéki Szociális,  Gyermekjóléti  és Háziorvosi Ügyeleti  Szolgálat
által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak
véleményezése 

7.) Együttműködési megállapodás Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel 

A meghívóhoz képest az alábbi kiegészítésekkel javasolja elfogadni a napirendet: 
- Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2015. évi támogatásának elszámo-

lása
- Falugondnoki szolgálat továbbképzési terve
- Vegyes ügyek 

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

6/2016. (II. 10.)  HATÁROZATA

 A 2016. február 10-i ülés napirendjéről 

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2016.  február  10-i  ülés
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:
 

1.) 2016. évi költségvetésről szóló rendelet megalkotása 
2.) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosí-

tása
3.) Egyes szociális ellátások szabályozásáról  szóló rendelet módosítása 
4.) 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása
5.) 2016. évi rendezvényterv elfogadása 
6.) A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa  fenntartásában mű-

ködő Balaton-felvidéki Szociális,  Gyermekjóléti  és Háziorvosi Ügyeleti  Szolgálat
által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak
véleményezése 

7.) Együttműködési megállapodás Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel 
8.) Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2015. évi támogatásának elszá-

molása
9.) Falugondnoki szolgálat továbbképzési terve
10.) Vegyes ügyek 

Molnár Endre polgármester: ismerteti a lejárt határidejű határozatokról készült jelentést és ja-
vasolja elfogadásra. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2016. (II. 10.)  HATÁROZATA

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról
készült jelentést elfogadja. 

1.) 2016. évi költségvetésről szóló rendelet megalkotása 

Molnár Endre polgármester: felkéri a pénzügyi ügyintézőt, hogy röviden tájékoztassa a jelen-
lévőket. 

Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző:  tájékoztatásul elmondja, hogy a fő összeg kb. ugyan-
annyi, mint a tavalyi évben volt. Az állami támogatás 1 millió forinttal  növekedett, az adó is
közel azonos a tavalyival. A tartalék 1,7 e Ft, a megbeszélt felújítások kerültek betervezésre. 
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Molnár  Endre  polgármester: kérdezi,  hogy a  költségvetés  vonatkozásában  több lépcsőben
szükséges dönteni? 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  először a rendeletet szükséges elfogadni a költségvetésről, majd az
adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségekről szükséges dönteni. 
A költségvetési rendelet 6. §. (1) bekezdését kéri kiegészíteni az „óvodakezdésre” tekintettel
kifejezéssel, mivel az óvodáskorú gyermekek támogatásáról is szó van ezen rendeletben, ez
csak egy pontosítás. 

Molnár Endre polgármester: javasolja a költségvetési rendelet elfogadását. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2016. (II. 20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

 a 2016. évi költségvetésről 

Molnár  Endre  polgármester: javasolja  elfogadni  a  saját  bevételekre  és  az  adósságot
keletkeztető  ügyletekből eredő fizetési kötelezettségre vonatkozó határozati javaslatot. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2016. (II. 10.)  HATÁROZATA

Az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége megállapításáról 

Szentbékkálla  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  az államháztartásról  szóló 2011.
évi  CXCV.  törvény  29/A.  §-a  alapján  az  önkormányzat  saját  bevételeinek,  valamint  a
Magyarország gazdasági stabilitásáról  szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése
szerinti  adósságot keletkeztető ügyleteiből  eredő fizetési  kötelezettségeinek a költségvetési
évet követő három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:

Saját bevételek összege:
                                                              2016.  6.091 ezer Ft
                                                              2017.  6.250 ezer Ft
                                                              2018.  6.250 ezer Ft

   2019.  6.250 ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek: 
                                                              2016. 0 Ft
                                                              2017. 0 Ft
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                                                              2018. 0 Ft
                                                              2019. 0 Ft.

