
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ikt.szám: 630-8/2016/K. 
JEGYZŐKÖNYV

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

Az ülés helye:  Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. 
 
Jelen vannak:
Molnár Endre  polgármester
Bőczi Ernő képviselő
Németh Ottó képviselő
Sárvári Tamás  képviselő

Tanácskozási joggal megjelent: 

Dr. Szabó Tímea jegyző megbízásából: Tóthné Titz Éva aljegyző
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző 

Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető 

Molnár Endre polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testületből 4 fő 
jelen van, így határozatképes. Sárvári Attila alpolgármester perceken belül érkezik. Ismerteti  
a meghívó szerinti napirendet, javasolja azt elfogadásra. 

1.) 2016. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
2.) Szociális tűzifa juttatásról önkormányzati rendelet alkotása 
3.) Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 

helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról 
szóló 9/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosítása

4.) 2017. évi munkaterv elfogadása 
5.) Belső ellenőrzési terv elfogadása 2017. évre vonatkozóan 
6.) Nem közművel összegyűjtött szennyvízszállítási feladatok ellátása 2017. évtől 
7.) Gépjármű üzemeltetési szabályzat elfogadása 
8.) Köveskál Védőnői Szolgálat működési ügye 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

61/2016. (XII.  01.)  HATÁROZATA

 A 2016. december 01-i ülés napirendjéről 
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Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2016.  december  01-i   ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

1. 2016. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
2. Szociális tűzifa juttatásról önkormányzati rendelet alkotása 
3. Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 

helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról 
szóló 9/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosítása

4. 2017. évi munkaterv elfogadása 
5. Belső ellenőrzési terv elfogadása 2017. évre vonatkozóan 
6. Nem közművel összegyűjtött szennyvízszállítási feladatok ellátása 2017. évtől 
7. Gépjármű üzemeltetési szabályzat elfogadása 
8. Köveskál Védőnői Szolgálat működési ügye 

Molnár Endre polgármester: a napirendek tárgyalása előtt ismerteti a lejárt határidejű 
határozatokról készült jelentést. Javasolja azt elfogadásra. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

62/2016. (XII.  01.)  HATÁROZATA

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

1. 2016. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása

Molnár Endre  polgármester: kérdezi,  hogy  a  költségvetés  módosításával  kapcsolatban  
van-e  kérdés,  észrevétel.  Egyértelműen  kiderül  az  anyagból,  hogy mi  tette  szükségessé  a
rendelet  módosítását,  de  azért  kéri  a  jelenlévő  pénzügyi  ügyintézőt,  hogy  pár  szóban
ismertesse. 

Molnár  Károlyné  pénzügyi  ügyintéző: az  iparűzési  adó  bevétel  növekedett,  illetve
szeptember hónapban az államtól az általános működés támogatására még kaptak 1.780.000
Ft-ot,  kiegészítő  támogatásként  kaptak  a  tűzifa  vásárlására  426.000  Ft-ot,  illetve  az
önkormányzatok  felhalmozási  támogatására  nyújtottak  be  pályázatot  az
adósságkonszolidációval  kapcsolatban,  melyen  ismét  nyertek  2.950.000  Ft-ot,  illetve  az
orgonakoncert támogatói jegy értékesítéséből történt 1.356.800 Ft bevétel és ez a bevételi fő
összeg módosítását indokolta. 

16:10 órakor megérkezik Sárvári Attila alpolgármester, a testület létszáma 5 főre változik. 

Molnár  Károlyné  pénzügyi  ügyintéző: továbbá  a  kiadási  oldalon  egy  jó  részével  a
bevételeknek a tartalékot növelték, amit a működési kiadásokra csoportosítható át, illetve még
történtek átcsoportosítások egyik feladatból a másikra, valamint a közüzemi díjak túlhaladtak
az  előirányzatot  és  arra  kellett  átcsoportosítani.  A tűzifavásárlásra  betervezték  azt,  amit
bevételként  kaptak,  illetve  ami  jelentősebb,  az  adósságkonszolidációra  kapott  támogatás
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úgyszintén a közösségi ház homlokzat felújítására tervezték be. Az összes többi kiadás nem
jelentős átcsoportosítás. 

