
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ikt.szám: 784-3/2017/K. 

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szentbékkálla  Község Önkormányzata  Képviselő-testületének  2017.  április  27-én
16:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

Az ülés helye:  Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. 

Jelen vannak:

Molnár Endre  polgármester
Sárvári Attila alpolgármester
Németh Ottó képviselő
Sárvári Tamás  képviselő

Tanácskozási joggal megjelent: 

Dr. Szabó Tímea jegyző 
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző 

Sztrik Ákos Badacsonytomaji Rendőrőrs 

Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető 

Molnár Endre polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület 4 fővel
határozatképes.  Bőczi  Ernő képviselő előzetesen  jelezte,  hogy később érkezik.  Javasolja a
meghívóban szereplő napirendet kiegészíteni az alábbiakkal: 

- Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata
- 2016. évi rendezvények elszámolása 
- Vegyes ügyek. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

32/2017. (IV. 27.) HATÁROZATA

napirend elfogadásáról

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. április 27-i ülés  
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:
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1.) Közrendvédelmi beszámoló elfogadása
2.) 2016. évi költségvetés módosítása
3.) 2016. évi zárszámadás elfogadása
4.) Anyakönyvi rendelet megalkotása 
5.) Üzletek éjszakai nyitva tartásának szabályozása
6.) Jelentés az önkormányzatot érintő 2016. évi ellenőrzésekről
7.) Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelé-

se
8.) Köveskál és Térsége Óvoda Társulás társulási megállapodás módosítása 
9.) Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesí-

tésére meghatalmazás adása 
10.) Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti, Háziorvosi Ügyeleti Szol-

gálat támogatás iránti kérelme 
11.) Beszámoló az önkormányzat részvételével működő társulások 2016. évi

tevékenységéről
12.) Kamera rendszer korszerűsítése 
13.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatására pályázat 

benyújtásáról
14.) Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme 
15.) Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata
16.) Megállapodás kötése a Szentbékkálla ivóvízellátó víziközmű rendszer

vonatkozásában 
17.) Nem közművel történő szennyvízszállítással kapcsolatos kérelem 
18.) 2016. évi rendezvények elszámolása 
19.) Vegyes ügyek 

1.) Közrendvédelmi beszámoló elfogadása

Molnár Endre polgármester: átadja a szót Sztrik Ákos Úrnak, aki a Badacsonytomaji Rend-
őrőrs megbízott őrsparancsnoka. 

Sztrik  Ákos  Badacsonytomaj  Rendőrőrs  részéről:  köszönti  a  megjelenteket.  Elmondja,
hogy Varga Mátyás körzeti megbízott egy elég részletes beszámolót készített, de néhány mon-
dattal kiegészíti. Szentbékkállán 2015. évhez viszonyítva 2016-ban a bűncselekmények emel-
kedtek, négyről nyolcra. Ennek a legfőbb oka az volt, hogy ebből a nyolc bűncselekményből 5
közlekedési bűncselekmény volt, azaz ittas vezetés. A személy elleni és vagyon elleni bűncse-
lekmények tekintetében a szám csökken. Nagyon sok településen jellemző, hogy az ittas veze-
tések száma növekedett. A tapolcai Rendőrkapitányság illetékességi területén az előző évhez
képest 150 darabra emelkedett, ami komoly szám. Annak ellenére, hogy a büntetések is növe-
kedtek, és a büntetési tételek és forintosított büntetések is nagy mértékben nőttek, ennek elle-
nére még mindig nagyon sokan vezetnek ittasan. A baleseteknél ez nagyon komoly tényező
szokott lenni. Ezt próbálják megelőzni különböző preventív dolgokkal és a sokkal gyakoribb
szondázási módszerekkel. Úgy gondolja, az állampolgárok hozzáállásán kellene módosítani,
mivel nagyon sok esetben nem az fordul elő, hogy néhány sör után ül az autóba, hanem gya-
korlatilag vezetésre képtelen állapotban és ezzel veszélyezteti a többi állampolgárt. 
Nagyon komoly eredményeket sikerült elérni a tapolcai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztá-
lyának a 2016. évben a Veszprém megyében a bűnügyi osztály első helyezést ért el, mind a
felderítettségi  mutatókban  és  az  egyéb  tevékenységek  alapján  került  megállapításra.  
A közrendvédelmi osztály is nagyon előkelő helyen végzett,  az összes többi kapitányságot
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megelőzte. Nagyon komoly eredmények voltak még a területen egyszerre három sorozatbetö-
rő jelent meg az egyik Balatonederics környékén, akit a keszthelyi kollégáknak sikerült elfog-
ni. A Szent György hegyen volt kettő személy, aki közül az egyik százhoz közeli bűncselek-
ményt követett el. Általában Pécsről szokott szabadulni, és a kéktúra útvonalon szisztematiku-
san végigjár, és a pincéket feltöri, nagy károkat okozva, nem is lopási, inkább rongálási káro-
kat okoz. A másik sorozatbetörő is a Szent György hegyhez köthető, őt is sikerült elfogni. A
következő évben is nagy hangsúlyt fektetnek az ittas vezetők kiszűrésére, mely olyan bűncse-
lekmény, ami nagymértékben veszélyezteti az állampolgár testi épségét, és a társadalom na-
gyon nagy része is elítéli ezt a magatartást. Ki kell emelni, hogy ezek az eredmények nemcsak
a rendőrség eredményei,  hanem a polgárőrségek is  nagyon  nagy mértékben  hozzájárultak
ezekhez az eredményekhez. Sok segítséget nyújtanak a rendőrségnek akár a rendezvény bizto-
sításban, akár forgalomirányításban nagy köszönet illeti őket, akik a saját szabadidejüket ál-
dozzák erre a tevékenységre ellenszolgáltatás nélkül. Szeretné, ha a jövőben is megmaradna a
jó kapcsolat az önkormányzattal, és szívesen bármiben rendelkezésre áll. 