2.) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet mó-
dosítása

Molnár Endre polgármester: jogszabályi változással összefüggésben szükségessé vált módosí-
tás. Javasolja a rendelet módosítás elfogadását. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2016. (II. 20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

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

3.) Egyes szociális ellátások szabályozásáról  szóló rendelet módosítása

Molnár Endre polgármester: az állami támogatás emelkedett az idei évtől a szociális ellátások
vonatkozásában, ezáltal a szülési támogatás 10.000 Ft-ról 25.000 Ft-ra emelkedik. Az óvoda-
kezdésre tekintettel is nyújt támogatást az önkormányzat 5.000 Ft összegben, iskolakezdésre
tekintettel pedig 10.000 Ft-ot. 

Dr. Szabó Tímea  jegyző:  a kiküldött anyaghoz képest a rendeletben egy további módosítás is
szükséges: a rendeletnek van egy olyan része, ahol az kerül szabályozásra, hogy mit kell be-
nyújtani a támogatásokhoz, ez a rész kiegészülne azzal, hogy az óvodakezdési támogatáshoz
szükséges benyújtani az óvodalátogatási igazolást. 

Molnár Endre polgármester:  javasolja a rendelet módosítás elfogadását. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2016. (II. 20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 
5/2015. (II.28) önkormányzati rendelete módosításáról

4.) 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása

Molnár Endre polgármester: a 2016. évre vonatkozó közbeszerzési terv nemleges, javasolja
elfogadásra. 
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Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2016. (II. 10.)  HATÁROZATA

        A 2016. évi közbeszerzési tervről

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről  szóló 2015.
évi  CXLIII.  törvény 42.§-a  alapján  az  Önkormányzat,  mint  ajánlatkérő  által  2016.  évben
lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét nemleges megjelöléssel jóváhagyja.
Megbízza  a  polgármestert,  hogy  az  esetlegesen  közbeszerzéssel  érintett
fejlesztéseket, beruházásokat kísérje figyelemmel.

Felelős: Molnár Endre polgármester
Határidő: folyamatos 

5.) 2016. évi rendezvényterv elfogadása

Molnár Endre polgármester:   szintén mindenki kézhez kapta a rendezvénytervet.   Kérdezi,
hogy van-e  észrevétel,  javaslat.  Megállapítja,  hogy nincsen,  ezért  javasolja  elfogadásra  a
2016. évi rendezvénytervet. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

10/2016. (II. 10.)  HATÁROZATA

2016. évi rendezvényterv elfogadásáról 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi rendezvénytervet 
elfogadja. 

6.) A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa  fenntartásá-
ban működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti
Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi té-
rítési díjainak véleményezése 

Molnár Endre polgármester:   úgy gondolja, hogy ezt a döntést  jobban meg kell  fontolni.  
A  szociális  étkeztetés,  a  házi  segítségnyújtás,  illetve  a  támogató  szolgáltatás  további
kezdeményeit, mentességeit kell meghatározni. 

Sárvári Attila alpolgármester: kérdezi, hogy ezt a díjat az ellátottaktól kell beszedni? 
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Dr.  Szabó Tímea   jegyző: így van.  A 3.  számú melléklet  tartalmazza  a  kedvezményeket.
Egyeztetett a szolgálatvezetővel, mivel az előterjesztésük szerinti „A” illetve „B” verziót is
kiküldték. A vezető azt a tájékoztatást nyújtotta, hogy a társulás ülésén a házi segítségnyújtás
vonatkozásában az „A” verziót fogadták el. Tehát akinek a jövedelme 0 Ft felett van, az 90 %-
os kedvezményben részesül már a társulás szintjén. Ami azt jelenti, hogy az 1.125 Ft  10 %-a
113  Ft.  Amennyiben  az  önkormányzat  ezen  felül  szeretne  kedvezményt  adni,  az  az
önkormányzat költségvetését terheli. 

Molnár Endre polgármester: kérdezi, hogy étkeztetéssel kapcsolatosan, hogyan történik? 

Dr. Szabó Tímea  jegyző: 810 Ft/adag az étkeztetés, itt 25 % kedvezmény van. Tavalyi évben
590 Ft/adag volt, de nem volt belőle kedvezmény. 

