
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ikt.szám: 784-10/2017/K. 

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2017.  szeptember  
26-án 17:00 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: 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző 
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző
Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető 

Molnár Endre polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület négy
fővel határozatképes, Bőczi Ernő képviselő  előzetes jelzése szerint később érkezik. Javasolja
a meghívó szerinti napirend elfogadását.
 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

71/2017. (IX. 26.) HATÁROZATA

napirend elfogadásáról

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. szeptember 26-i ülés 
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1.) Szentbékkálla Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
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2.) Köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet módosítása

3.) Viziközmű szolgáltatás 2018-2032. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének 
elfogadása

4.) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 

5.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évre 

6.) Kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárának véleményezése

7.) Tájékoztató temetővel kapcsolatos ellenőrzésről

8.) Háziorvos kérelmének megtárgyalása 

17:09 órakor megérkezik Bőczi Ernő képviselő, a testület létszáma 5 főre változik 

Molnár Endre polgármester:  a napirendek megtárgyalása előtt ismerteti a lejárt határidejű
határozatokról készült jelentést. A 43/2017. számú határozatnál az szerepel, hogy a pályázat
benyújtásra került és a bírálat folyamatban van, tudomása szerint ez a pályázat nem nyert
támogatást.  

Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző:  tartalék listára került a benyújtott pályázat és egy
újabb döntés lesz várhatóan októberben vagy novemberben. 

Molnár Endre polgármester: javasolja a jelentést elfogadásra. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

72/2017. (IX. 26.) HATÁROZATA

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

1.) Szentbékkálla Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Molnár Endre polgármester: felkéri a pénzügyi ügyintézőt, hogy nyújtson tájékoztatást. 

Molnár Károlyné pénzügyi  ügyintéző:  az  előterjesztésben  mind  a  bevételeknél,  mind  a
kiadásoknál részletesen felsorolásra került, hogy mi okozza a rendelet módosítását. 

 Molnár Endre polgármester: javasolja a rendelet módosítás elfogadását. 
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Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

10/2017. (X. 07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a 2017. évi költségvetésről szóló
1/2017. (II. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról

2.) Köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet módosítása

Molnár Endre polgármester: temető  rendelet  módosításával  kapcsolatos  előterjesztést  is
mindenki kézhez kapta. Kérdezi, hogy van-e észrevétel, javaslat. 

Tóthné Titz  Éva jegyzőt  helyettesítő  aljegyző: tájékoztatásként  szeretne  kettő  mondatot
elmondani. Előrevetítve azt, hogy ellenőrzések lesznek és az ellenőrzés egyik témája, hogy a
rendeleteknek tartalmaznia kell a temető nyitva tartását. A tervezetben szereplő 8-20 óráig
való nyitva tartás, csak egy lehetőség, bármilyen nyitva tartási időt megállapíthat a testület, ez
csak egy javaslat.  Vannak olyan települések, ahol a nyitva tartást úgy fogadták el,  hogy a
temető korlátozási idő nélkül látogatható. Tekintettel arra, hogy nem minden temető van körbe
kerítve, nincsen mindenhol gondnok. 

Molnár Endre polgármester: egyetért a korlátozási idő nélküli látogathatósággal, tekintettel
arra, hogy nyáron van, aki reggel 6-7 óra körül már megy a temetőbe locsolni. Javasolja a
rendelet módosítást ebben a formában elfogadni. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

11/2017. (X. 07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a köztemető rendjéről, használatának és igénybevételének szabályairól szóló 
5/2000. (X.16.) önkormányzati rendelete módosításáról.

3.) Viziközmű szolgáltatás 2018-2032. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének 
elfogadása

Molnár  Endre  polgármester:  úgy  látja,  hogy  az  anyagban  szereplő  költségek
Szentbékkállára és  Mindszentkállára is vonatkoznak. Ugyanis a kút Mindszentkállát is ellátja.
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Ezt a tervet a Bakonykarszt készíti el, eddig nem volt okuk benne kételkedni. Javasolja a terv
elfogadását az ivóvíz vonatkozásában. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

73/2017. (IX. 26.) HATÁROZATA

Szentbékkálla a 30. sorszámú Szentbékkálla ivóvízellátó víziközmű 
rendszerre vonatkozó 2018-2032. évi gördülő fejlesztési terv elfogadásáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  mint  a  30.  sorszámú
Szentbékkálla ivóvízellátó víziközmű rendszer Ellátásért Felelőse a Bakonykarszt Zrt.  által
2018 – 2032 időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja (a Gördülő Fejlesztési
Tervben  meghatározott,  2018.  évre  vonatkozó  munkálatok:  Szentbékkálla  fúrt  kút,
Vízszintmérési lehetőség: 300 000 Ft – 43,06 %-a,  Szentbékkálla fúrt kút, Termelőcsövek
felújítása: 1 800 000 Ft – 43,06 %-a (100% Díjban képződő fejlesztési forrás)).

