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SZENTBÉKKÁLLA  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

8281  Szentbékkálla, Kossuth Lajos u. 11.

Szám: Krs/208-3/2019.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2019.  február 20.
napján 16:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzata hivatali helyisége (8281 Szentbékkálla,
Kossuth Lajos u. 11.)

Jelen vannak:

Molnár Endre  polgármester
Sárvári Attila  alpolgármester
Bőczi Ernő  képviselő
Sárvári Tamás  képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző 
Molnárné Szalai Valéria pénzügyi ügyintéző

A jegyzőkönyvet készítette: Horváth Hajnalka jegyzőkönyvvezető

Molnár  Endre  polgármester: Üdvözöl  mindenkit,  megállapítja,  hogy  a  testület  4  fővel
határozatképes, Németh Ottó képviselő előzetesen jelezte, hogy nem tud részt venni a mai
ülésen.

Mindenki megkapta az előterjesztéseket.  A meghívó szerint 12 napirendi pont  volt,  a  mai
napon  kaptak  egy  kiegészítést:  A  Tapolca  környéki  Önkormányzati  társulási  tanácsok
támogatásával  működő  Balaton-felvidéki  Szociális,  Gyermekjóléti  és  Háziorvosi  Ügyeleti
Szolgálat  által  biztosított  szociális  alapellátások,  intézményi  díjainak  véleményezéséről,
kedvezmények biztosításáról. Tehát ez lenne a 13. napirendi pont.

Kérdezi a Tisztelt Képviselőket, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatosan van-e észrevétel,
kérdés, kiegészítés?

Észrevétel, kérdés, kiegészítés nem hangzott el.

Amennyiben nincsen, az elhangzott kiegészítéssel javasolja elfogadásra a 12 plusz 1, azaz a
13 napirendi pontot. Kéri, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.
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Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

10/2019. (II. 20.) HATÁROZATA

napirend elfogadásáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2019.  február  20-i  ülés
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

I. 2019. évi költségvetés elfogadása
Előterjesztő: Molnár Endre, polgármester

II. 2019. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Molnár Endre, polgármester

III. 2019. évi rendezvényterv elfogadása
Előterjesztő: Molnár Endre, polgármester

IV. Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-
testülete az egyes szociális ellátások szabályozásáról 
szóló önkormányzati rendelete módosításáról
Előterjesztő: Molnár Endre, polgármester

V. Alapítványok, egyesületek 2018. évi támogatásának elszámolása
Előterjesztő: Molnár Endre, polgármester

VI. Alapítványok, egyesületek támogatási kérelme
Előterjesztő: Molnár Endre, polgármester

VII. Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi
Ügyeleti Szolgálat támogatás kérése 
Előterjesztő: Molnár Endre, polgármester

VIII. Művelődési ház, közösségi ház terembérleti díj ügye
Előterjesztő: Molnár Endre, polgármester

IX. Szentbékkálla Veléte-hegyen 3 db önkormányzati út 
részbeni felújításának támogatása 
Előterjesztő: Molnár Endre, polgármester

X. Szentbékkálla Község Önkormányzata falugondnoki 
szolgálatának továbbképzési terve
Előterjesztő: Molnár Endre, polgármester
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XI. Az óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 
önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyása
Előterjesztő: Molnár Endre, polgármester

XII. Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék 
Kezelési Önkormányzati Társulás 2018. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló
Előterjesztő: Molnár Endre, polgármester

XIII. Tapolca környéki Önkormányzati társulási tanácsok támogatásával 
működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi 
Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális alapellátások, intézményi 
díjainak véleményezéséről
Előterjesztő: Molnár Endre, polgármester

Molnár Endre polgármester: Még az első napirendi pont előtt,  szokásaik szerint a lejárt
határidejű  képviselő-testületi  határozatok  végrehajtásáról  készült  jelentés  előterjesztett
anyagát is megkapták, melyet elfogadásra javasol.

Aki le tudja fogadni így ezt a jelentést, kéri, kézfeltartással jelezze.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

11/2019. (II. 20.) HATÁROZATA

Jelentés elfogadásáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  lejárt  határidejű  Képviselő-
testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

I. 2019. évi költségvetés elfogadása

Molnár  Endre  polgármester: A  költségvetési  terv  elfogadása  három  körben  zajlik:  a
költségvetésen  túl,  az  Önkormányzat  saját  bevételei  és  adósságot  keletkeztető  ügyleteiből
eredő  fizetési  kötelezettséget,  valamint  a  költségvetéshez  kapcsolódó  tájékoztatási
kötelezettséget is meg fogják külön-külön szavazni.
A költségvetéssel kapcsolatban is kaptak egy szép, részletes anyagot. Kérdezi a Képviselő-
társait,  van-e valakinek  ezzel  kapcsolatosan  kérdése, észrevétele,  megjegyzése?   Kérdezi,
hogy esetlegesen a jelenlévő pénzügyi ügyintézőnek, Molnárné Szalai Valéria – aki ezt az
anyagot összeállította – van-e kiegészítése.
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Molnárné Szalai Valéria, pénzügyi ügyintéző: A rendelet részében ki volt emelve az iskola
és az óvodakezdésre tekintettel a települési támogatás összege, ez az összeg megfelelő, mert
ez növekedést mutat az elmúlt évhez képest. Vagy van-e más javaslat?

