
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2017.  február  
16-án 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: tisztelettel köszönt mindenkit. Megállapítja, hogy a testület 4
fővel határozatképes, Sárvári Attila alpolgármester is perceken belül érkezik.  Elmondja, hogy
a  meghívóval  együtt  kézhez  kapták  az  egyesületek,  alapítványok  2016.  évi  elszámolása,
illetve  a  Kővágóörsi  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület  támogatási  kérelme   tárgyú
előterjesztéseket, viszont a meghívóban ezek a napirendek nem szerepelnek, ezért javasolja a
meghívóban szereplő napirendet ezzel kiegészítve jóváhagyni. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2017. (II. 16.)  HATÁROZATA

 A 2016. február 16-i ülés napirendjéről 

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2017.  február  16-i   ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

1.) A 2017. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása
2.) 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása
3.) 2017. évi rendezvényterv elfogadása
4.) Polgármesteri, alpolgármesteri tiszteletdíj megállapítása
5.) Szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet  módosítása 
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6.) Közterületek használatáról szóló rendelet módosítása 
7.) Óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló rendelet módosításának elfo-

gadási javaslata 
8.) Tájékoztatás településképi rendelet és az arculati kézikönyv készítési kötelezettségről, 

valamint a Balaton törvény 2017. évi felülvizsgálatáról 
9.) Falugondnoki szolgálat továbbképzési terve 
10.) Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biz-

tosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak véleménye-
zése

11.) Alapítványok, egyesületek 2016. évi támogatás elszámolása
12.) Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme 
13.) Vegyes ügyek

Molnár  Endre  polgármester: a  napirendek  tárgyalása  előtt  javasolja  a  lejárt  határidejű
határozatokról készült jelentés elfogadását. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2017. (II. 16.)  HATÁROZATA

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

1.) A 2017. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása

Molnár Endre polgármester: átadja a szót a  jelen lévő pénzügyi ügyintézőnek. Kéri, hogy 
tájékoztassa a testületet a legfontosabb költségvetést érintő dolgokról. 

Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző: az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 2017.
évben 51.071.283 Ft. A bevételeknél jelentősebb változás a tavalyi évhez képest nem történt.
Az adó összege minimálisan változott az iparűzési adó vonatkozásában, de a többi adónem
tekintetében nem történt változás. A maradvány igénybevétele, ami a bevételi összeget növeli
17.360.462 Ft, az állami támogatás szintén 100-200 ezer forint eltérést mutat a tavalyi évhez
képest,  mely  18.956.917  Ft.  A maradvány  összegében  szerepel  az  állami  támogatás  az
adósságkonszolidáció kapcsán 2.950.000 Ft. A bevételi, illetve a kiadási oldalon is szerepel
olyan,  hogy államháztartáson belüli  megelőlegezések 1.750.000 Ft összegben,  amely csak
technikai  szám,  mivel  a  közfoglalkoztatottakkal  kapcsolatosan  az  állam  előlegezi  meg  a
kifizetéseket,  melyet  le  kell  könyvelni  és  az  összeg  mindkét  oldalon  szerepel.  Itt  került
betervezésre  a  közfoglalkoztatás  bevétele  három fővel  számolva,  de  biztos,  hogy  ekkora
létszám nem lesz. A kiadási oldalon, amit kiemelne, hogy a tartalékon szerepel 4.050.048 Ft,
amely arra szolgál, hogy ha év közben be nem tervezett dolog merül fel, akkor ebből lehet
átcsoportosítani.  Van  egy  külön  táblázat,  mely  azt  tartalmazza,  hogy milyen  felújításokat
tervez az önkormányzat,  összesen 11.011.402 Ft összegben.  Ezen kívül a  dologi kiadások
között  szerepel a csapadékvíz elvezetés, a vizesárok javítás, külterületi utak javítása, illetve
az önkormányzati  épületek  egyéb kisebb mértékű karbantartási,  javítási  költségei.  Minden
évben  az  önkormányzat  az  állami  támogatások  között  kap  kimondottan  szociális  célra
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támogatást,  itt  a  szociális  kiadások  között  került  betervezésre  a  gyermekvédelmi
pénzellátásokon  belül  Erzsébet-utalvány,  amit  minden  évben  kapnak  a  gyermekvédelmi
támogatásban részesülők, illetve itt szerepelnek a különféle települési támogatások, települési
támogatás, szülési, iskolakezdési támogatás, ápolási díj, illetve lakhatási támogatás. Továbbá
itt van még betervezve a tavalyi évben megkapott állami támogatás a tűzifa vásárlásra. 