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen döntést a Bakonykarszt Zrt. részére
küldje meg. 

Felelős: Molnár Endre polgármester
Határidő: 2017. szeptember 27.

Molnár Endre polgármester: javasolja a szennyvíz vonatkozásában a terv elfogadását. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

74/2017. (IX. 26.) HATÁROZATA

Szentbékkálla a 75. sorszámú Köveskál szennyvízelvezető és –tisztító víziközmű rendszerre
vonatkozó 2018-2032. évi gördülő fejlesztési terv elfogadásáról 

Szentbékkálla Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 75. sorszámú Köveskál
szennyvízelvezető és –tisztító víziközmű rendszer Ellátásért Felelőse a Bakonykarszt Zrt. által
2018 – 2032 időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen döntést a Bakonykarszt Zrt. részére
küldje meg. 

Felelős: Molnár Endre polgármester
Határidő: 2017. szeptember 27.
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4.) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 

Molnár Endre polgármester: áttekintést követően a Helyi Esélyegyenlőségi Program nem 
változik, javasolja változatlan formában elfogadásra. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

75/2017. (IX. 26.) HATÁROZATA

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Helyi  Esélyegyenlőségi
Programját  áttekintette.   Az  áttekintést  követően  a  HEP nem  változott,  az  intézkedések
időarányos  megvalósulása  megtörtént,  azokat  a  képviselő-testület  elfogadta,  a  HEP-et
változatlan formában jóváhagyja

Utasítja a polgármestert,  hogy az áttekintésről hozott határozatot küldje meg a  Szociális és
Gyámügyi  Főigazgatóság Veszprém Megyei  Kirendeltsége (8200 Veszprém, Hoffer Ármin
sétány 2.) számára. 

Felelős: Molnár Endre, polgármester
Határidő: 2017. szeptember 30.

5.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évre 

Molnár Endre polgármester: évről, évre előkerülő téma ez az ösztöndíj rendszer. Nem sok
diákot érint, de akit igen, azt mindenképpen szeretnék ezzel a támogatási formával segíteni.
Javasolja, hogy az önkormányzat csatlakozzon az ösztöndíj rendszerhez. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

76/2017. (IX. 26.) HATÁROZATA

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról

Szentbékkálla  Község Önkormányzata  elhatározza,  hogy csatlakozik  a hátrányos  helyzetű
felsőoktatási  hallgatók,  illetőleg  felsőoktatási  tanulmányokat  kezdő  fiatalok  támogatására
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létrehozott  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  2018.  évi
fordulójához. 

Kijelenti,  hogy  a  felsőoktatási  hallgatók  számára,  valamint  a  felsőoktatási  tanulmányokat
kezdő  fiatalok  részére  kiírandó  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat  2018.  évi  fordulójának  Általános  Szerződési  Feltételeit  elfogadja,  és
kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  pályázatok  kiírása,  elbírálása  és  folyósítása  során
maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 

A Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  csatlakozási  nyilatkozat  aláírására  és
felkéri, hogy azt az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére küldje meg. 

Felelős: Molnár Endre, polgármester.
Határidő: 2017. október 2.

Molnár Endre polgármester: javasolja a pályázati kiírások jóváhagyását. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

77/2017. (IX. 26.) HATÁROZATA

A Bursa Hungarica pályázati kiírások jóváhagyásáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Bursa  Hungarica  pályázati
kiírásokat jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírásokat tegye közzé.

Felelős: Molnár Endre polgármester.
Határidő: 2017. október 3. 

6.) Kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárának véleményezése

Molnár Endre polgármester: kötelező felvételt biztosító iskola a település vonatkozásában
a Révfülöpi Általános Iskola. Javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

78/2017. (IX. 26.) HATÁROZATA
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Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezéséről

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatal  Veszprémi  Járási  Hivatala  által  elkészített  a  kötelező  felvételt  biztosító
általános  iskolai  körzethatárokat  meghatározó  tervezetet  megismerte,  és  arról  az  alábbi
véleménye alakult ki:

- egyetért, az elfogadja. 