Molnár Endre polgármester: véleménye szerint az emberek jobban értékelik, ha mindent nem
ingyen kapnak, legalább érzik, hogy van ennek egy költségvonzata.

Sárvári Attila alpolgármester: kérdezi, hogy ez még csak egy tájékoztatás? 

Molnár Endre polgármester: nem tájékoztatás, ebben ma dönteni kell. 

Dr. Szabó Tímea  jegyző:   először ezt tárgyalja a társulási tanács, utána kiküldik az összes
önkormányzatnak  véleményezésre,  rendelet  alkotásra  Ábrahámhegy  van  kijelölve.  Ahhoz,
hogy ez az egész végig tudjon futni, március 7-ig meg kell érkeznie a társuláshoz a határozat
kivonatoknak. 

Sárvári Attila alpolgármester:   azt is el kell ma dönteni, hogy az önkormányzat a 10 %-os
kedvezményt bevállalja-e vagy sem. 

Sárvári Tamás képviselő: kérdezi, hogy hány ellátott van a településen? 

Molnár  Endre  polgármester:   9-10  fő  van  a  községben.  Véleménye  szerint  egy  kicsit
visszaélnek azzal az emberek, hogy ez a szolgáltatás ingyenes, ez az összeg senki pénztárcáját
nem fogja  megterhelni.  Amennyiben  valakinél  problémát  jelent,  akkor  még  mindig  ott  a
lehetőség, hogy támogatásban részesítsék. 

Dr. Szabó Tímea  jegyző: ez nem visszavonhatatlan döntés, csak hosszadalmas a folyamata,
tehát,  ha  azt  látja  a  testület,  hogy  ebből  borzasztó  nagy  probléma  van,  akkor  lehet
kezdeményezni  a  kedvezmény  nyújtását,  csak  az  hónapok  kérdése,  amire  átmegy  a
rendszeren. 

Németh Ottó képviselő: kérdezi, hogy ennek  a fizetése hogyan fog történni, alkalmanként a
gondozó kiállított egy nyugtát? 

Dr. Szabó Tímea jegyző: annak idején voltak olyan házi segítségnyújtók, ahol közreműködtek
a szociális étkeztetési térítési díj beszedésében. Amennyiben így fogadta el a társulás tanács,
akkor vélelmezhető, hogy felkészültek rá. 

Molnár Endre polgármester:  azt is látni kell, hogy amit az önkormányzat befizet a társuláshoz
az  folyamatosan  növekszik,  mert  a  költségek  emelkednek.  A  90  %-ba  is  befizet  az
önkormányzat, tehát létszámarányosan fizet. 
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Németh Ottó képviselő:  javasolja, hogy az önkormányzat vállalja át  a 10 %-ot. 

Sárvári Attila alpolgármester:  véleménye szerint erről körlevélben információt kellene kérni. 

Molnár Endre polgármester:  az önkormányzat vállalja be a 10 % kedvezményt. 

Sárvári Attila alpolgármester: véleménye szerint azt azért mindenképpen meg kell tudni, hogy
ez milyen összeget jelent az önkormányzatnak. 

Molnár Endre polgármester:   összefoglalva az elhangzottakat abban egyetértenek, hogy a 10
% kedvezményt az önkormányzat biztosítja. Javasolja, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással
jelezze. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

11/2016. (II. 10.)  HATÁROZATA

szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi 
térítési díjainak meghatározásáról

Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolca Környéki Önkormányzati
Társulás Társulási  Tanácsa  a  fenntartásában  működő  Balaton-felvidéki  Szociális,
Gyermekjóléti  és  Háziorvosi  Ügyeleti  Szolgálat  által  biztosított  szociális  és  gyermekjóléti
alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról szóló előterjesztést megtárgyalta.
Az  előterjesztésben  javasolt  térítési  díjakat   az  alábbi  mentességekkel,  kedvezményekkel
kiegészítve fogadja el:  a házi segítségnyújtás tekintetében a Társulás által elfogadotton túl az
intézményi térítési díjból további 10 % kedvezményt biztosít. 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg a Társulás elnökének
további intézkedés végett.