Molnár Endre polgármester: köszöni a tájékoztatást. Amennyiben nincsen kérdés, javasolja 
elfogadásra a költségvetési rendelet  módosítását. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

10/2016. (XII. 10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II. 20.) 
önkormányzati rendelete módosításáról

2. Szociális tűzifa juttatásról önkormányzati rendelet alkotása 

Molnár  Endre  polgármester: évről-évre  ismétlődő  témáról  van  szó,  annyi  az  örömteli
újdonság,  hogy  a  korábbi  évekhez  képest  jóval  nagyobb  mennyiségű  tűzifát  tudnak
szétosztani  a  rászorultak  között  egy  nagyobb  keretből.  A  rendelet  tervezetben  beadási
határidőnek  december  22.  napja szerepel,  ami  véleménye  szerint  túl  közeli  időpont,  ezért
2017.  január  05.  napját  javasolja.  Kérdezi,  hogy  van-e  észrevétel,  kérdés,  javaslat.
Megállapítja, hogy nincsen, ezért kéri, hogy aki a rendelet tervezettel egyetért, kézfeltartással
jelezze. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

11/2016. (XII. 10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

a szociális célú tűzifa juttatásról

3. Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 9/2004. (VI. 28.) 
önkormányzati rendelet módosítása

Molnár  Endre  polgármester: nem  rég  érkezett  vissza  a  Kormányhivataltól  a  rendelet
módosítás  jóváhagyása.  Az  általuk  kért  módosítások,  kiegészítések  beépítésre  kerültek  a
tervezetben  és  elfogadásra  javasolják.  Ennek  a  leglényegesebb  mozzanata,  amiről  már
korábban sokat beszéltek, hogy a külterületi ingatlanok hulladékbegyűjtésével kapcsolatosan
szeretnék a helyzetet normálisan megoldani és ehhez azt a hulladékgyűjtő pontot kialakítani,
amit tervbe vettek. Tehát a módosítás, ennek a megvalósításáról szól. 
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Tóthné  Titz  Éva  aljegyző: próbáltak  megfelelni  a  Kormányhivatal  által  támasztott
követelményeknek, úgy gondolja, hogy a szolgáltatónak és a településnek is javára szolgál a
változtatás. 

Molnár Endre polgármester: tehát ez a rendelet 2017. március 1-én lép hatályba. 

Tóthné  Titz  Éva  aljegyző: feleslegesnek  tartották  előbb  hatályba  léptetni,  mivel  az  az
időszak  holtidőszak  e  tekintetben,  illetve  a  felkészülési  idő  minél  jobban  biztosított  az
érintetteknek. 

Molnár Endre polgármester: el kell tudni érni az összes érintettet, hogy miután ez életbe
lép,  akkor  hogyan  tudják  elérni  a  hulladék  begyűjtését.  Amennyiben  nincs  több  kérdés,
javasolja elfogadni a hulladék rendelet módosítását. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

12/2016. (XII. 10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló
 9/2004. (VI. 17.) önkormányzati rendelete módosításáról

4.) 2017. évi munkaterv elfogadása 

Molnár Endre polgármester: ehhez a napirendhez is megkapta a testület az anyagot, mely
még  elég  vázlatszerű,  címszavasan  tartalmazza  az  időpontokat,  napirendeket.   Javasolja
elfogadni a 2017. évi munkatervet. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

63/2016. (XII.  01.)  HATÁROZATA

A 2017. évi munkatervről

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi munkatervet elfogadja.

Felelős: Molnár Endre, polgármester 
Határidő: a munkatervben meghatározottak szerint
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5.) Belső ellenőrzési terv elfogadása 2017. évre vonatkozóan 

Molnár Endre polgármester:   ez egy kötelezően ellátandó feladat,  ezen sokat spekulálni
nem lehet. Javasolja elfogadásra a belső ellenőrzési tervet.  

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

64/2016. (XII.  01.)  HATÁROZATA

A 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2017.  évre  vonatkozó  belső
ellenőrzési tervét jóváhagyja.
Felelős: Molnár Endre Sándor polgármester
Határidő: a tervben meghatározottak szerint.

6.) Nem közművel összegyűjtött szennyvízszállítási feladatok ellátása 2017. évtől

Molnár  Endre  polgármester: gyakorlatilag  a  meglévő  vállalkozónak  az  ajánlata  van  a
testület előtt egy minimális díj emelkedés okán. 

Tóthné Titz Éva aljegyző: a korábbiakkal ellentétben egy alapdíj és egy ürítési díj került
meghatározásra, ami azt jelenti, hogy az alapdíjat akkor is ki kell fizetni, ha a szolgáltatás a
megrendelő, vagy a szolgáltatást igénybe vevő hibájából meghiúsul. 

