
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ikt.szám: 784-6/2017/K. 

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2017.  július  20-án
8:30 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 

Az ülés helye:  Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. 

Jelen vannak:
Molnár Endre  polgármester
Sárvári Attila alpolgármester
Sárvári Tamás  képviselő

Tanácskozási joggal megjelent: 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző 
Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető 

Molnár Endre polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testületből 3 fő
jelen  van  így  határozatképes.  Bőczi  Ernő  és  Németh  Ottó  képviselő  előzetesen  jelezte
távolmaradását.  Rendkívüli  ülés  megtartásához  szükséges  anyagokat  mindenki  megkapta,
melyhez még érkeztek plusz napirendek: 

- Településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet megalkotásának kapcsán 
települési főépítészi feladatok ellátására árajánlat elbírálása

- Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra pályázat 
benyújtása

Így  a  meghívóban  szereplőkkel  együtt  összesen  hat  tárgyalandó  napirend  van.  Kéri  a
megjelenteket, hogy aki el tudja fogadni a napirendi pontokat, kézfeltartással jelezze. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

55/2017. (VII. 20.) HATÁROZATA

Napirend elfogadásáról 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. július 20-i ülésének 
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 



1. Szentbékkálla község településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet 
megalkotásának árajánlat elbírálása
2. Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet elfogadása
3. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotása
4. A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal létszámának bővítése egy fő 
részmunkaidős munkavállalóval
5. Településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet megalkotásának kapcsán 
települési főépítészi feladatok ellátására árajánlat elbírálása
6. Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra pályázat benyújtása

1. Szentbékkálla község településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet 
megalkotásának árajánlat elbírálása

Molnár Endre polgármester: a településképi arculati kézikönyv elkészítése kötelező feladat,
ahogyan  erről  már  korábban  is  szó  volt.  Rendelkeznek  egy  megbízható,  ismert  cégtől
árajánlattal,  akik  a  Város  és  Ház  Bt,  ők  már  dolgoztak  a  településnek  legnagyobb
megelégedésükre.  Háttér  információként  elmondja,  hogy  ezen  cél  megvalósításához  a
település  állami  támogatást  fog  kapni,  látják  a  testület  tagjai,  hogy külön  ajánlat  van  az
arculati kézikönyv  és a rendelet elkészítésére, amiről most szavaznak, illetve lesz még a 5.
napirendi  pontban  szintén  ehhez  a  települési  arculati  kézikönyvhöz  a  főépítészi  ajánlat
elfogadása, amivel együtt pont lefedik az 1 millió forintos keretet.  Kérdezi, hogy van-e kapott
anyaggal  kapcsolatosan  észrevétel,  kérdés.  Megállapítja,  hogy  nincsen,  ezért  javasolja
elfogadásra az árajánlatot. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

56/2017. (VII. 20.) HATÁROZATA

Településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet 
megalkotásának árajánlat elbírálása

Szentbékkálla  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  településképi  arculati
kézikönyv és a településképi rendelet megalkotása érdekében beérkezett ajánlat elbírálásáról
az alábbi döntést hozta:

- Város és Ház Építőipari Tervező, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (1149 Budapest, Várna
u. 12-14.) ajánlatát fogadja el  480 000 Ft + ÁFA összegben Szentbékkálla Településképi
arculati kézikönyvének (TAK) elkészítése és egyeztetése vonatkozásában. 

- Bárdosi Andrea Margit egyéni vállalkozó (1146 Budapest, Abonyi u. 8.) ajánlatát fogadja
el  200 000 Ft (bruttó) összegben  Szentbékkálla Településképi rendelet elkészítése és
egyeztetése vonatkozásában. 

Felkéri a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződéseket megkösse.

Felelős: Molnár Endre polgármester
Határidő: azonnal.



2. Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet elfogadása

Molnár  Endre  polgármester:  van  egy  olyan  törvény,  ami  miatt  szükséges  ennek  a
rendeletnek a megalkotása,  illetve az arculati  kézikönyv  készítésébe a lehető legszélesebb
módon  az  érdekelt  magánszemélyeket,  jogi  személyeket  bevonni  és  ehhez  szükséges  a
partnerségi egyeztetés. A szövegben előfordul egy-két elírás, amit kér a testület javítani. 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző:  valóban gépelési hiba miatt egy-két helyen a
település  neve  helytelenül  szerepel.  Továbbá  a  9.  §  (1)  bekezdés  a)  pontjában  pedig  a
szentbékkállai cím szerepel helytelenül. Ezek a hibák javításra kerülnek. El kívánja mondani,
hogy  a  minisztériumtól  kapta  a  hivatal  a  minta  rendeletet,  teljes  egészében  az  került
alkalmazásra,  amit megküldtek.  Annyi  eltéréssel, hogy az egyeztetési  fórumoknál négyféle
fórum  volt  megjelölve,  a  negyedik,  ami  itt  nem  szerepel   a  helyi  lap,  nyilván  a  helyi
jellegzetességnek megfelelően ez kivételre került. A másik három pedig benne szerepel, amit
még  módosítani  kellett  az  a  lakossági  fórum  összehívására  és  lebonyolítására  vonatkozó
szabályoknál  visszautalt  a  szervezeti  és  működési  szabályzatra  a  minta  rendelet,  de  a
szervezeti és működési szabályzat nem tartalmaz a falufórumról eljárási szabályokat és így
valamilyen megoldást kellett találni és a közmeghallgatásra vonatkozó irányadó szabályokat
vették figyelembe és így került bele a rendeletbe. A közmeghallgatásnál olyan szabály van,
hogy a  meghívót  8  nappal  előbb kell  kihirdetni,  kiküldeni,  tehát  itt  például  a  falufórum
esetében  is  8  nappal  előtte  kell  a  meghívót  közzétenni  a  megfelelő  fórumokon,  ha  ilyen
lakossági fórum összehívására kerül sor. Ebben az egész eljárásban több alkalommal fog erre
sor  kerülni,  hogy  lakossági  fórumot  kell  összehívni,  amit  egyébként  a  főépítész  fog
koordinálni,  de tulajdonképpen, ha a közmeghallgatás szabályaira  utalnak vissza, akkor az
testületi  ülésnek minősíthető,  tehát  az azt  jelenti,  hogy  a testületnek is  részt  kell  vennie,
illetve a hivatal részéről is. Ezt a helyzetet másképpen nem lehetett áthidalni, csak ebben a
formában. 

Molnár Endre polgármester: véleménye szerint ebben a formában így ez teljesen rendben
van, hiszen a közmeghallgatás is egyfajta fórum.

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző:  azért mondta ezt így el, mert a falufórum
viszonylag szabadabban működhetne, tehát nem feltétlen kell a testületnek teljes létszámban
részt venni,  illetve a jegyzőnek megjelenni,  de az nem baj, ha a testület  ilyen  fórumokon
képviselteti  magát  határozatképes  számban,  illetve  megpróbálják  természetesen  a  hivatal
részéről is biztosítani azt az egy személyt, aki képviseli a hivatalt. 

Molnár Endre polgármester:  véleménye szerint ez járható út és úgy gondolja, hogy elég
sorsdöntő dolgokról van szó, mivel látják a településen az aktuális építkezésekkel kapcsolatos
gondokat  és  mindenképpen  jó  ez  a  közmeghallgatás-szerű  megoldás  és  a  testületnek
mindenképpen képviseltetnie kell magát. 

Tóthné  Titz  Éva  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző: falufórumnak  fogják  hívni  és  a
közmeghallgatás  szabályaival  alkalmazzák,  tehát  a testület  határozatképes legyen,  illetve a
hivatal részéről is valaki részt vegyen. Ennyivel lesz kötöttebb, de egyébként a fórum jobban
párbeszéd, mint egy testületi ülés. 

Molnár Endre polgármester: ezt a fórumot a főépítész vezeti?



Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző:  igen a főépítész vezeti, ő fogja gyakorlatilag
ezt az egészet koordinálni. 

Molnár Endre polgármester: természetesen a testület sem dekorációként vesz részt, hanem
van véleménye és egy álláspontja. Köszöni az információkat és a pontosítást. Úgy gondolja,
hogy  így  elfogadható  és  kéri,  hogy  aki  a  rendelet  elfogadásával  egyetért  kézfeltartással
jelezze. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2017. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 

a településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel 
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

3. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotása

Molnár Endre  polgármester:  ezen  napirend  vonatkozásában  is  megkapta   a  testület  az
anyagot, gyakorlatilag egy számról kell dönteni  10 és 25 % között, hogy a szavazóképes
lakosság hány %-a szükséges ahhoz, hogy egy ilyen  kezdeményezést  Szentbékkállán meg
lehessen tartani. 20 %-ot javasol elfogadni. 

Sárvári Tamás képviselő: egyetért. 

Molnár Endre polgármester: a 20 % beépítésével javasolja elfogadni a rendeletet. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Szentbékkálla  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2017. (VII. 28.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez 
szükséges választópolgárok számáról

4. A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal létszámának bővítése egy fő 
részmunkaidős munkavállalóval

Molnár Endre polgármester: ez a téma is jól ismert a képviselők között, hiszen a legutóbbi
együttes  ülésen  erről  már  tájékozódhattak  a  képviselők,  tulajdonképpen  egy  település,
Balatonhenye  igénye  alapján jött  létre  ez a pont,  de aztán a köveskáli  polgármester  ezzel
kapcsolatos  észrevétele  alapján  a  többi  településnek  ezt  jóvá  kell  hagyni.  Balatonhenye
község gyakorlatilag egy fél állást fog finanszírozni, tehát egy négy órás munkahelyet. 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző:  elmondja, hogy itt változás van, ami nem
elírás, hanem időközben megvolt Balatonhenyén is a testületi ülés és a határozott időt 2017.



augusztus  1-től  2018.  december  31-ig  állapították  meg,  tehát  egy  évvel  lerövidítették  a
meghatározott időt. 