Véleménye  kialakítása  során  a  Képviselő-testület  figyelembe  vette,  hogy  a  település
jegyzőjének  nyilvántartásában  Szentbékkállán  lakóhellyel,  ennek  hiányában  tartózkodási
hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermek jelenleg nem szerepel. 

Utasítja a polgármestert, hogy a határozatot a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi
Járási Hivatala részére küldje meg.

Felelős: Molnár Endre polgármester.
Határidő: 2017. október 31.

7.) Tájékoztató temetővel kapcsolatos ellenőrzésről

Molnár Endre polgármester: a Tapolcai Járási Hivatal szeptember 1. és december 31. között
ellenőrzi a temetőket és ezzel kapcsolatos feladatok ellátását, melynek időpontjáról legalább 5
nappal  előbb  értesítik  az  érintett  önkormányzatot.  A most  elfogadott  rendelet  módosítás
alapján ki kell írni a nyitva tartást. A térkép elkészült, illetve rendelkezésre áll egy rendszer,
egy  program,   melybe  belekerültek  a  jelenlegi  sírhelyek  és  ezt  a  nyilvántartást  az
önkormányzat tovább tudja vezetni. Javasolja a tájékoztatás tudomásul vételét. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

79/2017. (IX. 26.) HATÁROZATA

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temető ellenőrzéssel kapcsolatos 
tájékoztatót tudomásul vette. 

9.) Háziorvos kérelmének megtárgyalása

Molnár Endre polgármester:  a doktornő írásban kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy
a rendelő bútorzatát cseréljék újra, ami megfelel a korszerű és biztonságos betegellátásnak.
A kérelemre tájékoztatták a doktornőt, hogy a testületi ülés keretében döntenek az ügyben. Ez
a levél még májusban íródott és akkor itt tartózkodott a településen a testvértelepülés részéről
Kenesei István, aki hallotta ez a problémát és rögtön felajánlotta, hogy megpróbál segítséget
szerezni. A dünteni egyesület meg is ígérte, hogy segít az eszközök beszerzésében, hosszú
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nyári szünet után a közel múltban ült össze az egyesület és döntöttek, hogy a pénzügyi oldalát
vállalják. Időközben sikerült tisztázni a doktornővel, hogy pontosan milyen fejtámlás vizsgáló
ágyra, és két lépcsős zsámolyra van szüksége. Tehát várhatóan egy-két héten belül megkapja
az önkormányzat a pénzt és rögtön meg lehet rendelni ezeket az eszközöket reményeik szerint
egy hónapon belül, illetve szükség van egy íróasztalra és egy forgószékre. Folyamatban van,
amit szóvá tett, hogy függönyt szeretne a váróba, ami meg lett rendelve, illetve a festésről volt
még szó, amit el fognak végezni, tehát sínen van a dolog. 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: kéri, hogy az elhangzottakról hozzon döntést
a  testület.  Összefoglalja  az  elhangzottakat:  a  képviselő-testület  a  háziorvos  kérelmét
megtárgyalta a kérésnek megfelelően a szükséges beruházásokat biztosítja. 

Molnár Endre polgármester:  így van a doktornővel leegyeztetve és fontossági sorrendben a
legfontosabb  a  fejtámlás  vizsgálóágy  és  a    két  lépcsős  műtőzsámoly  beszerzése  lenne.
Javasolja  olyan döntés  meghozatalát,  hogy a doktornő kérésének megfelelően a  testület  a
beruházásokat biztosítja. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

80/2017. (IX. 26.) HATÁROZATA

orvosi rendelő bútorzatának cseréjérőrl

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Rothstädter Ágnes háziorvos
kérelmét az orvosi rendelő bútorzatának cseréjével kapcsolatosan megtárgyalta. 
A képviselő-testület az orvosi rendelőbe szükséges beruházásokat biztosítja. 

Határidő: 2017. október 31.
Felelős: Molnár Endre polgármester. 

Molnár Endre polgármester: megköszöni a részvételt és az ülést 17:40 órakor bezárja. 

K.m.f.

Molnár Endre             Tóthné Titz Éva
polgármester               jegyzőt helyettesítő aljegyző
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