Felelős:  Molnár Endre polgármester
Határidő: 2016. március 5.                                                                             

7.) Együttműködési megállapodás Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel 

Molnár Endre polgármester:  az önkormányzatot megkereste a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület együttműködési megállapodás megkötése céljából, amely kötelezettséggel jár. 
Az  együttműködési  megállapodás  6.  pontja  tartalmazza  az  önkormányzat  kötelezettségeit,
melyben  szerepel,  hogy az önkormányzat  lehetőségeihez  mérten  támogatja  az egyesületet.
Javasolja  az  együttműködést,  mivel  ebből  hátránya  nem  származik  az  önkormányzatnak,
illetve az összeget is határozzák meg. 

Dr. Szabó Tímea jegyző: ez a döntés csak az együttműködésről szól. Amennyiben kéri az
egyesület a támogatást, illetve benyújtja mellé a szükséges mellékleteket, majd akkor dönt a
testület a támogatás mértékéről. 
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Molnár Endre polgármester:   véleménye  szerint az önkormányzat  megengedheti  magának,
hogy  együttműködési  megállapodást  kössön.  Javasolja,  hogy  támogassa  a  testület  az
együttműködést. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

12/2016. (II. 10.)  HATÁROZATA

a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel való 
együttműködési megállapodás megkötéséről

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt
a  Kővágóörsi  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesülettel  (8254  Kővágóörs,  Dózsa  György  u.  1.)  a
mellékletben lévő adattartalommal.

Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Felelős: Molnár Endre polgármester
Határidő: 2016. március 16. 

8.) Veszprém  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  2015.  évi  támogatásának
elszámolása

Molnár Endre polgármester: az elmúlt  évben nyújtott támogatással az igazgatóság elszámolt.
Javasolja az elszámolás elfogadását. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

13/2016. (II. 10.)  HATÁROZATA

          Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi
          Igazgatóság támogatásának elszámolásáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete,  a  Veszprém  Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság (8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 31.) részére nyújtott,  2015.
évre vonatkozó támogatással való elszámolást elfogadja.

Felelős: Molnár Endre polgármester

Határidő: azonnal

9.) Falugondnoki szolgálat továbbképzési terve
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Molnár Endre  polgármester:  a település falugondnoka  hivatalosan 2015. április 23. napján
szerezte meg a szükséges képesítést. A falugondnokoknál is van egy kötelezettség, még pedig
az, hogy 6 éven belül továbbképzésen kell részt venni, hogy szakmailag lépést tartson az idő-
vel, a modern követelményekkel. Ebben az időszakban 60 pontot kell összegyűjtenie. Javasol-
ja az „A” verzió elfogadását. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

14/2016. (II. 10.)  HATÁROZATA

A falugondnoki szolgálat 2016. évi 
továbbképzési terve jóváhagyásáról  

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  falugondnoki  szolgálat  2016.  évi
továbbképzési tervét jóváhagyja.

Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a falugondnokot tájékoztassa.

Felelős: Molnár Endre polgármester
Határidő: azonnal. 

10.)Vegyes ügyek 

a.) Kötelező betelepítési kvóta elutasítása

Molnár  Endre  polgármester: Fenyvesi  Zoltántól  a  Veszprém megye  3.  számú  választókerületének
elnökétől érkezett egy megkeresés a kötelező betelepítési kvóta elleni határozott fellépésre és ehhez
kérik  testületi  határozat  meghozatalát.  A levél  mellékletét  képez  egy  határozati  javaslat,  melyet
ismertet, illetve javasolja elfogadásra. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