Molnár  Endre  polgármester: Ezt  előzetesen  már leegyeztették,  így  kapták  meg  ezt  az
összeget,  de  azért  ő  is  megkérdezi,  hogy  ehhez  képest  van-e  más  javaslat? Felhívja  a
figyelmet, hogy az említett összeg az előterjesztésnek a végén található, a 6. § alatt.

Javaslat, kiegészítés nem hangzott el.

Amennyiben nincs több kérdés, javasolja a költségvetési rendelet elfogadását.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetésről

Molnár  Endre  polgármester: Előzőekben  is  említett  és  előzetesen  megküldött  az
Önkormányzat  saját  bevételei  és  adósságot  keletkeztető  ügyleteiből  eredő  fizetési
kötelezettség a költségvetési évet követtő 3 évben. Ez ugye egy kötelező összeállítás, táblázat,
ami a következő 3 évre vonatkozik. Az anyaggal kapcsolatosan van-e kérdés, és észrevétel,
megjegyzés?

Kérdés, észrevétel, megjegyzés nem hangzott el.

Amennyiben  nincs  kérdés,  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

12/2019. (II. 20.) 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:
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Saját bevételek összege:
2019.  8.950.000 Ft
2020.  9.050.000 Ft
2021.  9.150.000 Ft
2022.  9.250.000 Ft

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:
2019. 0 Ft
2020. 0 Ft
2021. 0 Ft
2022. 0 Ft

Molnár Endre polgármester: A napirendi pont végén szerepel költségvetéshez kapcsolódó
tájékoztatási kötelezettség. Kérdezi, hogy van-e ezzel kapcsolatosan kérdés, kiegészítés?

Kérdés, kiegészítés nem hangzott el.

Javasolja az első napirendi pont harmadik részét is elfogadásra, kéri, 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

13/2019. (II. 20.) HATÁROZATA

a 2019. évi költségvetéshez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségről

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2019.  évi  költségvetéshez
kapcsolódó tájékoztatási kötelezettséget elfogadta.

II. 2019. évi közbeszerzési terv elfogadása

Molnár  Endre  polgármester: Nemleges  megjelölésű.  Ez  egy  elég  rövid  pont.  Ezzel
kapcsolatosan kérdése, észrevétele van-e valakinek?

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Javasolja elfogadásra.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
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14/2019. (II. 20.) HATÁROZATA

A 2019. évi közbeszerzési tervről

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi  CXLIII.  törvény 42.§-a  alapján  az  Önkormányzat,  mint  ajánlatkérő  által  2019.  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

III. 2019. évi rendezvényterv elfogadása

Molnár Endre polgármester: Ez a  napirendi  pont  mindenki  számára ismerős  kell,  hogy
legyen, mert erről előzetesen már többször is sor került egyeztetésre. Ehhez kapcsolatos van-e
kérdés, észrevétel?

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Molnár Endre polgármester: Részéről lenne egy  észrevétel,  a Káli Vigaszságok költsége
tavaly is több, mint a duplája volt a tervezett összeghez képest.

Molnárné Szalai Valéria, pénzügyi ügyintéző: Olyan 800.000,- Ft körül volt.

Molnár  Endre  polgármester:  Igen?  Egymillió forint alatt volt?  Többre  emlékezett.  A
tervezett,  félmillió  forintnyi  összeget,  egy kissé  szűk  keretnek  találja.  De nem baj,  majd
meglátják, hogy elég lesz-e.

Molnárné Szalai Valéria, pénzügyi ügyintéző:  Végül is van még a keretben, csak nincsen
mind így tételekre kibontva, mindenhova csak körülbelüli összegeket írtak.

Molnár  Endre  polgármester: Rendben,  javasolja  az  előterjesztés  szerint,  ezt  a
rendezvénytervet elfogadásra.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

15/2019. (II. 20.) HATÁROZATA

2019. évi rendezvényterv elfogadásáról

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi rendezvénytervezetet
elfogadja.
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A Képviselő-testület  a  rendezvények  megtartását,  illetve  időpontjai  változtatásának  jogát
fenntartja.

Felelős: Molnár Endre polgármester
Határidő: folyamatos

IV. Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  egyes  szociális
ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelete módosításáról

Molnár Endre  polgármester:  A harmadik  oldalon  találhatóak  kiemelten  azok a  keretek,
amiket módosítanak. Jegyző Asszonyhoz fordul azzal a kérdéssel,  hogy van-e észrevétele,
hozzáfűznivalója?

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: Személy szerint neki nincs. Úgy tudja, hogy
előzetesen megbeszélték ezt az ügyben illetékes kolléganővel, aki ezt előkészítette.

Molnár Endre polgármester: Igen megbeszélték.

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: Ezt azért tartották szükségesnek, mert mind a
jövedelmek, mint a minimálbér felfele mennek, és nem maradna igazából jogosult.

Molnár Endre polgármester: Igen, egyre nehezebb lesz jogosultat találni. Rendben.

