
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2018.  február  22.
napján  16:00 órakor megtartott  nyilvános üléséről. 

Az ülés helye: Szentbékkálla Önkormányzat. 

Jelen vannak:

Molnár Endre  polgármester
Bőczi Ernő  képviselő
Németh Ottó    képviselő
Sárvári Tamás  képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:

Tóthné Titz Éva jegyzőt  helyettesítő aljegyző megbízásából:
 Dr. Takács Katalin aljegyzőt helyettesítő igazgatási csoportvezető
Molnárné Szalai Valéria pénzügyi ügyintéző 
Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető 

Molnár  Endre  polgármester: üdvözöl  mindenkit,  megállapítja,  hogy  a  testület  4  fővel
határozatképes,  Sárvári  Attila  alpolgármester  jelezte,  hogy  úton  van,  tehát  hamarosan
megérkezik. A meghívó szerinti napirendi pontokat javasolja elfogadásra. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2018. (II. 22.) HATÁROZATA

napirend elfogadásáról

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. február 22-i ülés 
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1.)  2018. évi költségvetés elfogadása 
2.) Adó rendelet módosítása
3.) 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása
4.) 2018. évi rendezvényterv elfogadása
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5.)  Alapítványok, egyesületek 2017. évi támogatásának elszámolása
6.) Alapítványok, egyesületek 2018. évi támogatása 
7.) Falugondnoki szolgálat szakmai programjának elfogadása 
8.) Falugondnoki szolgálat továbbképzési tervének elfogadása 
9.) Közösségi színterek bérleti díjának megállapítása

10.) Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési                          

  Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről beszámoló
11.) „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívásról döntéshozatal
12.) Háziorvosi kérelem ügyelet ellátással kapcsolatban
13.) Óvodai térítési díjról szóló rendelet véleményezése
14.) Szociális és gyermekjóléti térítési díjakról véleményezés és kedvezmény           

            biztosítása
15.) Salföldi Műhely Népfőiskola Egyesülettel együttműködés
16.) Gyepmesteri feladatok ellátásának biztosítása 

Molnár Endre polgármester: javasolja a lejárt határidejű határozatokról készült jelentést 
elfogadásra. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

10/2018. (II. 22.) HATÁROZATA

lejárt határidejű határozatokról

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

1.) 2018. évi költségvetés elfogadása 

Molnár  Endre  polgármester: kérdezi,  hogy   a  költségvetéssel  kapcsolatosan  van-e
észrevétel,  kérdés.   Kérdezi,  hogy  esetlegesen  a  jelenlévő  pénzügyi  ügyintézőnek  van-e
kiegészítése. 

Molnárné  Szalai  Valéria  pénzügyi  ügyintéző: a  beruházások,  felújítások  felsorolásra
kerültek, ami plusz 11.000.000 Ft bevétel,  állami támogatás, amit az útfelújításra kapott az
önkormányzat,  kiadási  oldalon,  ami  jelentősebb  összeg  a  13.000.000  Ft,  szintén  az  út
felújítására betervezett költség. Ha valakinek kérdése van szívesen válaszol. 

Molnár  Endre  polgármester: köszöni  a  tájékoztatást,  javasolja  a  költségvetési  rendelet
elfogadását. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
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SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2018. (III. 08.) önkormányzati rendelete
 a 2018. évi költségvetésről 

Molnár Endre polgármester: kötelező eleme a költségvetésnek a tájékoztatási kötelezettség.
Javasolja, hogy aki el tudja fogadni kézfeltartással jelezze. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

11/2018. (II. 22.) HATÁROZATA

költségvetéshez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségről 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetéshez 
kapcsolódó tájékoztatási kötelezettséget elfogadta. 

Molnár  Endre  polgármester: javasolja  elfogadásra  a  saját  bevételeket  és  az  adósságot
keletkeztető ügyleteket. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

12/2018. (II. 22.) 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:
                                                              2018.  8.050.000 Ft
                                                              2019.  8.100.000 Ft
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                                                              2020.  8.200.000 Ft
   2021.  8.300.000 Ft

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek: 
                                                              2018. 0 Ft
                                                              2019. 0 Ft
                                                              2020. 0 Ft
                                                              2021. 0 Ft

2.) Adó rendelet módosítása

Molnár Endre  polgármester: a  reklámhordozókkal  kapcsolatos  módosítás,  igazából  egy
törvény által előírt feladat. 