Molnár  Endre  polgármester:  úgy  gondolja,  hogy  tekintettel  arra,  hogy  Szentbékkálla
település számára ez többletkiadással nem jár, így hozzá tudnak járulni. Javasolja, hogy ebben
a formában fogadja  el a testület a határozati javaslatot. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

57/2017. (VII. 20.) HATÁROZATA

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal létszámbővítéséhez 
szükséges költségek biztosításáról 

Szentbékkálla Község Önkormányzata jóváhagyja, hogy a Kővágóörsi Közös Önkormányzati
Hivatal  létszáma  az  adóigazgatás  területén  jelentkező  többlet  feladatok,  így  különösen  új
adónem bevezetése, fokozott adóügyi ellenőrzések, kintlévőségek behajtása céljából 1 fő négy
órás adóügyi ügyintézővel, határozott időre (2017. augusztus 1. napjától 2018. december 31.
napjáig) bővítésre kerüljön.

A  Képviselő-testület  elfogadja,  hogy  a  létszámbővítéssel  járó  költségeket  (munkabér  +
járulékai)  a  Közös  Hivatal  költségvetése  részére  Balatonhenye  Község  Önkormányzata
Képviselő-testülete  biztosítja,  oly  módon,  hogy Szentbékkálla  Község  Önkormányzatának
többletkiadása nem keletkezik. 

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

5. Településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet megalkotásának kapcsán 
települési főépítészi feladatok ellátására árajánlat elbírálása

Molnár Endre polgármester:  Hornyák Attila főépítész ajánlatát megkapta a testület, mely
véleménye szerint korrekt, javasolja, hogy ebben a formában fogadják el. 

Tóthné  Titz  Éva  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző: csak  kiegészítést  tenne,  az  árajánlat
települési  kézikönyvről  beszél,  és  nem tartalmazza  a  rendeletet.  Leegyeztette  a  hivatal  a
vállalkozóval és természetesen az ajánlat kompletten mindenre vonatkozik. 

Molnár Endre polgármester:   köszöni a kiegészítést,  javasolja a Hori & Viki Desing Kft
ajánlatát elfogadásra. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

58/2017. (VII. 20.) HATÁROZATA



Településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet megalkotásának 
kapcsán települési főépítészi feladatok ellátására árajánlat elbírálása

Szentbékkálla  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  településképi  arculati
kézikönyv és a településképi rendelet megalkotásának kapcsán települési főépítészi feladatok
ellátására beérkezett ajánlat elbírálásáról az alábbi döntést hozta:

- a Hori & Viki Desing Kft (8400 Ajka, Táncsics M. u. 32.) ajánlatát  150.000 Ft + ÁFA
összegben elfogadja.

Felkéri a polgármestert, hogy a vonatkozó szerződést megkösse. 

Felelős: Molnár Endre polgármester
Határidő: azonnal

6.   Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra pályázat 
benyújtása 

Molnár  Endre  polgármester:   természetesen  az  önkormányzat  érdekelt  abban,  hogy  a
pályázatban részt vegyen. 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző:  a pontosítás kedvéért elmondja, hogy az
elektronikus rögzítés időpontja helyesen augusztus 25. 

Molnár Endre polgármester:   javasolja, hogy aki a határozati javaslattal egyetért,  jelezze
kézfeltartással. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

59/2017. (VII. 20.) HATÁROZATA

A települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatására pályázat benyújtásáról és a vállalt önerő összegéről

Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzatok szoci-
ális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján
szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra igényt nyújt be 18 m³ mennyiségben
kemény lombos tűzifára, melyhez a szükséges önerő összesen 25.400 -Ft (20.000-Ft+ Áfa). A
tűzifa szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik.
 
A pályázatban vállalt szállítás költségeit a Képviselő-testület Szentbékkálla Község Önkor-
mányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeleté-
ben meghatározott  tartalékkerete terhére biztosítja. A Képviselő-testület  a pályázati  adatlap
tartalmával, az abban foglalt nyilatkozattal egyetért. 

A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati adatlap aláírására és a pályázat
benyújtására.



Felelős: Molnár Endre, polgármester
Határidő: 2017. augusztus 25.

Molnár Endre polgármester:  megköszöni az ülésen való részvételt és az  ülést 8:55 órakor
bezárja. 

K.m.f.

Molnár Endre Tóthné Titz Éva
polgármester jegyzőt helyettesítő aljegyző 


