
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
8281 Szentbékkálla, Kossuth Lajos utca 1.

Szám: Krs/208-4/2019.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2019.  április  15.
napján 16:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

Az  ülés  helye: Szentbékkálla  Önkormányzata  Hivatali  helyisége  (8281  Szentbékkálla,
Kossuth Lajos utca 1.)

Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal megjelent:

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző 

Horváth Hajnalka jegyzőkönyvvezető 

Meghívottak részéről megjelent:

Horváth József rendőr alezredes, osztályvezető

Molnár Endre, polgármester: Tisztelettel köszönt mindenkit! Ehhez az üléshez kapcsolódó
napirendi pontokat a Képviselő-testület tagjai megkapták. Megállapítja, hogy a testület 3 fővel
határozatképes.  A meghívó  szerinti  napirendi  pontokat  javasolja  elfogadásra.  A napirendi
pontokkal kapcsolatosan van-e kérdése, kiegészítése valakinek?

Kérdés, kiegészítés nem hangozz el.

Amennyiben nincs, elfogadásra javasolja a meghívó szerinti 11 napirendi pontot. Aki el tudja
fogadni, kéri, hogy kézfeltartással jelezze.

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

25/2019. (IV. 15.) HATÁROZATA

napirend elfogadásáról

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. április 15-i ülés 
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1. Közrendvédelmi beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Molnár Endre, polgármester

2. Házasságkötések hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn 
kívüli engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak 
mértékéről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Molnár Endre, polgármester

3. A csend biztosításáról, valamint a zaj és rezgés elleni védekezés 
egyes helyi szabályairól szóló rendelet-tervezet előterjesztése 
elfogadásra
Előterjesztő: Molnár Endre, polgármester

4. Szentbékkálla Község Önkormányzata a Magyar Falu Program 
keretében pályázatok benyújtása
Előterjesztő: Molnár Endre, polgármester

5. Törvényességi felhívás megtárgyalása a településkép védelméről 
szóló rendelet vonatkozásában
Előterjesztő: Molnár Endre, polgármester

6. Falugondnoki beszámoló elfogadása 
Előterjesztő: Molnár Endre, polgármester

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

8. Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok 2018. évi értékelésének elfogadása 
Előterjesztő: Molnár Endre, polgármester

9.  Temető díjak felülvizsgálata 
 Előterjesztő: Molnár Endre, polgármester
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10.  Beszámoló az önkormányzatok részvételével működő társulások 2018. évi
tevékenységéről
Előterjesztő: Molnár Endre, polgármester

11. Tájékoztatás a HÉSZ-hez kapcsolódó módosítási kérelemről 
Előterjesztő: Molnár Endre, polgármester

Molnár Endre, polgármester:  A napirendek tárgyalása előtt  szükséges  a lejárt  határidejű
határozatok  végrehajtásáról  készült  jelentést  elfogadni.  Kérdezi,  hogy ezzel  kapcsolatban,
van-e észrevétel. 

Észrevétel nem hangzott el.

Amennyiben nincs, javasolja a határozati javaslatnak megfelelően a jelentés elfogadását. Aki
az előterjesztés szerint el tudja fogadni, kéri, kézfeltartással jelezze.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

26/2019. (IV.15.) HATÁROZATA

lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

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

1.) 2018. évi közrendvédelmi beszámoló elfogadása 

Molnár  Endre,  polgármester:  Külön  köszönti  a  rendőrkapitányság  részéről  megjelent
Horváth József rendőr alezredes urat. Felkéri a közrendvédelmi beszámoló megtartására.