16:11 órakor megérkezik Sárvári Attila alpolgármester, a képviselő-testület létszáma 5 főre
változik. 

Molnár Endre  polgármester: kérdezi,  hogy  az  adórendelet  módosításával  kapcsolatosan
van-e észrevétel, kérdés. Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja elfogadásra. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2018. (III. 08.) önkormányzati rendelete

Szentbékkálla Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 

8/2014. (X.09.) önkormányzati rendelete módosításáról 

3.) 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása

Molnár Endre polgármester: a közbeszerzési terv nemleges megjelölésű, melyet így javasol
elfogadásra. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

13/2018. (II. 22.) HATÁROZATA

A 2018. évi közbeszerzési tervről
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Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről  szóló 2015.
évi  CXLIII.  törvény 42.§-a  alapján  az  Önkormányzat,  mint  ajánlatkérő  által  2018.  évben
lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét nemleges megjelöléssel jóváhagyja.
Megbízza  a  polgármestert,  hogy  az  esetlegesen  közbeszerzéssel  érintett  fejlesztéseket,
beruházásokat kísérje figyelemmel.

Felelős: Molnár Endre Sándor polgármester
Határidő: folyamatos.

4.) 2018. évi rendezvényterv elfogadása

Molnár Endre polgármester: javasolja elfogadásra a rendezvénytervet.  Előzetesen annyit
jeleztek  a  szervezők,  hogy a férfinap  időpontja  változni  fog.  Ettől  függetlenül  javasolja  a
rendezvényterv elfogadását. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

14/2018. (II. 22.) HATÁROZATA

rendezvényterv elfogadásáról

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi rendezvénytervet 
elfogadja. 

Felelős: Molnár Endre polgármester.
Határidő: azonnal.

5.) Alapítványok, egyesületek 2017. évi támogatásának elszámolása

Molnár  Endre  polgármester: az  elmúlt  évben  támogatásban  részesült  az  Országos
Mentőszolgálat, illetve a Kővágóörsi Tűzoltó Egyesület, mindkettő szervezet a támogatással
határidőre elszámolt. Javasolja a mentőszolgálat elszámolásának elfogadását. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

15/2018. (II. 22.) HATÁROZATA

Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásának elszámolásáról
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Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete,  az  Országos  Mentőszolgálat
Alapítvány  (1182  Budapest,  Királyhágó  u.  70.)  részére  nyújtott,  2017.  évre  vonatkozó
támogatással való elszámolást elfogadja.

Felelős: Molnár Endre polgármester
Határidő: azonnal

Molnár  Endre  polgármester:  javasolja  a  Kővágóörsi  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület
elszámolását is elfogadásra. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

16/2018. (II. 22.) HATÁROZATA

                        Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület  támogatásának elszámolásáról

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete,  a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület  (8254  Kővágóörs,  Dózsa  Gy.  u.  1.)  részére  nyújtott,  2017.  évre  vonatkozó
támogatással való elszámolást elfogadja.

Felelős: Molnár Endre polgármester
Határidő: azonnal.

6.) Alapítványok, egyesületek 2018. évi támogatása 

Molnár  Endre  polgármester: a  Kővágóörsi  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület  élt  támogatási
kérelemmel, az idei évben is 30.000 Ft támogatás megállapítását javasolja. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

17/2018. (II. 22.) 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.  
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A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Egyesület pénztára javára. 
A támogatás célja: Az Egyesület működési kiadásainak támogatása
A felhasználás határideje: 2018. december 31.
Az Egyesület a támogatásról 2019. 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: 

- a megállapodás megkötésére: 2018. március 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.
-

7.) Falugondnoki szolgálat szakmai programjának elfogadása 

Molnár Endre polgármester: javasolja a szakmai program elfogadását. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

18/2018. (II. 22.) HATÁROZATA

A falugondnoki szolgálat módosított
 Szakmai Programjának elfogadásáról  

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselőtestülete a falugondnoki szolgálat módosított
Szakmai Programját elfogadja. 