Molnár Endre polgármester: ez normális, hogy az alapdíjat ki kell fizetni, hiszen minden
szolgáltatásnál így van. 

Tóthné Titz Éva aljegyző: kéttényezős díjmegállapítás van. 

Sárvári Attila alpolgármester: ha megvalósul a fuvar, akkor már külön alapdíjat nem kell
fizetni? 

Tóthné Titz Éva aljegyző: de igen, a díj így tevődik össze: alapdíj + ürítési díj. Az alapdíjat
mindenképpen  fizetni  kell  +  az  ürítési  díjat  attól  függően,  hogy mennyi  köbméter  került
elszállításra 1-5 köbméterig lehet. Köbméterenként 1.421 Ft.  

Sárvári Attila alpolgármester: kérdezi, hogy ezek bruttó árak? 

Tóthné Titz Éva aljegyző: a rendeletben csak nettó árat lehetne megadni, de a szolgáltató
ÁFA mentes, így erre már nem jön ÁFA. 

Molnár Endre polgármester: amennyiben nincsen több kérdés, akkor javasolja elfogadásra
a határozati javaslatot. Ebben az esetben nincsen több alternatíva, abban az időben nagyon
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boldogok voltak, hogy hosszú idő után volt egy vállalkozó, aki pályázatot nyújtott be erre a
szolgáltatásra.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

65/2016. (XII.  01.)  HATÁROZATA

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátásáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  nem  közművel  összegyűjtött
háztartási  szennyvíz  begyűjtésére  vonatkozó  közszolgáltatást  2017.  január  1-jétől  is  a
feladatot jelenleg ellátó Szabadi Péter egyéni vállalkozóval (8283 Káptalantóti, Dózsa György
u.  4.)  kívánja  elláttatni.  Az  e  tárgyú  szerződés  tervezetét  megismerte,  azt  jóváhagyja,  és
felhatalmazza a polgármestert az aláírására.

Felelős: Molnár Endre, polgármester
Határidő: 2016. december 20. 

Molnár Endre  polgármester: a  díj  változás  maga  után  von  egy  rendelet  módosítást  is,
melyet javasol elfogadásra. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

13/2016. (XII. 10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről szóló 
15/2015. (XII. 05.) önkormányzati rendelete módosításáról

7.) Gépjármű üzemeltetési szabályzat elfogadása 

Molnár Endre  polgármester:  a  falugondnoki  szolgáltatás  ellátásához  kapcsolódik  ez  a
szabályzat elfogadás. 

Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző: a szabályzat módosítására azért van szükség, mert a
falugondnoknak a korábbi fajta üzemanyag elszámolás miatt mindig ráfizetés volt, mivel az
norma alapján történt. Most mindig annyit  fog fizetni, amennyit  tankol és nem üzemanyag
elszámolás alapján, mert abból nem jött ki. Senki nem kívánhatja azt, hogy egy dolgozó a
saját pénzéből fedezze ezen költségeket. Amit a gépjárműbe fog tankolni, az lesz kifizetve
számla alapján. A szabályzat szerint a gépjármű normája 7,5 liter volt, amiből nem lehetett
kigazdálkodni. 
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Molnár Endre polgármester: javasolja elfogadásra a gépjármű üzemeltetési szabályzatot. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

66/2016. (XII.  01.)  HATÁROZATA

gépjármű üzemeltetési szabályzatról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  gépjármű  üzemeltetési
szabályzatot az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Felhatalmazza  a  jegyzőt,  hogy  a  falugondnoki  szolgálatról  szóló  önkormányzati  rendelet
függelékét az elfogadott gépjármű üzemeltetési szabályzattal módosítsa.
 
Felelős: Dr. Szabó Tímea, jegyző
Határidő: 2016. december 15.

8.) Köveskál Védőnői Szolgálat működési ügye 

Molnár  Endre  polgármester: felkéri  az  Aljegyző  Asszonyt,  hogy  nyújtson  e  napirend
vonatkozásában tájékoztatást. 