Molnár  Endre  polgármester: részletes  az  előterjesztés,  véleménye  szerint  mindenki
áttanulmányozta. Kérdezi, hogy van-e észrevétel, javaslat. 

16:18 órakor megérkezik Sárvári Attila alpolgármester, a testület létszáma 5 főre változik. 

Molnár Endre polgármester: tájékoztatja az alpolgármestert, hogy a 2017. évi költségvetést
tárgyalja a testület. Kérdezi, hogy van-e észrevétele az anyaggal kapcsolatosan. 
Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja elfogadásra a 2017. évi költségvetési rendeletet. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2017. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

a 2017. évi költségvetésről 

Molnár Endre  polgármester: javasolja  elfogadásra  a  saját  bevételeket,  illetve  adósságot
keletkeztető ügyleteket az elkövetkezendő három évre. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2017. (II. 16.)  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:
                                                              2017.  6.890.000 Ft
                                                              2018.  7.050.000 Ft
                                                              2019.  7.100.000 Ft

   2020.  7.100.000 Ft
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Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek: 
                                                              2017. 0 Ft
                                                              2018. 0 Ft
                                                              2019. 0 Ft
                                                              2020. 0 Ft

Molnár  Endre  polgármester: ugyancsak  az  első  napirendhez  tartozik  a  tájékoztatási
kötelezettség, melyet szintén javasol elfogadásra. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

10/2017. (II. 16.)  HATÁROZATA

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  költségvetéshez  kapcsolódó
tájékoztatási kötelezettséget tudomásul vette. 

2.) 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása

Molnár Endre polgármester: a közbeszerzési terv elfogadása is minden évben megtörténik,
de az önkormányzat vonatkozásában nemleges.  Javasolja elfogadásra. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

11/2017. (II. 16.)  HATÁROZATA

A 2017. évi közbeszerzési tervről

Szentbékkálla  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi  CXLIII.  törvény 42.§-a  alapján  az  Önkormányzat,  mint  ajánlatkérő  által  2017.  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

3.) 2017. évi rendezvényterv elfogadása

Molnár  Endre  polgármester: javasolja  elfogadásra  a  2017.  évi
rendezvénytervet. 
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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

12/2017. (II. 16.)  HATÁROZATA

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

Határidő: folyamatos.
Felelős: Molnár Endre polgármester.

4.) Polgármesteri, alpolgármesteri tiszteletdíj megállapítása

Molnár Endre polgármester: kormány rendelet alapján a polgármesterek tiszteletdíja emel-
kedett, ezáltal az alpolgármesteri tiszteletdíj is. 

Tóthné Titz Éva aljegyző: törvény szabályozza a polgármester tiszteletdíját, de ettől függetle-
nül a testületnek is el kell fogadni, illetve ennek arányában az alpolgármester tiszteletdíját is
meg kell állapítani. Ami változás van az előző időszakhoz képest, hogy korábban az alpolgár-
mester  tiszteletdíja  a  társadalmi  megbízatású  polgármester  tiszteletdíjának 70-90 %-ig volt
megállapítható. Ez most megszűnt és az alpolgármester tiszteletdíjánál nincsen alsó határ, csak
felső, ami 90 %-ban került meghatározásra. A költségtérítés pedig a megállapított tiszteletdíj
15 %-a. 