15/2016. (II. 10.)  HATÁROZATA

           Kötelező betelepítési kvóta elutasításáról 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete, elutasítja a kötelező betelepítési
kvótát. A kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a
terrorveszélyt.  A  kvóta  veszélyezteti  a  kultúránkat  és  a  mindennapjaink  biztonságát,
vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre.
Kérjük  a  kormányt,  hogy  minden  lehetséges  eszközzel  akadályozza  meg  az  illegális
migránsok  beáramlását  és  a  kötelező  betelepítési  kvóta  életbe  lépését,  védje  meg
Magyarországot és a magyar embereket!
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b.) Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés

Molnár Endre polgármester: érkezett egy megkeresés a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Kft-től,
akik a kommunális hulladékszállítást végzik a településen. Felolvassa a megkeresést. Elmondja, hogy
beszélt  az  igazgatóval  és  szeretnék  egy  hónapon  belül  bevezetni  a  házhoz  mentő  szelektív
hulladékgyűjtést. Az önkormányzat feladata az lenne, hogy igényfelmérést végezzen a településen. 68
állandó háztartás van a településen, havonta egyszer szállítanák el, de nem a kommunális hulladékkal
egy időben.  Körlevél  formájában lehetne felmérni  az  igényeket  és  minden háztartásba  be lehetne
dobni.  Elmondta  még  az igazgató,  hogy tervezik azt,  hogy a   nyaralók  is  részt  vesznek ebben a
gyűjtésben,  de ők 6 db zsákot  kapnának,  mivel  ők 6 hónapra vannak kalibrálva.  Több logisztikai
kérdés felmerül ebben az ügyben. Csak tájékoztatás céljából mondta el a testület tagjainak, véleménye
szerint ez a dolog üdvözlendő. Azon viszont el kell gondolkodni, hogy vannak az átlagnál nagyobb
hulladékot produkáló egységek (üzlet, vendéglő stb.) is, ahol esküvők és egyéb rendezvények vannak
és jóval nagyobb a hulladék mennyiség, aminek költségét az önkormányzat „nyeli le”.

Dr. Szabó Tímea jegyző:  akkor rendszerében nincsen minden rendben, mert ami az önkormányzat
feladatköre, az úgynevezett háztartási hulladék kérdése. 

Molnár  Endre  polgármester: akkor  a  körlevéllel  együtt  valamit  lépni  kell  akár  egy  felhívás
kibocsátásával, hogy a vendéglátó egységek a hulladék kérdését rendezzék. Azt még el kell mondani,
hogy a szelektív szigeteknél a papír és műanyag gyűjtőket meg fogják szüntetni, csak az üveg gyűjtő
marad meg. 

Sárvári Tamás képviselő: ha megszüntetik a szigeteket, akkor a környék tele lesz szeméttel. 

Molnár  Endre  polgármester:  ez  komoly,  több szintű  problémát  hoz  magával,  sőt  azt  mondta  az
igazgató,  hogy  tegyen  ki  táblát  az  önkormányzat,  hogy  a  szelektív  gyűjtő  meg  fog  szűnni.
Szankcionálni lehet, hogy ha a vendéglátó egység nem oldja meg a hulladékgyűjtését? 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  a hulladékkezelésben mindenkinek meg van a maga kötelezettsége, legyen
az magánszemély, vagy vállalkozó. 

Molnár  Endre polgármester:  kéri,  hogy a hivatal  készítsen körlevelet  a  lakosság számára,  illetve
párhuzamosan  a  vendéglátó  egységeknek,  üzletszerű  tevékenységet  végzőknek  is  külön  felhívás
kerüljön kiküldésre. 

c.)  Hegyi utak súlykorlátozása 

Molnár  Endre polgármester:  hegyi  utakon olyan  gépjárművek járnak,  amik  súlyuknál  fogva nem
járhatnának ezáltal tönkreteszik az utakat, van lehetőség tábla kihelyezésre. 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  ennek megvan a döntési rendje, amennyiben az önkormányzat a tulajdonos,
akkor jogosult tábla elhelyezésre. 

Molnár Endre polgármester:  megköszöni a részvételt és az ülést 17:30 órakor bezárja. 

K.m.f.

     Molnár Endre                                                  Dr. Szabó Tímea       
      polgármester                                                   jegyző
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