Molnár Endre polgármester: köszöni a beszámolót. Az ittas vezetést leszámítva úgy gon-
dolja, hogy jó helyzetben van a település. Az ittas vezetés, amit az ember érzékel maga körül,
sajnos még megoldatlan probléma. Javasolja a beszámoló elfogadását. 

16:15 órakor megérkezik Bőczi Ernő képviselő a testület létszáma 5 főre változik. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

33/2017. (IV. 27.) HATÁROZATA

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2016.  évi  közrendvédelmi
beszámolót elfogadja.

A rendőrség képviselője elhagyja a helyiséget. 

Molnár Endre polgármester: a lejárt határidejű határozatokról készült jelentést mindenki
megkapta. Kérdezi, hogy van-e észrevétel, kérdés. Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja
azt elfogadásra. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

34/2017. (IV. 27.) HATÁROZATA

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

2.) 2016. évi költségvetés módosítása

Molnár Endre polgármester:  ehhez a napirendhez is megkapta a testület az előterjesztést,
mely  bőséges  anyag.  Kérdezi,  hogy van-e  észrevétel,  kérdés,  javaslat.  Megállapítja,  hogy
nincsen, ezért javasolja elfogadásra a 2016. évi költségvetést. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2017. (V. 12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

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

3.) 2016. évi zárszámadás elfogadása

Molnár Endre polgármester: ugyancsak részletes anyag táblázatokkal kimutatva. 

Molnár  Károlyné  pénzügyi  ügyintéző: az  előterjesztés  tartalmazza  a  beruházásokat,
karbantartásokat is, melyekkel az önkormányzati épületek állagát óvták, illetve javították. 

Molnár Endre polgármester: javasolja a zárszámadást elfogadásra. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2017. (V. 12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

Szentbékkálla Község Önkormányzata 2016. évi zárszámadásáról

4.) Anyakönyvi rendelet megalkotása 

Molnár Endre polgármester:  az  anyakönyvvezető  hivatali  időn kívüli  munkavégzésének
egy díjazása van. 

Dr. Szabó Tímea jegyző:   ez a díjazás olyan, aminek a forrását a házasulni szándékozók
fizetnek meg. Ilyen rendelete már volt a településnek, közben voltak jogszabályi változások,
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és annak való  megfelelés érdekében szükséges új rendeletet alkotni, de tartalmában jelentős
változás nincsen. 

Molnár  Endre  polgármester: kérdezi  a  képviselőket,  hogy  van-e  észrevétel,  javaslat.
Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja elfogadásra az anyakönyvi rendeletet. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2017.  (V. 12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a házasságkötések hivatali helyiségen, illetve hivatali
munkaidőn kívüli engedélyezéséről, valamint az

azokért fizetendő  díjak mértékéről

5.) Üzletek éjszakai nyitva tartásának szabályozása

Molnár Endre polgármester:   részéről olyan javaslata lenne, hogy 3. § (3) bekezdése úgy
kerüljön kiegészítésre, hogy „a kérelmező vállalja, hogy olyan hangerővel zajlódjon, hogy  a
környéken élők éjszakai nyugalmát nem zavarja”. Pontosan az egyik, ahol rendszeresen lako-
dalmak szoktak történni a falu felső részében az ott élő panaszt tevő problémája, hogy éjszaka
túl hangosak. Tehát, ha bent is csinálják a rendezvényt, akkor olyan hangerővel az ne lépjen
olyan erősséget túl, amitől egyértelmű, hogy nem tudnak pihenni az emberek éjszaka. Úgy
gondolja, hogy egy ilyen kiegészítést bele lehetne tenni. Tehát úgy fogalmazná meg a 3. § (3)
bekezdés kiegészítését, hogy „kérelmező vállalja, hogy a rendezvény a település lakóinak éj-
szakai nyugalmát nem zavarja”. Külön kell kérelmeznie, melyre kap egy engedélyt, tehát ezt
be kell vállalnia, hogy biztosítja függetlenül attól, hogy 50 fős, vagy 600 fős. 

Sárvári Attila alpolgármester: ez csak az üzletek nyitva tartását szabályozza? Tehát ilyen
magán kezdeményezésű eseményekről nem rendelkezik? 

Dr. Szabó Tímea jegyző: beszélték a polgármester úrral, hogy azt a csend rendeletben kell
szabályozni. Az az, amihez szakértő kell, tehát a következő kör az a rendelet lesz. 

Molnár Endre polgármester: igen azt mindenképpen kérik, mert arra is szükség van. 

Sárvári Attila alpolgármester: ott is lehet persze kivétel, csak egyértelmű legyen, hogy az
engedélyt ki adja ki. 

Dr. Szabó Tímea jegyző: ebben az esetben a polgármester, tehát, ha valaki 23 óra után szeret-
ne nyitva tartani. 