Molnár Endre polgármester: az alpolgármesteri tiszteletdíjnál maradjanak az eddigi 
70 %-nál. 

Sárvári Attila alpolgármester: kérdezi, hogy a költségtérítést ugyanolyan táblázat alapján le-
het leigényelni? 

Tóthné Titz Éva aljegyző:  ismerteti a törvény ide vonatkozó részét:  „tiszteletdíj összegének
különbözetét az állam a központi költségvetésből - a települési önkormányzat egy lakosra jutó
adóerő-képességének figyelembevételével  -  a Magyarország központi  költségvetéséről  szóló
törvényben meghatározott mértékben a helyi önkormányzatok számára évente megtéríti.” 
Tehát csak a polgármesterét térítik meg, illetve csak a különbözetet az adóerő-képesség figye-
lembevételével. Az alpolgármester esetében viszont már nem, mivel nincs kötelezettség  az
emelésre, csak lehetőséget biztosít, így arra nincsen fedezet. 

Molnár Endre polgármester: bejelenti érintettségét. 

Sárvári Attila alpolgármester: javasolja, hogy Molnár Endre polgármestert a döntéshozatal-
ból ne zárják ki. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  ellenszavazat
nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
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SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

13/2017. (II. 16.)  HATÁROZATA

döntéshozatalból történő kizárásról

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri tiszteletdíj 
megállapítására vonatkozó döntéshozatalból Molnár Endre polgármestert nem zárja ki. 

Sárvári Attila alpolgármester: javasolja Molnár Endre polgármester részére a 149.576 Ft 
összegű tiszteletdíj, illetve 22.436 Ft összegű költségtérítés megállapítását. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  ellenszavazat
nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

14/2017. (II. 16.)  HATÁROZATA

A polgármester tiszteletdíjának megállapításáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Molnár  Endre,  polgármester
tiszteletdíját a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 71. § (5) bekezdése alapján 2017. január 1-jétől havi 149. 576 Ft-ban
állapítja meg. 
A polgármester  az  Mötv.  71.  §  (6)  bekezdése  alapján  havonta  22.  436 Ft  -  tiszteletdíja  
15 %-ának megfelelő - összegű költségtérítésre jogosult. 
Utasítja  az  alpolgármestert,  hogy  intézkedjen  a  polgármester  járandóságai  havi
rendszerességgel történő kifizetése iránt.
Felelős: Sárvári Attila, alpolgármester
Határidő: azonnal.

Sárvári Attila alpolgármester: bejelenti érintettségét az alpolgármesteri tiszteletdíj megálla-
pítása vonatkozásában. 

Molnár Endre polgármester: javasolja, hogy Sárvári Attila alpolgármestert a tiszteletdíjra
vonatkozó döntéshozatalból ne zárja ki a testület. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  ellenszavazat
nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

15/2017. (II. 16.)  HATÁROZATA

döntéshozatalból történő kizárásról
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Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alpolgármesteri tiszteletdíj 
megállapítására vonatkozó döntéshozatalból Sárvári Attila alpolgármestert nem zárja ki. 

Molnár Endre polgármester: az alpolgármesteri tiszteletdíjat javasolja megállapítani a 
polgármesteri tiszteletdíj 70 %-ában. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  ellenszavazat
nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

16/2017. (II. 16.)  HATÁROZATA

Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Sárvári  Attila,  alpolgármester
tiszteletdíját a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 80. § (2) bekezdése alapján 2017. január 1-jétől havi 104.703 Ft-ban (a
társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70%-ának megfelelő összeg) állapítja meg. 
Az alpolgármester az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján havonta 15.705 Ft - tiszteletdíja 15
%-ának megfelelő - összegű költségtérítésre jogosult. 
Utasítja  a  polgármestert,  hogy  intézkedjen  az  alpolgármester  járandóságai  havi
rendszerességgel történő kifizetése iránt.