Felelős: Molnár Endre, polgármester
Határidő: azonnal. 
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8.) Falugondnoki szolgálat továbbképzési tervének elfogadása 

Molnár Endre polgármester:   amennyiben  lesz  olyan  továbbképzés,  ami  a  falugondnok
számára  megfelelő,  akkor  természetesen  élnek  ezzel  a  lehetőséggel.  Tehát  javasolja  a
továbbképzési terv „A” verziójának elfogadását. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

19/2018. (II. 22.) HATÁROZATA

A falugondnoki szolgálat 2018. évi továbbképzési terve jóváhagyásáról  

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselőtestülete a falugondnoki szolgálat 2018. évi
továbbképzési tervét a javaslat „A” pontja szerint jóváhagyja.

Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a falugondnokot tájékoztassa.

Felelős: Molnár Endre polgármester
Határidő: azonnal.

9. Közösségi színterek bérleti díjának megállapítása

Molnár Endre polgármester: a művelődési ház vonatkozásában az alábbi díjakat javasolja:

Művelődési Ház üzleti célú igénybevételekor:
- árusítás esetén és csoportok vonatkozásában is 15.000 Ft/nap, illetve fűtési idényben 5.000 
Ft-tal növekedik ez az összeg. 

Magáncélú igénybevételkor:
- 25 főig 15.000 Ft/nap, fűtési idényben + 5.000 Ft,
- 25 főtől 20.000 Ft/nap, fűtési idényben + 5.000 Ft. 

Könyvtár esetében egységesen 10.000 Ft/nap összeget javasol, fűtési szezonban + 5.000 Ft. 

Amennyiben fél napos igénybevétel van, akkor értelemszerűen a fele összeg fizetendő. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

20/2018. (II. 22.) HATÁROZATA

A közösségi színterek igénybevételi díjának meghatározásáról
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Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  közösségi  színterek
igénybevételi díját az alábbiak szerint határozza meg:

Művelődési ház:
I. Üzleti célú igénybevétel esetén 

árusítás esetén
                                                               15.000 Ft/nap 
                                  Fűtési szezonban: 20.000 Ft/nap

Csoportoknak
                                        15.000 Ft/nap

                                  Fűtési szezonban: 20.000 Ft/nap

II. Magánszemélyek részére, az általuk szervezett magáncélú rendezvények megtartására
25 főig 15.000 Ft/nap                                                               

                                   Fűtési szezonban: 20.000 Ft/nap.

                                   25 főtől 20.000 Ft/nap
fűtési szezonban: 25.000 Ft/nap. 

Könyvtár igénybevétel esetén: egységesen 10.000 Ft/nap, fűtési szezonban 15.000 Ft/nap. 

Fél  napos igénybevétel esetén a díjak 50 %-a fizetendő. 

Határidő: azonnal.
Felelős: Molnár Endre polgármester.

10.) Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési                     

Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről beszámoló

Molnár Endre polgármester: javasolja a beszámoló  elfogadását. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

21/2018. (II. 22.) HATÁROZATA

Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék 
Kezelési Önkormányzati Társulás beszámolójáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  Észak-Balatoni  Térség
Regionális  Települési  Szilárdhulladék  Kezelési  Önkormányzati  Társulás  2017.  évre  szóló
beszámolóját megismerte, és azt tudomásul veszi.
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A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  az  érintettet  értesíteni
szíveskedjen.

Felelős: Molnár Endre polgármester
Határidő: március 15. 

11.) „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívásról döntéshozatal

Molnár Endre polgármester: javasolja a felhívás elfogadását. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

22/2018. (II. 22.) HATÁROZATA

                           betelepítési kvóta elleni csatlakozásról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  „Védjük  meg
településeinket, védjük meg hazánkat” felhívásról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot
hozta:

1. Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete elutasítja a Soros-tervet, és azt,
hogy a településünkön bevándorlásszervező irodát működtessenek.

2.  Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  a
településekre  komoly  fenyegetést  jelentő  tömeges  betelepítés  miatt  felkéri  Magyarország
Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a bevándorlásszervező
Soros-szervezetek ellen.