Horváth  József,  rendőr  alezredes:  Köszönt  mindenkit.  Csak  pár  mondattal  szeretné
kiegészíteni a beszámolót.  Alapjában véve a közbiztonság és a közlekedésrendészeti helyzet
jónak számít a településen. Egyetlen egy olyan problémaforrás van, ami évről évre visszatérő
jellegű, ezek az állattartással kapcsolatos problémák. Talán ez az egyetlen olyan probléma,
amelyhez  a  legtöbb  szabálysértési  eljárás  köthető  a  faluban.  A  hatóságok,  mindenben
megpróbálják  a  lehető  leghatékonyabb  eszközöket  bevetni,  azonban  néha-néha  zátonyra
futnak ezek a kezdeményezések. Ettől függetlenül a jövőben sem fogják abbahagyni az ilyen
ügyben  felelős  személyek  elszámoltatását.  Ha  másként  nem  megy,  akkor  idővel  a
pénzbüntetéseket ha nem fizetik meg szabadságvesztésre változik. 
Korábban is  volt  ilyen,  ezért  is  mondta,  hogy ez egy visszatérő probléma.  Azért  ütközött
nehézségekbe maga az intézkedés, mert a bizonyos esetben szakértők,  hatósági személyek
bevonása is szükséges, akik nem mindig ugyanúgy értékelik, mint az adott ügyben kívülállók
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értékelik, ez néhány esetben problémát generál, de azért ettől függetlenül a tevékenységüket
ugyanúgy végre fogják hajtani. 
Ezen a problémaforráson kívül  a település teljesen nyugodt életet  él.  Nagyon szép elmúlt
időszakot tudhat maga mögött a település. A régi időket idézve volt olyan eset, amikor egy
hétvégén,  napi  szinten 18-20 db gépkocsi feltörés  történt a kőtengernél.  Abban az időben
nagyon sok munkát jelentett ez a számukra, de úgy érzi meghálálta magát az ilyen munka,
már olyan értelemben, hogy ezeket a bűnelkövetői csoportokat sikerült szétzilálni. Ezért ezek
a cselekmények elsikkadtak. Nagyon nyugodt időszakot tudhat magának ez a település. Egy-
egy  probléma  van,  ami  időről  időre  azért  mindenhol  megjelenik,  például  egy-egy
vagyonelleni bűncselekmény, vagy egy olyan személy, aki a börtönből való szabadulása után
elkezdi végigjárni a Balaton partot. Ez néha meg is látszik a számokban, ha az utolsó 8 évet
nézik,  ahol  magasabb  számok  voltak,  ott  mindig  volt  egy  olyan  sorozatelkövető,  aki
kiszabadult a börtönből, elkezdte valahol és végig egy adott  útvonalon végigment és több
százas nagyságrendben tört fel pinceingatlanokat. Ezekben most már a nyomon követés jó
bevált. Az ilyen személyeknek a szabadulását nyomon követik. 
A  közlekedési  helyzetet  a  település  szerkezetére  tekintettel  módosítani  nem  lehet.  Az
ideérkezőknek így kell elfogadni, az itt élőknek pedig ismerniük kell a szabályokat. Külön
járdát, külön útbővítéseket itt nem lehet alkalmazni. Eddig is alkalmas volt a település, hogy
ellássa a közúti funkcióját, ezután is az lesz. Talán az idegenforgalmi szezonban egy kicsit
terheltebb a  település,  de  a  kellő  türelemre  intéssel  talán  sikerül  eredményt  elérni.   Nem
mindig a cél az, hogy szankcionáljanak minden egyes szabályszegést. Az is hozzá tartozik
ehhez, hogy ha szankcionálnak mindenkit, minden egyes alkalommal, minden apró dologért,
akkor annak a területnek az idegen forgalmi varázsa is elveszhet. Ezért úgy próbálnak meg
kommunikálni, hogy ha ilyen intézkedésre kerül sor, előtérbe helyezik a figyelmeztetéseket,
ami  dokumentálásra  kerül,  és  a  következő  intézkedésnél  természetesen  már  nem  csak
figyelmeztetés lesz.
Így  kellően  hatékonyan  részt  tudnak  venni  ebben  a  tevékenységben  úgy,  hogy  egyrészt
idegenforgalmi szempontból erősödjön a falu, másrészt pedig hogy a közlekedésbiztonság is a
helyén tudjon maradni. Igazából semmilyen olyan bűncselekmény nem történt, amiről úgy
gondolná, hogy kiemelésre méltó lenne.
 A zaklatás és az ittas vezetés jelen vannak minden településen, a zaklatások száma óriási
méreteket ölt.  

Molnár Endre, polgármester:  Bocsánatot kér a félbeszakításért. Milyen jellegű zaklatás?
Fizikai?