Molnár Endre polgármester: tehát az ilyen jellegű kérelem eljut hozzá. 

Dr. Szabó Tímea jegyző: igen, az mindenképpen. 

5



Molnár Endre polgármester: akkor ezzel a kitétellel engedélyezi, tehát a kérelmező tesz egy
nyilatkozatot, hogy ezt vállalja. 

Dr. Szabó Tímea jegyző: a rendelet tervezetben az is szerepel, hogy utána meg lehet tagadni,
ha valamelyik egység vonatkozásában rendezvényen panasz merül fel, akkor a következőnél
megtagadhatja az engedély megadását. Talán ez is ösztönözi a vendéglátóhelyeket arra, hogy
kordában tartsák a vendégeiket. 

Molnár Endre polgármester: a kérelmező nem a vendéglátós lesz, hanem az, aki az esküvőt
szervezi. 

Dr. Szabó Tímea jegyző: azért került bele így, hogy kiadását megtagadhatja azon üzlet vonat-
kozásában, úgy, hogy itt a hely függvénye. 

Sárvári Attila alpolgármester: az fontos, hogy aki ott üzemelteti azt a vendéglátóhelyet a fe-
lelősség az övé legyen. Ez vonatkozik a vendéglátóhelyeknél a szálláshelyekre is, vagy hogy
van ez? 

Dr. Szabó Tímea jegyző: a szálláshelyek azok nem vendéglátóhelyek, felhatalmazás csak a
vendéglátóhelyek vonatkozásában van. Ugyanakkor arra kell figyelni, melyet már a kollégák-
kal is megbeszéltek, hogy a szálláshely a szállásadói tevékenységre irányul. Amikor viszont
rendezvényt, például egy lakodalmat tartanak egy szálláshelyen, akkor ott értékesítenek élel-
miszert, vendégül látják a násznépet, ami viszont vendéglátói tevékenység, tehát ott valójában
arra vonatkozó engedély is kellene, és e vonatkozásban, akkor a vendéglátóhelyre vonatkozó
szabályok vonatkoznak rá. Tehát erre úgy kell majd a nyár folyamán figyelni, hogy amennyi-
ben szálláshely vonatkozásában merül fel ilyen, akkor vajon neki rendben van-e ez az egyéb
engedélye. 

Sárvári  Attila  alpolgármester: van olyan,  hogy panzió,  ahol  reggeliztetnek,  és  hivatalos
vendéglátás folyik, nemcsak szobakiadás. Jellemzően ott szoktak olyan rendezvények lenni.
Az is előfordul, hogy kibérelnek egy házat, és ott a bérlők a maguk szakállára elkezdenek
hangoskodni. 

Dr. Szabó Tímea jegyző: ezt majd a csend rendelettel lehet kezelni. 

Sárvári Attila alpolgármester: de, ahol már hivatalosan panzióként működik egy szálláshely
ott van ilyen-ilyen éttermi és egyéb szolgáltatás, arra már ez vonatkozik. 

Molnár Endre polgármester: az önkormányzati rendezvény esetében, akár egy falunap so-
rán jönnek árusok, akkor rájuk is vonatkozik a 23 óra? Tehát jellemzően falunap, utcabál, az
belenyúlik az éjszakába, tehát azt nem szabályozza, csak magának a standoknak a nyitva tar-
tása, például egy pálinka árus esetében? 

Dr. Szabó Tímea jegyző: az önkormányzati  rendezvény nem vendéglátó egységben zajlik,
hanem közterületen, tehát azt is majd a csend rendelet kezeli. 

Molnár Endre polgármester: tehát maga a rendezvény nem is, hanem a rendezvényen meg-
jelennek árusok, tehát maga a nyitva tartás, a vendéglátó egység nyitva tartás rájuk is vonat-
kozik-e? 
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Dr. Szabó Tímea jegyző: tulajdonképpen ők is vendéglátó egység. 

Sárvári Attila alpolgármester: ez érdekes helyzet, mert az önkormányzat olyan jellegű ren-
dezvénye, ahol eleve a rendezvény egyik jellemzője, hogy ott a vendégek valahol fogyaszta-
nak, tehát azon a napon ez a 23 órás nyitva tartás lehet, hogy sántít, mert akkor be kell zárni a
kocsmát, és mindent. 

Molnár Endre polgármester: akkor kivételt kell betenni, hogy „kivéve falunap”. 

Sárvári Attila alpolgármester: a falunap, vagy az önkormányzat olyan jellegű rendezvénye,
ahol ezekre a szolgáltatásokra sor kerül. 

Molnár Endre polgármester: csak a falunap van és a  szüreti bál? 

Sárvári Attila alpolgármester: nem lehet tudni, hogy milyen rendezvény lesz, ahol ezekre a
szabályokra figyelni kell. 

Molnár Endre polgármester: akkor olyan kitétel kellene, hogy  az önkormányzat által szer-
vezett különleges rendezvények, például: falunap, szüreti bál. Ez is csak akkor igaz, ha a tele-
pülésen  végződik,  mert  a  szüreti  rendezvényt  Mindszentkállával  együtt  rendezik,  amikor
Mindszentkállán végződik, akkor nem indokolt, hogy Szentbékkállán is nyitva tartsanak az
üzletek. 