Felelős: Molnár Endre, polgármester
Határidő: azonnal

5.) Szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosítása

Molnár Endre polgármester: kéri az Aljegyző Asszonyt, hogy nyújtson tájékoztatást. 

Tóthné Titz Éva aljegyző: a jelenlegi hatályos rendelet  egyszerűbb alkalmazhatósága miatt
szükséges a módosítás. Eddig a rendelet csak arra vonatkozott, aki állandó lakóhellyel rendel-
kezik. A másik pedig az, hogy az is jogosult a különböző ellátásokra, aki tartózkodási hellyel
rendelkezik és életvitelszerűen él a településen. Több esetben volt ebből probléma, hogy tudo-
másuk volt arról, hogy valaki ténylegesen ott él a településen, tartózkodási helye van, de nem
tudott bejelentkezni állandó lakóhelyre, mert például albérlő és nem engedik. Tehát ott él élet-
vitelszerűen és ott illetik meg ezek az ellátások. A rendeletben viszont vannak olyan kitételek,
vannak olyan támogatások, aminél már eleve leszűkítette a rendelet, hogy csak az kaphat tá-
mogatást, aki állandó lakóhellyel rendelkezik. 
Tehát gyakorlatilag az egész rendeletre kiterjesztették a személyi hatályt, hogy a tartózkodási
hellyel rendelkezők is kaphatnak támogatást, akik életvitelszerűen ott élnek a településen. Mi-
vel alapvetően a testületek meglátása az volt, hogy bizonyos támogatásokat csak azok kapja-
nak, akik ott is laknak állandó lakósként, így például a temetési támogatásnál is az volt a fő
szempont, hogy az kapja meg ezt a támogatást, akik állandó lakosként, életvitelszerűen ott la-
kik. Ezért ez pontosításként beépítésre került a rendeletbe. 

Sárvári Attila alpolgármester: a fejkvótát a település az állandó lakók után kapja. 
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Tóthné Titz Éva aljegyző: a szociális támogatás nem a kvótától függ. Tehát ez csak minimá-
lis változtatás, a cél az, hogy a rendelet tisztább és könnyebben alkalmazható legyen. 
Még belekerült egy módosítás, ami szintén csak technikai dolog. A lakhatásra nyújtott támoga-
tás esetében, amennyiben valaki előbb nyújtja be a kérelmet, mint ahogy lejár az előző jogo-
sultság, akkor a jelenlegi rendelet nem ad lehetőséget a megállapításra, hanem a kérelmet el
kell utasítani. Ezért úgy került megfogalmazásra, hogy már a lejárat előtt kettő hónappal be-
nyújtható legyen, ezt már magasabb szintű jogszabályokban is alkalmazzák. 

Sárvári Attila alpolgármester: az életvitelszerűség valahogy megfogalmazható, tehát egy év-
ben hány napot kell itt tartózkodni?

Tóthné Titz Éva aljegyző: jogilag csak az van meghatározva, hogy lakóhely és tartózkodási
hely. A lakóhely az, ahol az adott személy életvitelszerűen él, a tartózkodási hely pedig az a
lakcím, ahol az adott személy a lakóhelyét nem elhagyva három hónapnál tovább él. Az életvi-
telszerűséget a településen élők tudják, hogy ott él, ott dolgozik, onnan jár dolgozni, nem nya-
ralóként tartózkodik itt. 

Sárvári Attila alpolgármester:  tehát az év nagy részét itt tölti. 

Molnár Endre polgármester: az elhangzottak alapján javasolja elfogadásra a szociális rende-
let módosítását. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2017. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

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

6.) Közterületek használatáról szóló rendelet módosítása 

Molnár Endre polgármester: az előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadni a közterü-
letek használatáról szóló rendelet módosítását. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2017. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 a közterületek használatáról szóló 8/2013. (VII. 22.)
 önkormányzati rendelete módosításáról
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7.) Óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló rendelet módosításá-
nak elfogadási javaslata 

Molnár Endre polgármester: ez a napirend is teljes érthető évről-évre él a szolgáltató a szer-
ződés adta lehetőségével, hogy árat módosít. 

