
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 30.
napján 16.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

Az  ülés  helye:  Szentbékkálla  Község  Önkormányzatának  Közösségi  Ház  (Könyvtár)
helyiségében. 

Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal megjelent:

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző
Csik Tímea jegyzőkönyvezető

Lakosság részéről: 3 fő

A jegyzőkönyvet készítette: Horváth Hajnalka jegyzőkönyvvezető

Molnár Endre polgármester:  Nagy tisztelettel köszönt minden megjelentet. Ez a mai – a
2018.  november  30-i  –,  az  utolsó  idei  hivatalos  testületi  ülésük,  amit  majd  a  rendőrségi
beszámoló, illetve a közmeghallgatás fog követni.

Megállapítja, hogy a testület 4 fővel jelen van, így határozatképes.

Mielőtt  a  napirendi  pontokkal  megkezdené az  ülést,  elöljáróban annyit  szeretne  mondani,
hogy az  előzetes  anyagban 6 napirendi  pont  szerepel,  de  a  2.  napirendi  pontot,  a  Csend
biztosításáról,  valamint  a  zaj  és  rezgés  elleni  védekezés  egyes  helyi  szabályairól  szóló
rendelet  elfogadását,  sajnos  le  kell,  hogy  vegyék,  a  napirendi  pontok  közül.  Amikor  a
legutóbbi ülésen ezzel kapcsolatban meghozták a határozatot, remélték, hogy ezen az utolsó
testületi ülésen már nyélbe tudják ütni, de a végleges anyagot véleményezésre még szét kellett
küldeni a szakhatóságokhoz, ahonnan nem érkezett vissza időben. Tehát ily módon ezt most
nem tudják eldönteni. 

Kérdezi a testületet, hogy a megmaradt 5 napirendi pontot, ezzel a módosítással el tudják-e
fogadni?

Kéri, hogy aki el tudja fogadni, az jelezze kézfenntartással.

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

83/2018. (XI. 30.) HATÁROZATA

napirend elfogadásáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2018.  november  30-i  ülés
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1.) 2018. évi költségvetés módosítása  
Előterjesztő: Molnár Endre polgármester

2.) 2019. évi munkaterv elfogadása 
Előterjesztő: Molnár Endre polgármester

3.) 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
Előterjesztő: Molnár Endre polgármester

4.) Rákóczi Szövetség támogatási kérelme 
Előterjesztő: Molnár Endre polgármester

5.) Veléte-hegyi külterületi utak ügye 
Előterjesztő: Molnár Endre polgármester

Molnár Endre polgármester: A napirendi pontok előtt, ahogy általában mindig, javasolja a
szokásos lejárt határidejű határozatokról készült jelentést elfogadásra. Megkapták az anyagot,
melyhez sok hozzáfűzni valója nincs.

Kéri, hogy ha bárkinek kérdése, kiegészítése, hozzáfűzni valója van, akkor tegye meg.

Megállapítja,  hogy kérdés,  kiegészítés,  hozzáfűzni való nem hangzott  el,  ezért  javasolja a
jelentés elfogadását. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

84/2018. (XI. 30.) HATÁROZATA

jelentés elfogadásáról

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról
készült jelentést elfogadja.
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1.) 2018. évi költségvetés módosítása

Molnár  Endre  polgármester:  Egy  kiadós  anyagot  kaptak  a  hivataltól,  Molnárné  Szalai
Valéria pénzügyes kollégától, (aki most nincs itt). Az anyagból kiderül, hogy itt a bevételek
oldalán  történt  változás  indokolta  ezt  az  újabb  módosítást.  Bevételi  oldalon  jelent  meg
nagyobb  összeg,  mint,  ami  tervbe  volt  véve,  és  ily  módon  nagyobb  összegből  tudtak
gazdálkodni.

Kérdezi, hogy van-e esetlegesen más kérdés, észrevétel, bármilyen megjegyzés? 

Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja a rendelet elfogadását. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2018. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

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

Molnár Endre polgármester: Itt még dönteniük kell a tájékoztatási kötelezettségről, ez is az
előzetesen megküldött anyagban szerepel. Úgy gondolja, hogy ez sem igazán problémás, ezért
aki ezt így el tudja fogadni, kéri kézfeltartással szavazzon. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

85/2018. (XI. 30.) HATÁROZATA

Tájékoztatási kötelezettség elfogadásáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2018.  évi  költségvetés
módosításához kapcsolódó tájékoztatási kötelezettséget elfogadja. 

2.) 2019. évi munkaterv elfogadása 

Molnár Endre polgármester: Ez a szokott módon összeálló anyag, annyi különbség van itt,
hogy a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal a költségvetését már néhány nappal ezelőtt
együttes testületi ülésén elfogadták. Ez változás a korábban kapott anyaghoz képest. De most
kaptak egy javított anyagot, amiben már szerepel még ezen kívül az októberi választás is.
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Kérdezi,  hogy ezzel kapcsolatba van-e kérdés,  észrevétel,  megjegyzés? Megállapítja, hogy
nincsen, ezért javasolja először a feladatellátási megállapodás módosítás elfogadását. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

86/2018. (XI. 30.) HATÁROZATA

a 2019. évi munkatervről

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi munkatervet elfogadja.

Felelős: Molnár Endre, polgármester
Határidő: a munkatervben meghatározottak szerint.

3.) 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

Molnár Endre polgármester: Ez olyan kötelező feladat, amelyet évről évre teljesítenek. 

Javasolja, hogy aki ezzel egyetért kézfeltartással jelezze. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

87/2018. (XI. 30.) HATÁROZATA

A 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2019.  évre  vonatkozó  belső
ellenőrzési tervét jóváhagyja.

Felelős: Molnár Endre polgármester
Határidő: a tervben meghatározottak szerint.

4.) Rákóczi Szövetség támogatási kérelme

Molnár Endre polgármester:  Az anyagban lehetett látni, hogy miről van szó. Határon túli
területeken  élő  gyerekek  tanulmányának  a  támogatása.  Ki  lett  pontozva  az  összeg,  hogy
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milyen összeggel támogassák, ő 20.000,- Ft-ra (azaz húszezer forintra) gondolt, hogy ha ezt el
tudja fogadni a testület.

Sárvári Attila alpolgármester: Jelzi, hogy az előterjesztésben „hátul” található, hogy milyen
települések támogatták eddig a Rákóczi szövetséget. Elég sok település.

Molnár  Endre  polgármester:  Elég  sok  igen,  nagy  és  kis  települések  is.  Felsorolják  a
Kárpátaljai gyermekekiskolakezdését is, közismerten nincsenek könnyű helyzetben. Javasolja,
hogy ezt a 20.000 Ft támogatást szavazzák meg nekik.

Kéri, hogy aki ezt 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

88/2018. (XI. 30.) HATÁROZATA

a Rákóczi Szövetség 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 Rákóczi szövetséget (Székhely:
1027 Budapest, Szász Károly u. 1.  IV./1) (továbbiakban: Szövetség) egyszeri 20.000,- Ft-tal,
azaz húszezer forinttal támogatja.

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik a Szövetség pénztára javára. 
A támogatás célja: A magyar iskolaválasztást szolgáló program kiadásainak támogatása
A felhasználás határideje: 2019. december 31.
A Szövetség a támogatásról 2020. január 31.-ig köteles elszámolni.
A  támogatási  cél  kormányzati  funkciója:  011130  Önkormányzatok  és  önkormányzati
hivatalok általános igazgatási tevékenysége

Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének megfelelő
tartalommal  kössön  megállapodást  a  Szövetséggel,  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. december 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.
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5.) Veléte-hegyi külterületi utak ügye 

Molnár Endre polgármester: Utolsó naprendi pontjukhoz érkeztek. Itt az anyagban elbírálás
szerepel,  de  igazából  ez  egy  szándéknyilatkozat.  Az  anyagban  elég  részletesen  kaptak
tájékoztatást arról, hogy miről van szó. Ahhoz az anyaghoz jött még egy kiegészítés formában
egy határozati javaslat. Amit fel is olvas mégegyszer, ez elég lényeges dolog. Az útmelletti
ingatlanok  tulajdonosai  összeszedtek  egy bizonyos  összeget.  5  millió  forintról  van  szó  a
legutóbbi  tájékoztatás  szerint.   Szeretnék,  ezt  az  utat  javítani  és  ezzel  kapcsolatban  a
levélváltás is itt van, de most nem akar miden részletébe belemenni. A határozati javaslatot
olvasná fel inkább, mert ezt még nem kapták meg korábban. 