Sárvári Attila alpolgármester: ki tudja lehet, hogy jövőre már nem lesz Mindszentkállával
közös a rendezvény. 

Molnár Endre polgármester: nyilván, amikor Szentbékkállán zajlik. 

Sárvári Attila alpolgármester: akkor fel van sorolva, hogy falunap és szüreti mulatság. 

Molnár Endre polgármester: kérdezi, hogy így működhet?

Dr. Szabó Tímea jegyző: azt gondolják még át, hogy nem terjed ki azokra az alkalmakra,
amikor ilyen rendezvény van, de ha csak ezt a rendezvényt kiveszik belőle, akkor attól még a
vendéglátó egység nem jön ki belőle. Nyilván úgy kellene fogalmazni, hogy amikor ilyen ren-
dezvény van, akkor nem kell bezárni 23 órakor, csak akkor ennek az a veszélye meg van,
hogy akkor senkinek sem kell bezárnia. Akkor a falu másik végén simán tarthatnak zenés ren-
dezvényt, tehát akkor nem baj?

Sárvári Tamás képviselő: ott is kellene egy határidőt megszabni, 2 órakor már befejeződik.

Molnár Endre polgármester: az önkormányzati rendezvényeken az önkormányzat meghatá-
roz egy végső határt, maximum hajnali 2 óráig. 

Dr. Szabó Tímea jegyző: tehát úgy van meghirdetve a program, hogy a bál akkor hajnal 2
óráig tart, és akkor bezárnak. 

Molnár Endre polgármester: tehát annál tovább más se lehessen nyitva, tehát ne folytathas-
sák a falu szélén a bulit. 
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Sárvári Attila alpolgármester: a rendezvények hivatalos zárási időpontjáig. 

Dr. Szabó Tímea jegyző: tehát ezeken a napokon addig lehetnek nyitva. 

Molnár Endre polgármester: tehát az elhangzott kiegészítésekkel aki el tudja fogadni a ren-
deletet, az kézfeltartással jelezze. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2017.  (V. 12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról

6.) Jelentés az önkormányzatot érintő 2016. évi ellenőrzésekről

Molnár Endre polgármester: kaptak  erről  is  egy szép  anyagot.  Javasolja  az  ellenőrzési
jelentést elfogadásra. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

35/2017. (IV. 27.) HATÁROZATA

a  2016. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentésről

Szentbékkálla  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2016.  évben  Szentbékkálla
Önkormányzatánál végzett ellenőrzésekről szóló jelentést tudomásul veszi, és elfogadja azt.

7.) Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése

Molnár Endre polgármester: a  lényeg az összegzésben van, hogy a családgondozó nem
találkozott  gyermekek  súlyos  veszélyeztetésével.  Ismerik  azt  az  egy-kettő  családot,  ahol
gondok vannak,  de a családgondozó rajta tartja  a figyelmét.  Korrekt beszámoló,  javasolja
elfogadásra. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

36/2017. (IV. 27.) HATÁROZATA
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A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 
2016. évre vonatkozó átfogó értékelés elfogadásáról

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédel-
mi feladatok ellátásáról szóló 2016. évre vonatkozó értékelést elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy az értékelést küldje meg a gyermekvédelmi és gyámügyi fel-
adatkörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal részére.  

Felelős: Molnár Endre, polgármester
Határidő: 2017. május 31.  

8.) Köveskál és Térsége Óvoda Társulás társulási megállapodás módosítása 

Molnár  Endre  polgármester: kérdezi  a  Jegyző  Asszonyt,  hogy  ehhez  kíván-e  valamit
hozzátenni? 

Dr.  Szabó  Tímea  jegyző: az  a  lényege,  hogy  eddig  az  óvodavezetőnek  volt  teljes
kompetenciája  a  kötelezettségvállalás  és  utalványozás  az  Óvoda  költségvetési
vonatkozásában, és az ingatlantulajdonos, Köveskál Önkormányzat kezdeményezése volt az,
hogy ha beruházás,  vagy felújítás történik,  akkor ők, mint  tulajdonos is  beleszólhassanak.
Ezért  került  úgy  szabályozásra,  hogy  ilyenkor  a  társulás  elnökének,  azaz  Köveskál
polgármesterének a jóváhagyása szükséges. 

Molnár Endre polgármester: javasolja a megállapodás módosítás elfogadását. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

37/2017. (IV. 27.) HATÁROZATA

A Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 
Társulási megállapodás módosításáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Köveskál  és  Térsége  Óvoda
Társulás Társulási Megállapodás módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal  elfogadja.
Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Társulás Elnökét értesíteni szíveskedjen.
Felelős: Molnár Endre polgármester
Határidő: 2017. május 15.

9.) Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésére
meghatalmazás adása 

Molnár Endre polgármester: kérdezi, hogy van-e észrevétel, kérdés.

Dr.  Szabó Tímea jegyző: annyit  szeretne  ezzel  kapcsolatban  mondani,  hogy ezt  minden
évben tárgyalja a testület, de ebben az évben annyiban tér el, hogy kettő féle meghatalmazási
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lehetőséget kínáltak fel. Az egyik az eseti jellegű, ami csak az idei évre vonatkozik, a másik
pedig egy folyamatos  meghatalmazás,  aminek az lenne az előnye,  hogy nem kell  minden
évben újra szavazgatni róla, és ez visszavonásig lenne érvényes. Külön-külön megkapták a
szennyvíz és a víz vonatkozásában is. 