Tóthné Titz Éva aljegyző: elsőként a társulási tanács tárgyalja ezt a témát, de most az idő-
pontok úgy alakultak, hogy a társulási tanács ezt követően fog erről dönteni. Ettől függetlenül,
ha a társulási tanács elfogadja a vállalkozó által közölt árakat, akkor annak a következménye
az, hogy Köveskál Önkormányzatának el kell fogadnia a rendelet módosítást, viszont a társult
településeknek javaslatot kell tenni a rendelet elfogadására. Igazából a település, Szentbékkál-
la arra tenne javaslatot, hogy támogatja-e ennek a rendeletnek a módosítását. Az előterjesztés
kicsit hiányosan került kiküldésre, mivel a diétás árak nincsenek berögzítve, mivel csak teg-
nap tudta a szolgáltató megküldeni. Annyi viszont fontos, hogy maga a rendeletnek a második
szakasza törlésre kerülne, egyébként a diétás étkezés nyersanyag ára, amit a rendeletben majd
szerepeltetni kell, nem változott. A rezsiköltsége változott, ami viszont a rendeletben nem sze-
repel. 

Sárvári Attila alpolgármester: azt nézte, hogy a testületnek van-e összehasonlítási alapja. 

Molnár Endre polgármester: az árat a társulási tanács dönti el. 

Tóthné Titz Éva aljegyző: az ár vonatkozásában a testületnek nincsen hatásköre. Ezért furcsa
a sorrend,  mert ha a társulási tanács elfogadja az árakat, akkor már nincsen gond. A rendelet
alkotásra a társulási megállapodás alapján Köveskál van felhatalmazva, tehát az ő rendeleté-
ben kell megjelennie, de a rendeletet  a társult önkormányzatoknak véleményeznie kell. A ren-
deletben csak a térítési díjak változnak. 

Sárvári Attila alpolgármester: tehát akkor ezt nem kell jóváhagyni. 

Tóthné Titz Éva aljegyző: jóváhagyásra javasolni kell. Amennyiben a társulás elfogadja az
árakat, akkor ezeket be kell építeni a rendeletbe, tehát itt semmi nem változik csak az árak. 
Amennyiben a társulási tanács nem fogadja el az árakat, akkor Köveskál nem hozza meg a
rendeletet. 

Molnár Endre polgármester: javasolja, hogy fogadják el az előterjesztést,  felesleges túl-
komplikálni az egészet. 

Sárvári Attila alpolgármester: százalékos arányban mennyi az emelkedés?

Tóthné  Titz  Éva  aljegyző:  a  térítési  díj  eddig  790  Ft  volt,  ezután  pedig  890  Ft  lesz.  
A diétásnál pedig a nyersanyag áron egyáltalán nem változtattak ott a  rezsiköltség emelke-
dett, de ezt sem ez a szolgáltató emelte, hanem az, akitől a diétás étkezést vásárolja. Ők voltak
az egyedüliek, akik vállaltak a diétás étel kiszállítását. Tehát maga a szállítási költségek és a
rezsi költségek emelkedtek. 

Molnár Endre  polgármester: javasolja jóváhagyásra a rendelet tervezetet. 
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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

17/2017. (II. 16.)  HATÁROZATA

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  óvodában nyújtott  étkeztetés
térítési díjáról szóló rendelet módosítását az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja. 

Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Köveskál Község Polgármesterét
értesítse.

Felelős: Molnár Endre polgármester
Határidő: 2017. február 28.

8.) Tájékoztatás településképi rendelet és az arculati kézikönyv készítési kötelezett-
ségről, valamint a Balaton törvény 2017. évi felülvizsgálatáról 

Molnár Endre polgármester: kormányzati  döntés, hogy minden önkormányzatnak el kell
készíteni az arculati kézikönyvet és településképi rendeletet. 