Aki ezt ebben a formában el tudja fogadni, kéri kézfeltartással jelezze.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 5/2015.(II.28.)önkormányzati rendelete
módosításáról

V. Alapítványok, egyesületek 2018. évi támogatásának elszámolása

Molnár  Endre  polgármester: Ez  igazából  egy  beszámoló  a  tavalyi  évre  vonatkozólag.
Javasolja az elszámolás elfogadását.

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

16/2019. (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,  2018.  évre  vonatkozó
támogatással való elszámolást elfogadja.

Felelős: Molnár Endre polgármester
Határidő: azonnal

VI. Alapítványok, egyesületek 2019. évi támogatása

Molnár Endre polgármester: Az idén ismét a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület élt
támogatási  kérelemmel.  A  költségvetésben  tervezett  keretük  100.000,-  Ft,  ahogy  az
előterjesztés végén szerepel. Tavaly 30.000.- Ft adtak, az idei évben is 30.000 Ft támogatás
megállapítását  javasolja,  mert  még  biztosan  lesznek  jelentkezők,  akik  támogatást  fognak
igényelni.

Aki el tudja fogadni, kéri kézfeltartással jelezze.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

17/2019. (II. 20.) 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.

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Egyesület pénztára javára.

A támogatás célja: Az Egyesület működési kiadásainak támogatása

A felhasználás határideje: 2019. december 31.

Az Egyesület a támogatásról 2020. január 31.-ig köteles elszámolni.

A támogatási cél kormányzati funkciója: 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység
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A Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy fenti  támogatásról  a  Képviselő-testület
döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást az Egyesülettel, ami terjedjen ki az
Ör. 4. § (2) bekezdésében meghatározottakra.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  megállapodás  megkötését
követően intézkedjen fenti összeg kifizetéséről.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak
elmaradásáról számoljon be a Képviselő-testületnek.

Felelős: Molnár Endre, polgármester
Határidő:

- a megállapodás megkötésére: 2019. 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.

VII. Balaton-felvidéki  Szociális,  Gyermekjóléti  és  Háziorvosi  Ügyeleti  Szolgálat
támogatás kérése

Molnár Endre polgármester: Itt nem tudta, hogy mennyivel támogatták ezt tavaly?

Molnárné Szalai Valéria, pénzügyi ügyintéző: 20.000,- Ft-tal.

Molnár Endre polgármester:  Igen, minimum ennyivel szerinte idén is támogassák, de ha
lehet még többel is. Van több gyermek, akit érint, vagy ugyanúgy kettő van, akik tavaly is
voltak?

Molnárné Szalai Valéria, pénzügyi ügyintéző:  Úgy emlékszik, hogy nincs több gyermek,
tavaly óta nem változott, 2 gyermeket érint.

Molnár Endre polgármester:  Most már minden drágább, úgyhogy, ha van rá keret, akkor
egy kicsivel adhatnának többet a gyerekeknek. Ha a tavalyi évben 20.000,- Ft volt, akkor az
idei évre 30.000,- Ft támogatást javasol.

Kéri, aki ezt így 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
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18/2019. (II. 20.) HATÁROZATA

Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat támogatása

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 30.000,- Ft, azaz harmincezer
forint támogatást nyújt.
A Szolgálat köteles a támogatás felhasználásáról tájékoztatást adni.

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Molnár Endre Sándor, polgármester
Határidő: 2019. április 1.

VIII. Művelődési ház, közösségi ház terembérleti díjának felülvizsgálata

Molnár Endre polgármester: Évenként megszokták ezt tenni. Megkapták az előterjesztést a
jelenlegi árakkal. Kérdezi, hogy van-e észrevétel javaslat?

Sárvári Attila alpolgármester: Ezek a tavalyi árak?

Molnár Endre polgármester: Igen, ezek a tavalyi árak, javasolna egy kis emelést. A kérdése
az lenne, ha félnapos igénybevétel esetén az árak 50%-a fizetendő, ha fél napra kiadja az
ember,  akkor  a  második  felére  már  nehezen  tudja  kiadni,  így  a  kérdése  az  lenne,  hogy
alapvetően helyes-e így, fél napnál megfelezni? Így igazságos és jogszerű? Vagy pedig a fél
napos lehetne az egészhez képest egy kicsivel több. Ezen érdemes elgondolkodni, mert most
például  jelentkeztek  március  21-ére  egy  középiskolából,  Pécs  mellől,  50-60  középiskolás
gyermek szeretné a kultúrházat fél napra kibérelni. Gyakorlatilag ez az időpont még fűtési
szezon. 10.000,- Ft lenne a fél napra, 50-60 gyerek számára, akik használnák az egészet.

Molnárné Szalai Valéria, pénzügyi ügyintéző: Ott a létszám is magas.

Molnár Endre polgármester: Igen, de azt nem differenciálták.

Sárvári Attila alpolgármester: Muszáj ebben most dönteni?

Molnár Endre polgármester: Igen jó lenne.

Sárvári Attila alpolgármester: Ő emelést javasol a csoport kategóriában.