Molnár Endre polgármester: ezt minden testület külön dönti el, mert össze vannak kötve
Mindszentkállával?

Dr. Szabó Tímea jegyző: ettől függetlenül ők mindkettő település vonatkozásában kimutatják
a rá eső vagyont. 

Molnár  Endre  polgármester: úgy  lenne  értelme,  tekintettel  arra,  hogy  egy  csónakban
eveznek. 

Dr. Szabó Tímea jegyző: Mindszentkállán még nem volt ülés, de jelezni fogja Szentbékkálla
döntését. 

Sárvári Attila alpolgármester: késleltetett döntés ebben nem lehet, hogy esetleg megvárják,
hogy Mindszentkálla mit dönt, tehát mondhatják azt, hogy folyamatos legyen? 

Molnár Endre polgármester: amennyiben Mindszentkálla elfogadja, akkor folyamatos, ha
nem, akkor pedig eseti. Kérdezi, hogy van-e egyéb javaslat. Megállapítja, hogy nincsen, ezért
javasolja elfogadásra. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

38/2017. (IV. 27.) HATÁROZATA

Gördülő fejlesztési tervhez kapcsolódó meghatalmazásról ivóvízrendszer vonatkozásában 

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete,  mint  a  30.  sorszámú
Szentbékkálla ivóvízellátó víziközmű-rendszer ellátásért Felelőse, megtárgyalta a 2018-2032
évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó napirendi pontot.

A víziközmű-szolgáltatásról  szóló  2011.  évi  CCIX.  törvény  11.  §  (2)  bekezdése  szerinti
Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében a Képviselő-
testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy hatalmazza meg a BAKONYKARSZT Víz-
és  Csatornamű  Zártkörűen  működő  részvénytársaságot  a  Gördülő  Fejlesztési  Tervvel
kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével. 

A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó Tervet
készítse  el,  és a Vksztv.,  valamint  az 58/2013. (II.  27.) Korm. rendelet  által  megállapított
véleményezés átvételét követően, a 2018-2032 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló
eljárásban képviselje az Önkormányzatot.  
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A meghatalmazás visszavonásig érvényes,  így az elkövetkező években készítendő Gördülő
Fejlesztési  Tervek elkészítésére,  benyújtására és a jóváhagyási eljárásban való képviseletre
szól.   

Egyúttal a Képviselő-testület elfogadja, hogy a mindenkor érvényes igazgatási és szolgáltatási
díjakat  a  BAKONYKARSZT Zrt.  a jóváhagyási  eljárás  megindítása  érdekében befizeti  és
amennyiben lehetséges, akkor a használati díjak terhére elszámolja. Amennyiben ez nem áll
rendelkezésre,  akkor az Önkormányzat  a BAKONYKARSZT Zrt.  részére az igazgatási  és
szolgáltatási díjat megfizeti. 

Felhatalmazza  a  polgármestert  a  mellékelt  meghatalmazás  aláírására,  valamint  annak  a
Bakonykarszt Víz- És Csatornamű Zrt. részére történő továbbítására.

A döntés végrehajtásának feltétele, hogy a rendszeren érintett Mindszentkálla Község Önkor-
mányzata Képviselő-testülete is a folyamatos meghatalmazás mellett döntsön. 

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

39/2017. (IV. 27.) HATÁROZATA

Gördülő fejlesztési tervhez kapcsolódó meghatalmazásról szennyvíz rendszer
vonatkozásában

Szentbékkálla  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete,  mint  a  75.  sorszámú Köveskál
szennyvízelvezető  és-tisztító  víziközmű-rendszer  ellátásért  Felelőse,  megtárgyalta  a  2018-
2032 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó napirendi pontot.

A víziközmű-szolgáltatásról  szóló  2011.  évi  CCIX.  törvény  11.  §  (2)  bekezdése  szerinti
Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében a Képviselő-
testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy hatalmazza meg a BAKONYKARSZT Víz-
és  Csatornamű  Zártkörűen  működő  részvénytársaságot  a  Gördülő  Fejlesztési  Tervvel
kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével. 

A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó Tervet
készítse  el,  és a Vksztv.,  valamint  az 58/2013. (II.  27.) Korm. rendelet  által  megállapított
véleményezés átvételét követően, a 2018-2032 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló
eljárásban képviselje az Önkormányzatot.  

A meghatalmazás visszavonásig érvényes,  így az elkövetkező években készítendő Gördülő
Fejlesztési  Tervek elkészítésére,  benyújtására és a jóváhagyási eljárásban való képviseletre
szól.   
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Egyúttal a Képviselő-testület elfogadja, hogy a mindenkor érvényes igazgatási és szolgáltatási
díjakat  a  BAKONYKARSZT Zrt.  a jóváhagyási  eljárás  megindítása  érdekében befizeti  és
amennyiben lehetséges, akkor a használati díjak terhére elszámolja. Amennyiben ez nem áll
rendelkezésre,  akkor az Önkormányzat  a BAKONYKARSZT Zrt.  részére az igazgatási  és
szolgáltatási díjat megfizeti. 

Felhatalmazza  a  polgármestert  a  mellékelt  meghatalmazás  aláírására,  valamint  annak  a
Bakonykarszt Víz- És Csatornamű Zrt. részére történő továbbítására.