Tóthné Titz Éva aljegyző: a Balaton törvény felülvizsgálatával kapcsolatban a Lechner Tu-
dásközponttól  fognak  érkezni  adatkérések,  táblázatok.  Az  arculati  kézikönyv  készítéséhez
szakemberekre van szükség és ez a kézikönyv lenne az alapja a településképi rendeletnek,
amit meg kell alkotni október 1-ig, ez elég rövid idő ahhoz, amekkora munkát ez igényel. Rá-
adásul a helyi építési szabályzattal és egyéb önkormányzati rendeletekkel is összhangba kelle-
ne hozni. 

Sárvári Attila alpolgármester: ez egy felesleges dolog a helyi építési szabályzat teljes mér-
tékben leszabályozza a település lehetőségeit. 

Tóthné Titz Éva aljegyző: tehát ennek a tájékoztatásnak az lett volna a lényege, hogy felhív-
ja a testületek figyelmét arra, hogy van egy ilyen feladat, aminek viszonylag rövid a határideje
és az első lépés az lenne, hogy minél előbb gondolkodjanak azon, hogy ki lenne az, akit meg-
bíznak ennek az arculati kézikönyvnek az elkészítésével és esetlegesen ajánlatokat is be lehet-
ne szerezni. Amennyiben a hivatal további információhoz jut, természetesen az továbbításra
kerül. A hivatalban Kiss Tibor műszaki ügyintéző koordinálja ezt az egész ügyet. 

Molnár Endre polgármester: javasolja a tájékoztatás elfogadását. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

18/2017. (II. 16.)  HATÁROZATA
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Településrendezéssel kapcsolatos tájékoztatásról 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településképi rendelet és az arcu-
lati kézikönyv készítési kötelezettségről, valamint a Balaton törvény 2017. évi felülvizsgálatá-
ról szóló tájékoztatást tudomásul vette.

9.) Falugondnoki szolgálat továbbképzési terve 

Molnár Endre polgármester: véleménye  szerint  biztosítsák a falugondnok számára  a to-
vábbképzést, tehát javasolja a terv elfogadását. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

19/2017. (II. 16.)  HATÁROZATA

A falugondnoki szolgálat 2017. évi továbbképzési terve jóváhagyásáról  

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselőtestülete a falugondnoki szolgálat 2017. évi tovább-
képzési tervét jóváhagyja.

Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a falugondnokot tájékoztassa.

Felelős: Molnár Endre polgármester
Határidő: folyamatos.

10.) Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat
által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjai-
nak véleményezése

Tóthné Titz Éva aljegyző: a társulási tanács döntött az intézményi térítési díjakról. Viszont
az előterjesztésben szerepelnek a díjtételekhez kapcsolódó kedvezmények, ami a tavalyi év-
ben egyszerűbb dolog volt, mert akkor 90 %-ot állapított meg a társulási tanács. Szentbékkálla
Önkormányzat Képviselő-testülete pedig további 10 % kedvezményt biztosított ezeknek a fi-
nanszírozására. A testület feladata az lenne, hogy ezekben a díjtételekben kíván-e további ked-
vezményeket, illetve mentességeket biztosítani százalékos arányban. Az idei évben van egy-
szer a szociális étkezés, amiből át lehet vállalni, illetve van a házi segítségnyújtás, ami kettő
részre oszlik, az egyik a személyi gondozási rész, a másik pedig a szociális segítés. A szemé-
lyi gondozási rész az, amelyik nagyobb szakmaiságot igénylő feladatellátás, a szociális segítés
pedig a kevesebb szakmai ismeretet és tudást kívánó ellátás. Mindegyik ellátási formánál a
társulási tanács javasol egy díjtételt és annak kedvezményét. Szociális étkezésnél 22,5 %-ot
vállalt át, a házi segítségnyújtásnál a személyi gondozáson belül van négy kategória, jövede-
lemhatárok figyelembevételével. A szociális segítésnél egy kategória van és ott 9,2 %-ot vál-
lalt csak át, itt a fennmaradó díj 1170 forintban került megállapításra. 
Az kell eldönteni a testületnek, hogy ezeket a díjakat tudomásul veszi és nem kíván egyéb
kedvezményt biztosítani, vagy esetleg valamilyen kategóriában kíván kedvezményt nyújtani. 
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Sárvári Attila alpolgármester: kérdezi, hogy a többi település milyen döntést hozott ebben az
ügyben? 