„Szentbékkálla  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Veléte-hegyen  található,
önkormányzati  tulajdonban lévő  1145.  és  1161.  hrsz.-ú  utak  felújítása  kapcsán az  alábbi
döntést hozta: Szentbékkálla Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szándékát fejezi
ki  arra  vonatkozóan,  hogy  a  Veléte-hegyi  Ivóvízhálózat  Tulajdonosok  Társaságának
(rövidítve: VITT) kezdeményezését a Veléte-hegyen található utak felújításával kapcsolatosan
az  önkormányzati  tulajdonban  lévő  1145-ös,  1161-es  hrsz.-ú  utak  tekintetében  további
egyeztetést követően támogatni kívánja. A támogatás az egyeztetést követően a jogszabályi
feltételek megfelelőssége esetében tud realizálódni.
A  képviselő  testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  további  egyeztetésekre,  majd  azt
követően kéri, hogy azt döntésre a Képviselő-testület elé terjessze.”

Ennyi  lenne  a  határozati  javaslat  pillanatnyilag.   Az  anyagban  benne  volt,  hogy  más
forrásokból is próbálnak még támogatást keresni, mert az egész program, amit szeretnének
megvalósítani az ennek minimum a duplája.

Sárvári Attila alpolgármester: Még röviden annyit szeretne mondani, hogy – itt eltérően a
település  egyéb  külterületi  útjainál  jelzett  igényeknél  –  itt  már  egy  komoly  önerővel
rendelkező  kezdeményezés  van,  ezért  is  gondolták,  hogy  érdemes  partnerként,  meg
tulajdonosként is, nekik valahogy hozzá állni ehhez a kezdeményezéshez, de még egy jó pár
feltétele  van,  hogy eljussanak  odáig,  hogy itt  egy megállapodás  tudjon születni.  Röviden
ennyit szeretett volna mondani.

Molnár Endre polgármester: Így van. Köszöni szépen a kiegészítést. 

Kéri,  hogy  akkor,  aki  a  határozati  javaslatot  el  tudja  fogadni,  az  kézfeltartással  jelezze.
Köszöni szépen.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

89/2018. (XI. 30.) HATÁROZATA

Szentbékkálla Veléte-hegy útjainak útfelújítási kérelmének elbírálásáról
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Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Veléte-hegyen  található,
önkormányzati  tulajdonban  lévő  1145.  és  1161.  hrsz.-ú  utak  felújítása  kapcsán  az  alábbi
döntést hozta: Szentbékkálla Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szándékát fejezi
ki  arra  vonatkozóan,  hogy  a  Veléte-hegyi  Ivóvízhálózat  Tulajdonosok  Társaságának  (a
továbbiakban:  VITT)  kezdeményezését  a  Veléte-hegyen  található  utak  felújításával
kapcsolatosan, az önkormányzati tulajdonban lévő 1145. és 1161. hrsz.-ú utak tekintetében
további  egyeztetést  követően  támogatni  kívánja.  A támogatás  az  egyeztetést  követően  a
jogszabályi feltételek megfelelősége esetében tud realizálódni.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármester  a  további  egyeztetésekre,  majd  azt
követően kéri, hogy azt döntésre a Képviselő-testület elé terjessze.

Felelős: Molnár Endre Sándor polgármester
Határidő: folyamatos

Molnár Endre  polgármester:  Ezzel  mindenkinek  megköszöni  a  megjelenést  és  az  ülést
16:15 órakor bezárja. 

K.m.f.

Molnár Endre Tóthné Titz Éva
       polgármester         jegyzőt helyettesítő aljegyző
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