Felelős: Molnár Endre polgármester.
Határidő: azonnal.

12.) Háziorvosi kérelem ügyelet ellátással kapcsolatban

Molnár Endre  polgármester: a  háziorvos  kérelme  vonatkozásában  kellene  a  testületnek
állást  foglalni.  Ez  a  kérelem  összefüggésben  van  azzal  a  tágabb  körben  értelmezett
problémával, hogy a szolgálat ügyeleti része, ami társulás keretében valósul meg, az jelenleg
elég  nagy vitát  kavar  és  folyamatban  van annak  lezárása.  Ennek tükrében,  természetesen
megérti  doktornő  érveit,  indokait  és  hajlana  is  rá,  de  ugyanakkor  ami  a  társulási  ülésen
elhangzik,  azon  feltételek  ismeretében,  úgy  gondolja,  hogy  szerződéses  kötelessége  van
minden  orvosnak  ezt  az  ügyeletet  ellátni.  Javasolja,  hogy  amíg  társulási  körben  nem
rendeződik, addig ebben végérvényesen ne foglaljanak állást, azzal együtt, hogy megértik a
doktornő kérését,  viszont  nyilván figyelembe  kell  venni,  hogy ezt  egészen hogyan fogják
tudni rendezni. Úgy gondolja, hogy a beosztást az orvosoknak egymás között kell elrendezni,
túl azon, hogy a szerződéses feltételeket neki is teljesíteni kell. Tehát megvárná a társulásnál
kialakult egységes véleményt, ezért javasolja a döntés elnapolását. 
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A  képviselő-testület  egyetértett   Dr.  Rothstädter  Ágnes háziorvos  ügyelet  ellátással
kapcsolatos kérelméhez kapcsolódó döntéshozatal elnapolásával.

13.) Óvodai térítési díjról szóló rendelet véleményezése

Molnár Endre  polgármester:  az  inflációnak  megfelelő  minimális  áremelés  volt  és  ezért
szükséges a térítési  díjról szóló rendelet  módosítása,  Szentbékkállának csak véleményezési
joga van, a rendeletet Köveskál Önkormányzata fogadja el. Javasolja az óvodai térítési díjról
szóló rendelet elfogadását. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

23/2018. (II. 22.) HATÁROZATA

óvodai térítési díj rendelet véleményezéséről

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

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

Felelős: Molnár Endre polgármester.
Határidő: azonnal.

14.)Szociális és gyermekjóléti térítési díjakról véleményezés és kedvezmény             
biztosítása

   Molnár Endre polgármester: ebben a témában a rendelet alkotója Ábrahámhegy. 

Dr.  Takács  Katalin  aljegyzőt  helyettesítő  igazgatási  csoportvezető:  elmondja,  hogy
igazából itt arról van szó, hogy a társulási tanács döntött a térítési díjak összegéről, melyek az
előterjesztésben szerepelnek és a díjtételekhez tartozó kedvezményekről is döntöttek és ehhez
adhat a testület további kedvezményeket, a tavalyi évben is adott kedvezményt. 

Sárvári Attila alpolgármester: kérdezi, hogy a tavalyi évben hogyan történt a kedvezmény
adása. 

Dr.  Takács  Katalin  aljegyzőt  helyettesítő  igazgatási  csoportvezető: elmondja,  hogy  a
tavalyi  döntéskor  ezeket  a  kedvezményeket  kerekítették  fel  100  %-ra,  tehát  ahol  90  %
kedvezményt adott a társulás, ott még az önkormányzat adott 10 %-ot. Ismerteti a 2017. évi
döntést. 
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Molnár  Endre  polgármester: javasolja  a  kedvezmény  biztosítását  a  tavalyi  évnek
megfelelően, tehát kerekítsék fel 100 %-ra, illetve a szociális segítés esetén 20 % legyen a
kiegészítés. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

24/2018. (II. 22.) 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,
Gyermekjóléti  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 %
- személyi gondozás  esetében a harmadik kategóriában 15%
- személyi gondozás esetében a negyedik kategóriában 19 %.
- 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: azonnal 

15.)Salföldi Műhely Népfőiskola Egyesülettel együttműködés

Dr.  Takács  Katalin  aljegyzőt  helyettesítő  igazgatási  csoportvezető: annyit  kíván ehhez
elmondani, hogy a Aljegyző Asszonnyal átnézték ezt a megállapodást és ebben a formában
kissé hiányos, kiegészítésre szorul. Meg kellene keresni az egyesületet és több információt
bekérni és egy új megállapodást lenne szükséges előkészíteni. 