A döntés végrehajtásának feltétele, hogy a rendszeren érintett Mindszentkálla Község Önkor-
mányzata Képviselő-testülete is a folyamatos meghatalmazás mellett döntsön. 

Felelős: Molnár Endre polgármester
Határidő: azonnal

10.) Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti, Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat támoga-
tás iránti kérelme 

Molnár Endre polgármester: hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásáról van szó,
korábban is adtak ilyen célra támogatást. Úgy gondolja, hogy az idei évben is adjanak. 

Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző: a tavalyi évben nem adtak ilyen támogatást. 

Molnár Endre polgármester: ennek dacára javasol 10.000 Ft támogatást. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

40/2017. (IV. 27.) HATÁROZATA

Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és 
Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat támogatásáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  a  Balaton-felvidéki
Szociális,  Gyermekjóléti  és  Háziorvosi  Ügyeleti  Szolgálat  (a  továbbiakban:  Szolgálat)  kérelmét
támogatja, és a Szolgálat részére a Szolgálat ellátási területén élő a hátrányos helyzetű gyermekek
nyári táboroztatásához egyszeri 10.000 Ft, azaz Tízezer forint támogatást nyújt.  

Felkéri a polgármestert a támogatási megállapodás megkötésére. 

Felelős: Molnár Endre, polgármester
Határidő: 2017. május 31.

11.) Beszámoló az önkormányzat részvételével működő társulások 2016. évi tevékeny-
ségéről
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Molnár Endre polgármester: ez is olyan anyag, amit csak tudomásul kell venni. Javasolja 
elfogadásra. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

41/2017. (IV. 27.) HATÁROZATA

társulások 2016. évi tevékenységéről

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati társulások 2016.
évi munkájáról készült beszámolót tudomásul veszi, és elfogadja. 

12.) Kamera rendszer korszerűsítése 

Molnár Endre polgármester: ehhez  is  megkapták  az  anyagot,  tulajdonképpen  a  kamera
rendszer, ami nagyon fontos a település biztonságérzetének erősítéséhez, amely technikailag
igen gyorsan fejlődő iparág, illetve a kültéren felszerelt eszközök az időjárást nem bírják, és
szükségessé vált a fejlesztése. 

Sárvári Attila alpolgármester: bővült a rendszer és így a központi rendszert is fejleszteni
kell. 

Molnár Endre polgármester: javasolja elfogadásra az árajánlatot. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

42/2017. (IV. 27.) HATÁROZATA

Videokamerás rendszer korszerűsítéséről

Szentbékkálla  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy a Németh El-
ectronic & Service Kft. által adott árajánlat alapján korszerűsíti a tulajdonában lévő kamera-
rendszert.
A korszerűsítés költségét 305.606.-Ft összeget a Képviselő-testület a 2017. évi költségvetésé-
be betervezett tartalék terhére biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert az árajánlat elfogadására és a költségvetés módosítására.
Felelős: Molnár Endre, polgármester
Határidő: azonnal.
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13.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatására pályázat benyúj-
tásáról

Molnár Endre polgármester: ugyanilyen  pályázatra  már  a  tavalyi  évben is  benyújtottak
anyagot, akkor nem volt sikeres a pályázat, most megpróbálják még egyszer. A belterületi út-
burkolatok javítása, rendbehozása a cél. Kérdezi, hogy van-e észrevétel. Megállapítja, hogy
nincsen, javasolja elfogadásra. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

43/2017. (IV. 27.) HATÁROZATA

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés 
támogatására pályázat benyújtásáról

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Magyarország
2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b)
és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pá-
lyázat c) alcéljára pályázatot nyújt be. 
A pályázat keretében az alábbi fejlesztést kívánja megvalósítani:
 Szentbékkálla Bem J. utca (288.hrsz.), Petőfi S. utca (48.hrsz), Hárskó köz (16.hrsz.), Dózsa
Gy. utca (9.hrsz.) burkolat felújítási munkáinak megvalósítása.
A fejlesztésre a Horváth-Ép Közmű-, Út és Mélyépítő Kft. (8360 Keszthely, Sömögyei út 1.)
által benyújtott ajánlatot, mely szerint annak költsége 13. 202. 285 Ft, a Képviselő-testület el-
fogadja. Az igényelt támogatás összege a pályázati kiírásban szereplő mérték alapján 85 %,
ami  11.  221.  942 Ft.  A fennmaradó,  a  fejlesztési  költség  15 %-ának megfelelő  összeget  
1. 980. 343 Ft-ot, a Képviselő-testület,  mint önerőt a 2017. évi költségvetésébe betervezett
tartalék terhére biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Molnár Endre, polgármester
Határidő: 2017. május 2.

14.) Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme 

Molnár Endre polgármester: ebből  a  keretből  már  nyújtottak  támogatást  30.000 Ft-ot  a
tűzoltóknak, szándékukban áll a Gázló Egyesületnek is adni. Javasolja, hogy erre a célra is
szánjanak összeget. 

Sárvári Attila alpolgármester: ez az alapítvány nem környékbeli alapítvány? 