Molnár Endre polgármester: Különösen a létszámra való tekinttel, mert ugye nem mindegy,
hogy 20 fő vagy 60 fő.

Sárvári Attila alpolgármester: Ő még a létszámba is tenne egy-két lépcsőt, mert azért ez egy
értékes dolog, az önkormányzati ingatlan.
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Sárvári  Tamás  képviselő:  Nincs  is  személyre  lebontva  az  üzleti  célú?  Csak  a
magánszemély?

Molnár Endre polgármester: Igen, itt nincs, csak a magánszemélyeknél van lebontva.

Sárvári Attila alpolgármester: Ő azt gondolja, hogy az üzleti célú alapból lehetne 25.000 Ft.

Sárvári Tamás képviselő: Fűteni ugyanúgy be kell 5 személynek is.

Sárvári Attila alpolgármester: 25-30.000 Ft például 15 főig, 15 főtől felfele pedig 10.000
Ft-tal többet javasol.

Sárvári Tamás képviselő: Legyen inkább 20 főig, nem?

Molnár Endre polgármester: Lehetne  20 vagy 25 főig.  Nem javasolna  annyi  kategóriát
létszámon belül, mert akkor már nagyon bonyolulttá válna.

Sárvári  Attila  alpolgármester:  Akkor,  legyen mondjuk 25 főig  25.000 Ft/  nap  és  fűtési
szezonban pedig 35.000 Ft/nap.

Molnár Endre polgármester: Jó, és 25 főtől felfele pedig legyen 5.000 Ft-tal több.

Sárvári Attila alpolgármester:  Igen és szerinte, ha valaki fél napra veszi ki, az ne 50 %
legyen, hanem legalább 70 % vagy 75 %, mert különben nem éri meg. Akkor is ugyanúgy fel
kell fűteni a helységet, elő kell készíteni, utána úgyanúgy ki kell takarítani.

Molnár Endre polgármester: Igen, ezzel ő is egyetért. 50% helyett 65%-ot javasol.

Sárvári Attila alpolgármester:  Mennyi időre szól egy nap? Egy teljes napot jelent, vagy
mondjuk 8 órás intervallumban számolva?

Molnár Endre polgármester: Ez egy jó kérdés, hogy hogyan határozzák meg.

Sárvári Attila alpolgármester: Szerinte maradjon a 8 óra, az egy munkanap. Az legyen egy
nap.

Molnár Endre polgármester: De, ha rendezvény van, lehet, hogy 8-tól este 10-ig használják.

Sárvári Attila alpolgármester: Akkor legyen 12 óra.

Molnár  Endre  polgármester:  Lehet,  hogy  ezt  nem  kellene  tovább  ragozni,  hanem
maradnának a fél napnál.

Sárvári Attila alpolgármester: Szerinte meg ne legyen fél nap.

Molnár Endre polgármester: Ez a másik lehetőség. Csak sokszor jönnek alkudozni, hogy ők
csak fél napot lesznek.

Sárvári  Attila  alpolgármester:  Csak ezzel  az a  gond, hogy a fél  nappal  is  ugyan annyi
munka van mint az egy nappal.
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Sárvári Tamás képviselő: Akkor ne legyen.

Molnár Endre polgármester: Jó, akkor a félnapot húzzák ki. Egyszerűbb lesz.

Sárvári Attila alpolgármester: Szerinte az árusítás az maradhat úgy, ahogy van, nem?

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: Ott  nincs csoport,  illetve ott  nem tudnak
főről beszélni.

Sárvári Tamás képviselő: Ott maradjon, az árusnál maradjon szerinte is.

Sárvári  Attila  alpolgármester: Árusítás  esetén  az  időt  lehetne  korlátozni,  mondjuk
maximum 3 vagy 4óra. Azt oda lehetne írni, jó?

Molnár Endre polgármester: Véleménye szerint azt inkább hagyják.

Sárvári Tamás képviselő: Szerinte is, vagy legyen inkább 5 óra.

Molnár Endre polgármester:  Legyen 5 óra. Maximum. Jó akkor azt oda lehet írni, és az
árak maradnak.

Sárvári  Attila  alpolgármester:  Igen,  azt  gondolja,  hogy  maradjanak.  És  a
magánszemélyeknél?

Molnár Endre polgármester: Azt hagyják. A könyvtárnál maradhat?

Sárvári Tamás képviselő: Ott milyen rendezvények szoktak lenni?

Sárvári Attila alpolgármester: Ott is szoktak lenni rendezvények, nem?

Molnár Endre polgármester: Legútobb például jógások voltak.

Sárvári Attila alpolgármester: Akor ott is legyen üzleti.

Sárvári  Tamás  képviselő:  De  nem  csak  azért  volt  ott  a  jóga,  mert  rendezvény  volt  a
művelődési házban?

Molnár Endre polgármester: Nem azért, mert kevesen voltak.

Sárvári  Attila  alpolgármester:  Szerinte  a  könyvtár  igénybevétel  esetén  is  legyen  üzleti
kategória. Azt is üzleti alapon igénybe tudják venni.

Molnár  Endre  polgármester:  Létszámban  ott  nem  férnek  el  annyian,  úgy  nagyából
maximum 13 főig, véleménye szerint.