Tóthné Titz Éva aljegyző: eddig Révfülöp és Kékkút ülésezett csak, nincs információm róla. 

Sárvári Attila alpolgármester: azt nem lehet tudni, hogy ez a település vonatkozásában mennyi
embert érint és a házi segítségnyújtó munkája hogyan tevődik össze. 

Tóthné Titz Éva aljegyző: a házi segítségnyújtás úgynevezett drágább fajtája ezidáig egy főt
érintett a szolgálatvezető tájékoztatása szerint. 

Sárvári Attila alpolgármester: azt kellene megnézni, hogy az az egy fő mennyibe kerül az ön-
kormányzatnak. 

Molnár Endre polgármester: az önkormányzatnak erre van megfelelő kerete, amiből tudja ezt
biztosítani. Javasolja ebben a formában elfogadni, további kedvezményeket nem javasol. 

Tóthné Titz Éva aljegyző:  tehát a társulási tanács által átvállalt kedvezményeken felül az ön-
kormányzat nem akar kedvezményt biztosítani. 

Molnár Endre polgármester: tavaly mennyit vállalt az önkormányzat? 

Tóthné Titz Éva aljegyző: tavaly 10 %-ot vállalt át majdnem minden önkormányzat, mivel a
társulás átvállalt 90 %-ot. Mivel az idei évben ennyiféle bontás van, így nehezebb a helyzet. 

Sárvári Attila alpolgármester: határozzák meg, hogy egységesen 10 %-ot vállalnak át. 

Molnár Endre polgármester: tavaly könnyebb volt a 10 %-ot bevállalni. 

Sárvári Attila alpolgármester: azt nem lehet tudni, hogy összegszerűen ez mit jelent a telepü-
lésnek. 

Molnár Endre polgármester: ezt el kellene dönteni mindenképpen, véleménye szerint van erre
kerete az önkormányzatnak, tehát be tudja vállalni. Bár azt jó lenne tudni, hogy a szociális se-
gítés kit érint. 

Sárvári Attila alpolgármester: véleménye szerint ennél mindenképpen kellene húzni egy ha-
tárt, mondjuk 20 %-ot. 

Tóthné Titz Éva aljegyző: tehát, ha jól érti, akkor a mindenhol 10 %-ot vállal át az önkor-
mányzat, kivétel a személyi gondozásnál az egyes sor, mert ott 8,5 % van. 

Sárvári Attila alpolgármester: a tavalyi évben nem támogatták a szociális étkezést, vagy ott is
volt 10 %?

Tóthné Titz Éva aljegyző: a tavalyi döntés értelmében a házi segítségnyújtás vonatkozásában
10 % kedvezményt biztosított. 

Sárvári Attila alpolgármester:  tehát egészítsék ki 100 %-ra  a szociális segítésnél pedig 20 %-
ot vállaljanak át. 
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Molnár Endre polgármester: javasolja elfogadásra az alpolgármester által elmondott  %-okat. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

20/2017. (II. 16.)  HATÁROZATA

A 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, Gyermekjó-
léti 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   kedvezményt biztosít a következők szerint: 

- személyi gondozás esetében az első kategóriában 8,5 %,
- személyi gondozás esetében a második kategóriában 11,5 %,
- személyi gondozás  esetében a harmadik kategóriában 15,5 %
- személyi gondozás esetében a negyedik kategóriában 20 %.
- a szociális segítés esetében 20 %. 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg a Társulás elnökének
további intézkedés végett.
Felelős: Molnár Endre polgármester
Határidő: 2017. március 31. 