Dr. Szabó Tímea jegyző: ez így van, és néhány éve is  volt  ilyen  kérés,  hogy a tapolcai
mentőállomást  szeretnék  fejleszteni,  viszont  ott  senki  nem  tudott  róla.  Most  az  egyik
polgármester  úr a tapolcai  mentőállomás  vezetőjétől  érdeklődött,  és erről most  tudnak,  ez
tényleg az ő segítésükre történne. Megállapodást kötnek velük, melyben rögzítik azt is, hogy
mire költik és kötelesek a támogatással elszámolni. 
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Molnár Endre polgármester: 20.000 Ft támogatást javasol elfogadásra. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

44/2017. (IV. 27.) HATÁROZATA

Országos Mentőszolgálat Alapítvány 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  az  Országos  Mentőszolgálat  Alapítványt
(Székhely: 1182 Budapest, Királyhágó u. 70.) (továbbiakban: Alapítvány)  egyszeri  20.000
Ft-tal, azaz Húszezer forinttal támogatja.  

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Alapítvány pénztára javára. 
A támogatás  célja:  Tapolca  Mentőállomás  mentőautói  részére  korszerűbb  mentéstechnikai
eszköz beszerzése
A felhasználás határideje: 2017. december 31.
Az Alapítvány a támogatásról 2018. január 31.-ig köteles elszámolni.
A  támogatási  cél  kormányzati  funkciója: 011130  Önkormányzatok  és  önkormányzati
hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének megfelelő
tartalommal  kössön  megállapodást  az  Alapítvánnyal,  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: 

- a megállapodás megkötésére: 2017. május 31.
- az  összeg  kifizetésére:  a  megállapodás  megkötését  követően,  az  abban  foglaltak

szerint
- beszámolás:  az  elszámolást,  illetve  elmaradása  esetén  az  arra  biztosított  határidő

lejártát követő testületi ülésen.

15.) Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata

Molnár Endre polgármester: évről-évre felülvizsgálják, kb. 3 éve állapították meg ezeket a
díjakat, és azon nem kívánnak változtatni. Javasolja így 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

45/2017. (IV. 27.) HATÁROZATA

A temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálatáról

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

16.) Megállapodás kötése a Szentbékkálla ivóvízellátó víziközmű rendszer vonatkozá-
sában 

Molnár  Endre  polgármester: ehhez  is  van  anyag,  a  két  település  Szentbékkálla  és
Mindszentkálla  dolgát  érinti.  Korábbi  megállapodás  alapján  az  ellátásért  Szentbékkálla  a
felelős. 

Dr. Szabó Tímea jegyző: mindkettő felelős az ellátásért, de aki a képviseletre jogosult, az
Szentbékkálla. 

Molnár Endre polgármester: ezt javasolja elfogadásra. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

46/2017. (IV. 27.) HATÁROZATA

A Szentbékkálla ivóvízellátó víziközmű-rendszer 
vonatozásában kötendő megállapodásról

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Szentbékkálla ivóvízellátó
víziközmű-rendszeren  lévő  ellátásért  felelős  a  víziközmű  szolgáltatásról  szóló  2011.  évi
CCIX. törvény 5/G. §-ában foglalt kötelezettségének eleget téve elhatározza, hogy megköti a
Szentbékkálla ivóvízellátó víziközmű-rendszer ellátásának biztonsága érdekében tárgyú meg-
állapodást.
A megállapodás tervezetét megismerte, jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert az alá-
írására. 

Felelős: Molnár Endre, polgármester
Határidő: 2017. május 10. 
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17.)Nem közművel történő szennyvízszállítással kapcsolatos kérelem 

Molnár Endre polgármester: Szabadi Péter vállalkozó kezdeményezte ezt a kérést, mert a
szennyvíz elhelyezése megdrágult a révfülöpi telepen. Ezt a kérést indokoltnak tartja. 

Dr. Szabó Tímea jegyző: március végi keltezésű levélben értesítette arról a DRV, hogy április
1-től  gyakorlatilag  köbméterenként  250  Ft-tal  emelkedik  az  elhelyezési  díj,  viszonylag
kényszerhelyzetbe szorították. Ehhez képest a szerződésében ilyenkor díjat módosítani, vagy
ezt kérni nem igazán van lehetősége, mert ez úgy került szabályozásra, hogy mindig az előző
év végén kell jeleznie, és úgy léptetik hatályba mindig januárban. Ugyanakkor méltányolható,
mert  tényleg  kényszerhelyzetbe  került,  ezért  is  került  beterjesztésre.  Szentbékkállán  az
nehezíti  a helyzetet,  hogy tavaly kötöttek  újra szerződést  5 évre,  és akkor  ő a korábbinál
picivel magasabb díjat határozott  meg, mely 3000 Ft köbméterenként, ez viszont csak idén
január 1-től van hatályban. Az a magasabb szintű szabályozás, hogy díjat legalább egy éves
időtartamra kell megállapítani, tehát gyakorlatilag, ha most módosítanak, akkor ennek nem
felelnek  meg,  viszont  ha  nem  módosítanak,  akkor  kitolnak  vele,  mert  akkor  neki  kell
vállalnia.  Ezért most összegyűjti a testületek véleményét, hogy hol mi a szándék, és e szerint
egyeztet a felettes szervekkel, hogy ilyenkor mit lehet tenni. A DRV-nek egyébként telefonált,
és jelezte, hogy ez így ebben a formában nagyon problémás, mert ez egyik napról a másikra
nem működik, ráadásul rendelet módosítást igényel, környezetvédelmi tárgyú rendelet, amit
még véleményeztetni is kell, tehát ez egy-két hónapos procedúra. 