Sárvári Tamás képviselő: Mennyi most jelenleg a könyvtárnál a bérleti díj?

Molnár Endre polgármester: 10.000 Ft/ nap, és 15.000 Ft/ nap fűtési szezonban.

Sárvári Attila alpolgármester: Legyen 15.000 Ft/ nap az alap, és 20.000 Ft/nap fűtéskor.
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Molnár Endre polgármester:  Létszámot nem is nagyon kellene írni, nem férnek el sokan.
Előadásokat lehet tartani. És így is akkor emeltek is.

Sárvári Attila alpolgármester: Jó rendben, akkor legyen így.

Molnár  Endre  polgármester:  Akkor  még  egyszer  összefoglalná  az  elhangzottakat,  a
következő módon változtatták meg a díjakat: 
Üzleti célú igénybevételen belül, árusítás esetén, itt zárójelben megjelölik, hogy maximum 5
óra értendő ez alatt, 15.000 Ft/nap, fűtési szezonban 20.000 Ft/nap.
A csoportoknál  változtatták meg az árakat,  ott  egy differenciálást  is  beraktak  a  létszámra
vonatkozólag: 
25 főig 25.000 Ft/nap, fűtési szezonban: 35.000 Ft/nap. 
25 fő felett pedig mind a 2 tétel 5-5 ezer Ft-tal több.
A magánszemélyek  részére,  az  általuk  szervezett  magáncélú  rendezvények  megtartására
vonatkozó bérleti díj változatlan maradt.
Könyvtár igénybevétel esetén egységesen 15.000 Ft/nap, fűtési szezonban 20.000 Ft/nap-ra
emelkedett.

Sárvári Attila alpolgármester: És a fél nap?

Molnár Endre polgármester: Abban maradtak, hogy törlik a fél napot, arra való tekintettel,
hogy nem tudják konkrétan meghatározni, hogy hány óra a fél nap.

Sárvári Attila alpolgármester: Jó, akkor az legyen törölve, rendben.

Molnár Endre polgármester: Jó akkor, aki ezeket a változtatásokat, amit most leegyeztettek
el tudja így fogadni, kéri, hogy kézfeltartással jelezze.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 19/2019. (II. 20.) HATÁROZATA

A közösségi színterek igénybevételi díjának meghatározásáról

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

Művelődési ház:

I. Üzleti célú igénybevétel esetén
Árusítás esetén (maximum: 5 óra)

15.000 Ft/nap
Fűtési szezonban: 20.000 Ft/nap
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Csoportoknak
25 főig 25.000 Ft/nap
Fűtési szezonban: 35.000 Ft/nap

25 fő felett 30.000 Ft/nap
Fűtési szezonban: 40.000 Ft/nap

II. Magánszemélyek részére, az általuk szervezett magáncélú rendezvények megtartására
25 főig 15.000 Ft/nap
Fűtési szezonban: 20.000 Ft/nap.

25 fő felett 20.000 Ft/nap
Fűtési szezonban: 25.000 Ft/nap.

Könyvtár igénybevétel esetén: egységesen 15.000 Ft/nap, fűtési szezonban 20.000 Ft/nap.

Határidő: azonnal.
Felelős:    Molnár Endre polgármester.

IX. Szentbékkálla  Veléte-hegyen  3  db  önkormányzati  út  részbeni  felújításának
támogatása

Molnár  Endre  polgármester: Megkapták  az  előzetes  anyagot.  Van-e  a  testület  részéről
észrevétel, kiegészítés?

Sárvári Attila, alpolgármester: Előzetesen már beszélgettek arról, hogy a határozati javaslat
némelyik pontját, pontosítani, illetve módosítani kellene.  Ezek a 2., 5., 9., és a 10. pontok,
illetőleg  a  megbeszéltek  szerint  az  útfelújítási  munkálatokra  vonatkozó  garanciát  is
valahogyan pontba kellene foglalni, megfelelően megfogalmazva.

Tóthné  Titz  Éva  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző: Jó,  javasolja,  hogy sorban  vegyék  őket
végig,  és  egyeztessék.  A 2.  pontot  a  következőképpen  kellene  módosítani:  A felszíni  víz
elvezetése…

Molnár Endre polgármester: szakaszosan, az érintett ingatlan tulajdonosokkal egyeztetve,
az út menti ingatlanokon szétterítve...

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző:  A felszíni  víz elvezetése szakaszosan, az
érintett ingatlan tulajdonosokkal egyeztetve…

Molnár Endre polgármester: az út menti ingatlanokon szétterítve, ahogy korábban is volt…

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: a korábbi gyakorlatnak megfelelően…

Molnár Endre polgármester: Úgy is jó. Gyakorlatnak megfelelően, szükséges megoldani.
Összesíti,  az  eddig  elhangzottakat:  A  felszíni  víz  elvezetését  szakaszosan,  az  érintett
ingatlantalan  tulajdonosokkal  egyeztetve,  az  út  menti  ingatlanokon  szétterítve,  a  korábbi
gyakorlatnak megfelelően szükséges megoldani. Ez lesz a 2. pont.
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Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: Igen, és akkor jön az 5. pont.