Molnár Endre polgármester: tehát  ahhoz,  hogy a  jogi  oldala  is  rendben  legyen  inkább
napolják el a döntést. A megállapodásban foglaltak tulajdonképpen teljesíthetőek, csak jogilag
hiányos a megállapodás.

Dr.  Takács  Katalin  aljegyzőt  helyettesítő  igazgatási  csoportvezető: így  van  például
hiányzik az egyesület nyilvántartási száma, képviselője. 
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A  képviselő-testület  egyetértett  abban,  hogy  a  Salföldi  Műhely  Népfőiskola  Egyesülettel
aláírandó  együttműködési  megállapodás  napirendet  elnapolja  tekintettel  arra,  hogy  a
megállapodás hiányos, adatok bekérése szükséges.

16.)Gyepmesteri feladatok ellátásának biztosítása 

Molnár Endre polgármester: kérdezi, hogy ezzel a napirenddel kapcsolatosan van-e kérdés, 
észrevétel.

Dr. Takács Katalin aljegyzőt helyettesítő igazgatási csoportvezető: elmondja, hogy ez az
első lépés  abban az irányban,  hogy legyen  gyepmestere  a településnek.  Ez a döntés arról
szólna,  hogy  akik  ilyen  tevékenységet  ellátnak  a  megyében  azt   felderítették  és  azoktól
árajánlat  kerül  bekérésre,  illetve,  hogy  egyáltalán  vállalják-e  ezt  a  feladatot.  Bár  ezek  a
vállalkozások nagyon túlterheltek. 

Sárvári Attila alpolgármester: árajánlatot lehet kérni, annak nincsen akadálya. 

Molnár Endre polgármester: kérdezi, hogy a gyepmester kifejezetten kutyákra vonatkozik, 
vagy bármilyen állatra.

Dr. Takács Katalin aljegyzőt helyettesítő igazgatási csoportvezető: a kutyákra, illetve az
elhalt tetemekre vonatkozik. 

Molnár  Endre  polgármester: a  szövegben  befogadott  kóbor  állatról  van  szó,  azért  az
szélesebb kör. 

Dr. Takács Katalin aljegyzőt helyettesítő igazgatási csoportvezető: az állatvédelmi törvény
úgy fogalmaz,  hogy a  kóbor  állatok  befogása  kötelező  önkormányzati  feladat  és  az  állat
valóban szélesebb kör,  mint  a  kóbor eb.  A gyepmester  az  ebekre nyújt  megoldást,  egyéb
négylábúakra nem. 

Molnár Endre polgármester: javasolja, hogy döntsenek arról, hogy árajánlatot kérnek be a 
gyepmesteri feladatok ellátására.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

25/2018. (II. 22.) HATÁROZATA

Árajánlatok kérése gyepmesteri feladatok ellátására

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az állatok védelméről és
kíméletéről  szóló 1998.  évi  XXVIII.  törvény (a  továbbiakban:  Ávtv.)  48/A.  §  (3)
bekezdésében  meghatározott  kötelező  önkormányzati  feladat  ellátásra  szerződést
kíván kötni, melynek előkészítése érdekében felkéri a jegyzőt helyettesítő aljegyzőt,
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hogy a  Veszprém megyében  található  gyepmesteri  telepektől  kérjen  árajánlatot  és
azokat, valamint a szerződés tervezetét terjessze a képviselő-testület elé. 

Felelős: Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző
Határidő: 2018. március 31.

Molnár Endre polgármester: megköszöni a részvételt és az ülést 17:00 órakor bezárja. 

K.m.f.

Molnár Endre Tóthné Titz Éva
polgármester jegyzőt helyettesítő aljegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős jelen lévő:

Dr. Takács Katalin
aljegyzőt helyettesítő igazgatási csoportvezető
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