Sárvári Attila alpolgármester: tulajdonképpen akkor nem tudnak jó döntést  hozni. 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  igen, sajnos. 

Sárvári Attila alpolgármester: annak tükrében tudnak döntést hozni, ha ez összeáll. 

Molnár Endre polgármester: a másik oldalról viszont nagyon nehéz volt ilyen szolgáltatót
találni. Tehát nem szeretnének vele kitolni, hogy rajta csattanjon az ostor. 

Dr. Szabó Tímea jegyző: tehát nem zárkóznak el alapvetően? 

Molnár Endre polgármester: így van, csak jogszabályi keretek között. 

Dr. Szabó Tímea jegyző: tehát a testület   méltányolja  a közszolgáltató kérését,  viszont a
magasabb szintű jogszabálynak való megfelelés érdekében további egyeztetést kezdeményez. 

Molnár Endre  polgármester: tehát  aki  a  Jegyző  Asszony által  elmondottakat  elfogadja,
kézfeltartással jelezze.  

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

47/2017. (IV. 27.) HATÁROZATA

A nem közműves szennyvíz kezelésére 
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kötött közszolgáltatási szerződésről

Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött ház-
tartási  szennyvíz kezelésével  kapcsolatos kötelező közszolgáltatási  feladatot  ellátó Szabadi
Péter, egyéni vállalkozó a közszolgáltatási díj módosítására irányuló kérelmét megtárgyalta,
és az alábbi álláspontot alakította ki:

A Képviselő-testület méltányolja a közszolgáltató kérését, viszont a magasabb szintű jogsza-
bályoknak való megfelelés érdekében további egyeztetést kezdeményez. 

18.) 2016. évi rendezvények elszámolása 

Molnár Endre polgármester: a táblázat pontosan tartalmazza,  hogy melyik rendezvényre
mennyit szántak és mennyit költöttek el. Jól gazdálkodtak, addig nyújtóztak, ameddig a takaró
ért. Javasolja az elszámolást elfogadásra. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

48/2017. (IV. 27.) HATÁROZATA

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2016.  évi  rendezvények
elszámolását elfogadja. 

19.) Vegyes ügyek 

Molnár Endre polgármester: tulajdonképpen a testületet szeretné tájékoztatni arról, hogy a
település  központjában,  a  Kossuth  utca  20.  szám  alatt  felújítás  folyik,  ami  hosszú  ideig
örömteli dolognak tűnt. Egy bizonyos idő után jöttek az aggályok nemcsak az önkormányzat
részéről,  hanem  megkeresték  őt,  illetve  az  alpolgármestert  is  szentbékkállai  lakosok,
nyaralósok, hogy úgy tűnik,  ez az épület  méreteiben talán nem illik  ide a faluba.  Jogerős
építési  engedély  alapján  folyó  építkezés,  az  engedélyben  az  szerepel,  hogy  meglévő
lakóépület átalakítása és tetőtér beépítéssel történő bővítése. Felmerült az a dolog, hogy vagy
nem azt  építik,  ami  az  engedélyben  szerepel,  vagy olyanra  kaptak  engedélyt,  amire  nem
lehetett volna, mert úgy gondolják, hogy a helyi építési szabályzat alapján ilyen épület ebben
a formában  nem épülhetne  a  településen.  Ezt  tisztázva  megkereste  az  építés-hatóságot  az
alpolgármesterrel  írásban,  melyet  felolvas.  Ezt  személyesen  vitték  be  az  építés-hatóságra
április 12-én, utána megkeresték az ügyintézőt vele részletesebben is kitárgyalták. Akkor az
ügyintéző, Tóth Anikó megígérte, hogy elküldi a terveket. A mai napig nem jött semmiféle
reakció, és ez már kezdett rossz érzéseket kiváltani benne, és április 21-én küldött még egy
levelet az építés-hatóságnak, melyet szintén ismertet. Azóta csak az történt, hogy megjelent az
a fiatalember, aki előzőleg is megkereste, hogy hallotta, hogy valami nincsen rendben. Akkor
tájékoztatta, hogy mi az, ami nincsen rendben, és kérdezte, hogy jó-e, ha elküldik a terveket.
Akkor azt mondta, hogy vagy ő fogja elhozni a terveket, vagy elküldi postán, ez tegnap előtt
történt és még mindig nincsen előrelépés. Tehát nem tudni, hol tart a dolog. Sajnos úgy néz ki,
hogy ez az ügy egy konfrontáció felé halad. Ráadásul lakóépületről van szó, a fiatalember
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pedig az első perctől kezdve hostel-ről beszél, és azt is elmondta, hogy azért kérték lakóházra
engedélyt,  mert  Magyarországon a jogi keretek nem tették  volna lehetővé,  hogy hostel-re
kérjenek  engedélyt.  Ezt  csak  tájékoztatásnak  szánta  a  testület  felé,  hogy  tudjanak  arról,
hogyan áll ez az ügy. 

Amennyiben nincsen több kérdés,  észrevétel,  javaslat,  megköszöni  a részvételt  és az ülést
17:15 órakor bezárja. 

K.m.f.

Molnár Endre    Dr. Szabó Tímea
polgármester jegyző
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