Molnár Endre polgármester: Az 5. pont végül is maradhat, véleménye szerint.

Sárvári Attila alpolgármester: Jó, maradhat így, ahogy van.

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: Jó. Akkor az előterjesztés szerinti 9. pont. Az
útfelújításhoz szükséges anyagok szállításáról szóló pontot kell még módosítani.

Molnár Endre polgármester: Igen, annyi kiegészítéssel, hogy nem csak belterület, hanem
bel- és külterület lesz.

Sárvári  Attila  alpolgármester:  Szükséges  egyeztetni  a  földtulajdonosokkal  és  azok
hozzájárulását  kérni.  A hozzájárulás  is  fontos,  hogy  ne  csak  egyeztetés  legyen,  hanem
járuljanak hozzá is, hiszen lehet olyat is egyeztetni, amihez nem járult hozzá valaki.

Molnár Endre polgármester: Jó, hozzá lehet fűzni. Azok hozzájárulását...

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: Az érintett ingatlan tulajdonosokkal, és azok
hozzájárulásával.

Molnár Endre polgármester: Lenne még a kiegészített pont, amit Jegyző Asszony javaslata
szerint a 7. pont után kellene beszúrni, így 8. pontként következne, azzal a megfogalmazással,
hogy:  A VITT  vállalja  a  felújított  utak  vonatkoztatásában,  hogy  garanciális  feltételeket
támaszt a kivitelezőkkel szemben, amit szükség szerint érvényesít.  Ez lenne a 8-as.

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző:  Igen, jó ezt már leírták, és ezt követően,
akkor változik az előterjesztéshez képest a számozás (a 8-ból lesz 9., a 9-ből lesz 10. és a 10-
ből lesz 11.).

Molnár Endre polgármester: Igen. A következő oldalon van a táblázat, ami marad. Viszont
alatta a határozati javaslatba a kipontozott részbe kellene beírni a 2 millió Ft-ot.

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: Igen, ha annyi, akkor oda kell beírni.

Molnár Endre polgármester:  Annyi, igen, mert abban egyeztek meg, ezt ők protokollba is
leírták, a legutolsó február 8-i egyeztetésen. Rendben, akkor ezt a határozati javaslatban és az
előző pontoknak megfelelően kell változtatni. És a 10. pontban, még annyit változtattak, hogy
a teljes elvégzett munka után.

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző:  Bele lehet írni, abban maradtak, hogy nem
írják bele, mert a következő mondatban szerepel, de ide is bele lehet írni.

Molnár Endre polgármester: A képviselő-testület a megszavazott pénzeszköz kifizetéséhez
csak a teljes útszakaszon megvalósult elvégzett munka alapján, teljesítési igazolását követően
kiállított számla alapján történik a társaság javára.

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: Igen.
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Molnár Endre polgármester: További észrevétel, illetve javaslat?

Észrevétel, javaslat nem hangzott el.

Molnár  Endre  polgármester:  Amennyiben  nincs,  akkor  az  előzőekben  felsorolt,
módosításokkal javasolja elfogadásra.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

20/2019. (II. 20.) HATÁROZATA

Szentbékkálla Veléte hegyen 3db önkormányzati út részbeni felújításának támogatása

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  Veléte-hegyi  Ivóvízhálózat
Tulajdonosok Társasága (Székhely: 1029 Budapest, Tompa Mihály u. 17.) (továbbiakban:
Társaság)  egyszeri  2.000.000,-  Ft-tal,  azaz  Kettőmillió  forinttal  támogatja  Szentbékkálla
1012, 1145, 1161. hrsz.-ú utak részbeni felújítását.

A felújítási támogatás feltételeit a következőkben határozza meg:
1. Az önkormányzat tulajdonában lévő utak javítását támogatjuk. – térkép melléklet

szükséges.
2. A  felszíni  víz  elvezetését  szakaszosan,  az  érintett  ingatlan  tulajdonosokkal

egyeztetve, azok hozzájárulásával, az út menti ingatlanokon szétterítve, a korábbi
gyakorlatnak megfelelően szükséges megoldani.

3. A projekt jogszabályoknak megfelelő lebonyolítását a VITT végzi.
4. A projektvezető és a műszaki ellenőr személyét az Önkormányzattal  egyeztetni

kell.
5. A 2018. november 8-i  egyeztetés alakalmával bemutatott  térképen bejelölt  utak

felújítása a teljes megadott útszakaszon megvalósul.
6. Anyagi támogatást csak az önkormányzati utakon megvalósuló felújítás arányában

tudunk adni.
7. Mivel  a  VITT  tervében  a  meglévő  utak  nyomvonalának  felújítása  szerepel,

amennyiben  eltérés  van  a  földhivatali  térképen  ábrázolt  utak  nyomvonalától,
szükséges az úttal szomszédos érintett ingatlanok tulajdonosainak előzetes írásos
hozzájárulása.

8. A VITT vállalja, hogy a felújított utak vonatkoztatásában, garanciális feltételeket
támaszt a kivitelezőkkel szemben, és szükség esetén érvényesít.