11.) Alapítványok, egyesületek 2016. évi támogatás elszámolása

Molnár Endre polgármester: a tavalyi évben az önkormányzat támogatta a Gázló Egyesületet, 
illetve  a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet, mindketten a  megadott határidőre elszá-
moltak a támogatással. Javasolja az elszámolások elfogadását. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

21/2017. (II. 16.)  HATÁROZATA

Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásának elszámolásáról
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Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete,  a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület (8254 Kővágóörs, Dózsa György u. 1.) részére nyújtott, 2016. évre vonatkozó tá-
mogatással való elszámolást elfogadja.

Felelős: Molnár Endre polgármester
Határidő: azonnal.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

22/2017. (II. 16.)  HATÁROZATA

Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület
 támogatásának elszámolásáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete,  a  Gázló  Környezet-  és
Természetvédő  Egyesület  (8253  Révfülöp,  Villa  Filip  tér  7.)  részére  nyújtott,  2016.  évre
vonatkozó támogatással való elszámolást elfogadja.

Felelős: Molnár Endre polgármester
Határidő: azonnal.

12.) Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme

Molnár Endre polgármester:  a Kővágóörsi  Önkéntes Tűzoltó Egyesület  nyújtott  be az idei
évben támogatás iránti kérelmet, ahogyan tavaly is most is 25.000 Ft támogatást javasol, vagy
esetlegesen minimális emelést. 

Sárvári Attila alpolgármester: véleménye szerint legyen 30.000 Ft összegű a támogatás. 

Molnár Endre polgármester:  javasolja a 30.000 Ft támogatás elfogadását. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

23/2017. (II. 16.)  HATÁROZATA

Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásáról

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételére
és  átadására  vonatkozó  szabályokról  szóló  16/2013.  (XI.  12.)  önkormányzati  rendelete  (a
továbbiakban: Ör.) alapján elhatározza, hogy a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet (Székhely:
8254  Kővágóörs,  Dózsa  Gy.  u.  1.)  (továbbiakban:  Egyesület)   egyszeri  30.000  Ft-tal,  azaz
Harmincezer forinttal támogatja.  
A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Egyesület pénztára javára. 
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A támogatás célja: Az Egyesület működési kiadásainak támogatása.
A felhasználás határideje: 2017. december 31.
Az Egyesület a támogatásról 2018. január 31.-ig köteles elszámolni.
A támogatási cél kormányzati funkciója: 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység.

Utasítja  a  polgármestert,  hogy  fenti  támogatásról  a  Képviselő-testület  döntésének  megfelelő
tartalommal  kössön megállapodást  az  Egyesülettel,  ami  terjedjen ki  az  Ör.  4.  §  (2)  bekezdésében
meghatározottakra. 
Utasítja  a  polgármestert,  hogy  a  megállapodás  megkötését  követően  intézkedjen  fenti  összeg
kifizetéséről.
Utasítja a polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be a
Képviselő-testületnek.

Felelős: Molnár Endre, polgármester
Határidő: 

1.) a megállapodás megkötésére: 2017. március 31.
2.) az összeg kifizetésére: a megállapodás megkötését követően, az abban foglaltak szerint
3.) beszámolás:  az  elszámolást,  illetve  elmaradása  esetén  az  arra  biztosított  határidő  lejártát

követő testületi ülésen.

Molnár Endre polgármester: kérdezi, hogy vegyes ügyek keretében van-e valakinek javaslata,
észrevétele. Megállapítja, hogy nincsen, megköszöni a részvételt és az ülést 17:20 órakor be-
zárja. 

K.m.f.

Molnár Endre Dr. Szabó Tímea
polgármester jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:

Tóthné Titz Éva 
aljegyző
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