Tóthné  Titz  Éva  aljegyző: szükséges  volt  hozzányúlni  a  védőnői  szolgálat  működési
engedélyéhez, mert a Kővágóörsi védőnői telephely megváltozik, átkerül a hivatal épületének
hátsó  részébe.  A jogszabályok  illetve  a  vezető  védőnő  tájékoztatása  alapján  a  működési
engedélyt  nem elég módosítani,  hanem új működési engedélyt  kell kérni,  mely azt jelenti,
hogy visszavonják a  régit  és  újat  adnak ki.  Ehhez szükséges gyakorlatilag  az összes  irat,
nyomtatvány,  szolgáltatási  megállapodás,  szerződés  stb.  módosítása.  
Az  előterjesztés  mellékletét  képezi  kettő  fontosabb  szerződés,  amely  a  feladatellátási
megállapodást  foglalja  magában,  amivel  a  védőnői  szolgálat  tulajdonképpen   eddig  nem
rendelkezett, illetve a melléklet részét képezi még egy megállapodás, amely az Oxyteam Kft
és  az  önkormányzatok  között  jön  létre.  Az  Oxyteam  Kft  az  a  szerv,  aki  az  Egry  József
Szakközépiskolában ellátja az iskolaegészségügyi feladatokat, de ebből csak az iskolaorvosi
feladatokat tudja ellátni, mivel erre van képesítése, a védőnői feladatokra pedig megbízza a
Köveskáli Védőnői Szolgálatot. Tehát ez nem egy új dolog, a határozati javaslat elfogadásával
a gesztor település (Köveskál) polgármestere felhatalmazást kap a szükséges dokumentumok
aláírására, illetve az új működési engedély iránti kérelem benyújtására. 

Molnár  Endre  polgármester: köszöni  az  Aljegyző  Asszony  tájékoztatását,  javasolja
elfogadni a határozati javaslatot. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
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67/2016. (XII.  01.)  HATÁROZATA

a Köveskál Védőnői Szolgálat működési engedély kérelméről

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Köveskál  Védőnői  Szolgálat
működési  engedély  visszavonási  kérelmét  és  egyúttal  új  működési  engedély  kérelem
benyújtását, az egészségügyi feladat ellátási megállapodást, valamint a megbízási szerződést
az iskola-egészségügyi védőnői feladatra az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza Köveskál Község Polgármesterét azzal, hogy valamennyi
érintett  önkormányzat  képviselő-testületének  kedvező  döntése  esetén  kezdeményezze  a
területi  ellátási  kötelezettséggel  rendelkező  Védőnői  Szolgálat  működési  engedélyének
visszavonását,  egyúttal  új  működési  engedély  kérelem  benyújtását  és  finanszírozási
szerződésének módosítását.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Feladatellátó  Köveskál  Község  Önkormányzat
Polgármesterét,  a  működési  engedély  kérelem  benyújtásához  szükséges  szolgáltatási
szerződések aláírására.
Képviselő-testület  megbízza a polgármestert  azzal,  hogy a szükséges intézkedéseket  tegye
meg.

Felelős: Molnár Endre, polgármester
Határidő: 2016. december 05.

9.) Vegyes ügyek 

Molnár  Endre  polgármester:   elmondja,  hogy  térfigyelő  kamerák  telepítésére  kért
árajánlatot, amelyről már korábban is beszéltek a hulladékgyűjtő rész védelme  érdekében.
Még december hónapban szeretnék megvalósítani, ezért terjesztette be a  mai ülésre. Ismerteti
a tapolcai Németh Electronic & Service Kft ajánlatát, mely szerint az egész beruházás bruttó
775.932 Ft-ba kerülne. Javasolja, hogy aki az árajánlatban foglaltakkal, illetve ezen beruházás
megvalósításával egyetért, kézfeltartással  jelezze. 

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

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete  a Németh Electronic & Service 
Kft (8300 Tapolca, Petőfi u. 3.) térfigyelő kamerák telepítésére vonatkozó árajánlatát bruttó 
775.932 Ft összegben elfogadja. 

Felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési munkák megrendelésére. 

Határidő: 2016. december 31.
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Felelős: Molnár Endre, polgármester. 

Molnár Endre polgármester:  tájékoztatja a megjelenteket, hogy 17 órakor találkoznak a
könyvtárban rendőrségi fórum keretében, majd 18 órától közmeghallgatás lesz. Más napirend
nem lévén, megköszöni a részvételt és az ülést 16:30 órakor bezárja. 

K.m.f.

Molnár Endre Dr. Szabó Tímea
polgármester jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:

Tóthné Titz Éva 
aljegyző
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