9. Szentbékkálla  Önkormányzata  anyagi  támogatást  a  16/2013.(XI.12.)
önkormányzati rendelete szerint (kérelemre) tud nyújtani.

10. Az útfelújításhoz  szükséges  anyagok szállítását  –  a  szállító  eszközök súlyát  és
méretét,  a belterületi és külterületi utak használatát  – és deponálását előzetesen
egyeztetni kell az önkormányzattal és az érintett ingatlan tulajdonosokkal.

11. A  képviselő-testület  a  megszavazott  pénzeszköz  kifizetéséhez  csak  a  teljes
útszakaszon megvalósult  elvégzett  munka után,  és  a  műszaki  ellenőr  teljesítési
igazolását követően kiállított számla alapján járul hozzá.
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A támogatás kifizetése, egy összegben, a teljes útszakaszon megvalósult, elvégzett munka
alapján, teljesítésigazolást követően, számla ellenében történik a Társaság javára.
A támogatás  célja:  Szentbékkálla  1012,  1145,  1161.  hrsz.-ú  utak  részbeni  felújításának
támogatása
A felhasználás határideje: 2019. december 31.
A Társaság a támogatásról 2020. január 31.-ig köteles elszámolni.
A támogatási  cél  kormányzati  funkciója:  066020  Város-  és  községgazdálkodási  egyéb
szolgáltatások

A Képviselő-testület  felkéri  a  Polgármestert,  hogy fenti  támogatásról  a  Képviselő-testület
döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Társasággal, ami terjedjen ki az
Ör. 4. § (2) bekezdésében meghatározottakra.
Felkéri a polgármestert, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen fenti összeg
kifizetéséről.
Felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  elszámolás  benyújtásáról,  illetve  annak  elmaradásáról
számoljon be a Képviselő-testületnek.

Felelős:     Molnár Endre Sándor, polgármester
Határidő:

- a megállapodás megkötésére: 2019. április 30.
- 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.

X. Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  falugondnoki  szolgálatának
továbbképzési terve

Molnár  Endre  polgármester: Megkapták  az  anyagot.  Ez  a  továbkképzés  szükséges.
javasolja a beszámoló  elfogadását.  Volt  egy A.),  illetve B.)  javaslat  is.  Ő javasolja a A.)
javaslatot elfogadásra. Megkérdezi van-e más javaslat?

Más javaslat nem hangzott el.

Aki ezzel egyet tud érteni kéri, kézfeltartással jelezze.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

21/2019. (II. 20.) HATÁROZATA

A falugondnoki szolgálat 2019. évi továbbképzési terve jóváhagyásáról
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Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselőtestülete a falugondnoki szolgálat 2019. évi
továbbképzési tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Továbbképzésen részt vevő: 1 fő (Csombó Mónika falugondnok)
Várható távolléti idő: 3 munkanap
Helyettesítés rendje: a helyettesítésről a polgármester gondoskodik
A továbbképzésre fordítható forrás: 40.000.-Ft
Továbbképzési kötelezettségét teljesíti: várhatóan  igen  (a  jelenlegi  továbbképzési  időszak
2018. július 1. napjától 2022. június 30-ig tart, mely időszak alatt 60 pontot kell megszereznie)

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a falugondnokot tájékoztassa.

Felelős:    Molnár Endre polgármester
Határidő: folyamatos

X.   Az  óvodában  nyújtott  gyermekétkeztetés  térítési  díjáról  szóló  önkormányzati
rendelet módosításának jóváhagyása

Molnár  Endre  polgármester:  Itt  a  térítési  díjat  már  egyeztették  társuláson  belül.
Szentbékkállának  csak  véleményezési  joga  van,  a  rendeletet  Köveskál  Önkormányzata
fogadja el.

Javasolja ezt ebben a formában, ahogy az előterjesztésben szerepel elfogadni.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

22/2019. (II. 20.) HATÁROZATA

óvodai térítési díjrendelet véleményezéséről

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Köveskál  Község
Önkormányzatának az óvodában nyújtott étkeztetés térítési díjáról és a gyermekétkeztetésben
alkalmazható  kedvezmény  megállapításáról  szóló  rendelet  tervezetet  megismerte  azt  az
előterjesztés szerint elfogadásra javasolja. 

A  Képviselő-testület  felkéri  a  Polgármestert,  hogy  Köveskál  község  Polgármesterét  a
döntésről értesítse.

Felelős:    Molnár Endre polgármester
Határidő: azonnal
XII.  Az  Észak-Balatoni  Térség  Regionális  Települési  Szilárdhulladék  Kezelési

Önkormányzati Társulás 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló

Molnár  Endre  polgármester: Ez  egy  elég  részletes  beszámoló.  Ehhez  kapcsolatosan
bármilyen észrevétele van-e valakinek?
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Észrevétel nem hangzott el.

Javasolja ebben a formában elfogadni, aki el tudja fogadni, kéri kézfeltartással jelezze.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

23/2019. (II. 20.) HATÁROZATA

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati
Társulás 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  Észak-Balatoni  Térség
Regionális  Települési  Szilárdhulladék  Kezelési  Önkormányzati  Társulás  2018.  évre  szóló
beszámolóját megismerte, és azt tudomásul veszi.

A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  az  érintettet  értesíteni
szíveskedjen.

Felelős:    Molnár Endre Sándor polgármester
Határidő: március 15.

XIII.  Tapolca  környéki  Önkormányzati  társulási  tanácsok  támogatásával  működő
Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által
biztosított szociális alapellátások, intézményi díjainak véleményezéséről

Molnár Endre polgármester:  Az ehhez tartozó anyagban kaptak egy táblázatot, amelyben
szerepel, hogy a társulás mennyit fizet.
Kérdezi, hogy Jegyző Asszonynak esetlegesen van-e kiegészítése, hozzá fűzni valója?

Tóthné Titz Éva jegzőt helyettesítő aljegyző: A Társulás mindig eldönti a térítési díjakat, ez
megtörtént  Tapolcán.  A  térítési  díjas  rendeletet  Ábrahámnak  kell  megalkotnia,  amit
véleményez az összes társult település önkormányzata. Itt lehetőség van a Tapolcai térítési
díjaktól  eltérően plusz kedvezményeket  biztosítani.  Tavaly is  biztosított  az  Önkormányzat
ezekben  a  kategóriákban  plusz  kedvezményeket.  Ezen  kategóriák:  házi  segítségnyújtáson
belül a személyes gondozás esetében voltak még plusz kategóriák, illetve a szociális segítés
esetében  volt  még  plusz  támogatás  az  önkormányzat  részéről,  a  házi  gondozásnál.
Gyakorlatilag ennél többet nem tud mondani.

Molnár Endre polgármester: A táblázatban látszik, hogy milyen kategóriák vannak, milyen
összegekkel. Kategóriák vannak a jövedelmi helyzet tekintetében. Mindazoknál az eseteknél
ahol  nincs  jövedelem  ott  a  Társulás  100  %-ban  fizeti  a  költségeket.  Most  a  személyi
gondozásnál, a 0-tól a nyugdíjminimum 91,5 %-ban fizet a Társulás, akkor nekik azt 8,5 %-
kal kell kiegészíteni.
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Tóthné  Titz  Éva  jegzőt  helyettesítő  aljegyző:  Lehet.  Lehet  kiegészíteni.  Elhozta  a
tavalyiakat, azok ki lettek egészítve 100 %-ra.

Sárvári Attila alpolgármester: Az arányok tavaly is ugyanezek voltak? Már a %-ok?

Tóthné Titz Éva jegzőt helyettesítő aljegyző: Nagyságrendileg igen, ha nem is pontosan, de
minimális eltéréssel.

Sárvári Attila alpolgármester: És a költségek ugyanennyivel voltak többek?

Molnárné Szalai Valéria pénzügyi ügyintéző: Olyan 54.000 Ft küröl volt.

Molnár Endre polgármester:  Javasolja, hogy hagyják meg ezeket az összegeket. Egy volt
csak ami nagyobb volt a szociális segítségnél.

Tóthné Titz Éva jegzőt helyettesítő aljegyző:  A szociális segítség nyújtás az a kategória,
ugye a házi segítségnyújtás 2 részre oszlik. Az egyik a személyi gondozás, ami a súlyosabb
kategória,  akinek gondozási szükségleteket állapítanak meg. A másik kategória a szociális
segítség , ami viszonylag nem annyira súlyos kategória.Ennek a kategóriának a díja 1775/ óra,
amiből a Társulás 15,5 %-ot támogat, és így
 1500 Ft/órát kell fizetnie annak aki ezt igényb veszi. Tavaly az önkormányzat ebből vállalt
még 20 %-ot.

Molnár Endre polgármester: Javasolja, hogy 20 %-ot vállaljanak be az idei évre is.

Tóthné  Titz  Éva  jegzőt  helyettesítő  aljegyző: Tehát  akkor  4  kategóriában  100  %-ra
kiegészítve, és a szociális segítség esetében 20 %-ot vállal be az önkormányzat.

Molnár Endre polgármester: Aki 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

24/2019. (II. 20.) 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.  
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A házi segítségnyújtás tekintetében a társulás által  elfogadotton túl,  az  intézményi  térítési
díjból további kedvezményt biztosít a következők szerint: 
- személyi gondozás esetében a 2.1 pontja alatt a 3. kategóriában 8,5 %, 
- személyi gondozás esetében a 2.1 pont alatt a 4. kategóriában 10,7 %,
- személyi gondozás esetében a 2.1 pont alatt az 5. kategóriában 13,5%,
- személyi gondozás esetében a 2.1 pont alatt a 6. kategóriában 17,5 %,
- szociális segítés tekintetében 20 %.

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg a Társulás elnökének
további intézkedés végett.

Felelős: Molnár Endre polgármester
Határidő: azonnal 

Molnár Endre  polgármester: megköszöni  a  részvételt  és  az  ülést  17:15 órakor  bezárja.
Németh Ottó nem érkezett meg az ülés végéig.

K.m.f.

Molnár Endre Tóthné Titz Éva
          polgármester jegyzőt helyettesítő aljegyző