Horváth József, rendőr alezredes:  Nem, a bűntető törvénykönyve szerint lehet akár SMS,
akár verbális, szóbeli. A fizikai erőszak az már a testi sértés kategóriájába tartozik, ahogy a
tettleges becsületsértés is (leköpés). A zaklatás bűncselekménye sima e-mailváltás is lehet,
levelezés,  telefonbeszélgetés,  személyes  kontakt  útján  is  megvalósulhat.  A mai  világban
előtérbe kerültek ezek a bűncselekmények, ezeknek a száma megnövekedett. 
Az  ilyen  esetekben  a  megfelelő  iránymutatásokat,  felvilágosításokat  megadják,  majd  ezt
követően  egy  vizsgálati  szakaszban  fogják  elbírálni  azt,  hogy  megvalósult-e  ez  a
bűncselekmény,  vagy esetleg szabálysértés.  Ezt  a  bíróság dönti  el,  hogy bűnös vagy nem
bűnös. Természetesen magánindítványú ez a bűncselekmény. Itt kérni kell, az elkövetőnek a
megbüntetését, és a megfelelő illetéket be kell fizetni a bíróság irányába, ha ezt az eljárást le
kívánja folytatni.  
A testi sértések a másik olyan bűncselekményi kategória, ami ugyanígy előfordulhat, igaz a
településen  nem  volt,  de  ugyanebbe  a  kategóriába  sorolandó,  hogy  több  lett  belőle.
Rendőrkapitánysági viszonylatban ez a két bűncselekmény az,  ahol emelkedtek a számok.
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Azonban  a  többi  bűncselekmény  kategóriában  csökkenés  mutatható  kis,  még  az  ittas
vezetésnek  a  kiszűrésében  is.  Az  ittas  vezetés,  illetve  a  gyorshajtók  kiszűrése  mindig  is
előtérbe  helyezett  rendőri  tevékenység  lesz,  mert  ezek  a  leg-balesetveszélyesebb
tevékenységek jelen pillanatban. Kimutatható, hogy a legtöbb sérüléses és halálos balesetnek
az egyik oka, hogy alkoholt fogyasztottak, vagy gyorsan hajtottak. Ezeknek az ellenőrzése
továbbra is elsődleges tevékenységük lesz. Ebben a két kategóriában nem tudnak elnézőek
lenni,  ebben  szankcionálni  fognak  minden  egyes  alkalommal.  Igazgatásrendészeti
tevékenység a fegyverellenőrzésekkel valósul, meg ami teljesen jó a környéken, mert sehol
sem  tártak  fel  hiányosságot,  vagy  hibát  a  kollégái.  Az  együttműködés  az  teljesen  jó.  A
tábornok és a főparancsnok úrtól is azt a jelentést kapta, hogy minden tökéletesen működik,
úgyhogy  meg  szeretné  köszönni  ezt,  és  szeretné,  ha  2019.  évben  is  hatékony  lenne  az
együttműködés. Ha bárkinek lenne kérdése, válaszol, ha tud, ha most nem tud, akkor majd a
későbbiekben. Köszöni szépen a figyelmet.
 
Bőczi  Ernő,  képviselő: Szeretné  megkérdezni,  hogy a  fedélzeti  kamerát  magánautókban
mennyire fogadja el a rendőrség?

Horváth József, rendőr alezredes: Az eseményrögzítő videó kamerát, ha olyan közlekedési
szituációba keveredik, aminek a felvételén minden egyértelműen látszik, azt teljesen elfogadja
a  rendőrség.   Ha a  helyszín,  az  idő,  és  minden beazonosítható  rajta,  akkor  igen,  minden
további nélkül értékelni fogja a hatóság, hogy azon mit lát.
Az Országos  Rendőr  Főkapitányság egy másik  irányvonalat  képvisel,  amivel  ő  egyet  tud
érteni,  például  a jelenlegi  helyzetben eddig megkülönböztető jelzéssel  ellátott  gépkocsiból
mérhettek  sebességet.  Most  már nem kell.  Lehet  mozgásból,  civil  autóból,  útszélről.  Úgy
gondolja,  hogy az jobban zavarja  az embereket,  ha gyorsan hajtanak,  minthogy ha  rejtve
mérnek.

Molnár Endre, polgármester: Köszöni a beszámolót, valóban nagyon jó az együttműködés.
Amit  az elején említett  az  a  bizonyos állattartás tényleg nagyon sok problémát okozott  a
falunak. Nincs más lehetőségük, ha olyan problémát okoz, például egy nagy testű állat az úton
közlekedési  problémát  is  okozhat,  az  adott  pillanatban,  amíg  friss  az  eset,  abban  a
szituációban értesíteni kell a rendőrséget, utólag már nem tudnak eljárni. De ha gond volt
mindig rövid időn belül reagáltak a bejelentésekre. Ezt még egyszer nagyon megköszöni a sok
segítséget, a jó együttműködést és a beszámolót is.

Javasolja  a  közrendvédelmi  beszámoló  elfogadását.  Aki  ezt  el  tudja  fogadni,  kéri,
kézfeltartással szavazzon.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

27/2019. (IV.15.) HATÁROZATA

közrendvédelmi beszámoló elfogadásáról 

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Tapolcai  Rendőrkapitányság
2018. évi közrendvédelmi beszámolóját tudomásul veszi és elfogadja. 
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Horváth József rendőr alezredes elhagyja a helyiséget. 

2. Házasságkötések hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli 
engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 
önkormányzati rendelet módosítása

Molnár  Endre,  polgármester:  Megkapták  ehhez  is  az  írásos  anyagot,  elég  részletes  a
beszámoló. Megkérdezi, hogy mindenkinek érthető volt-e, hogy mit módosított a rendelet? 

Válasz nem hangzott el.

Jegyző Asszonyhoz fordul segítségért, tudna-e ezzel kapcsolatosan tájékoztatást adni?

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Annyi az egész, hogy van egy díjtétel, amit
a  házasulók  fizetnek  az  önkormányzat  részére,  és  van  egy  díj,  amit  a  hivatal
anyakönyvvezetője  kap.  Ez  korábban  nettó  díj  volt.  A kifizetéseknél  a  mostani  rendszer
lehetetlenné  teszi,  hogy  több  alkalmat  visszanettósítson  arra  az  összegre  a  számfejtő.  A
gyakorlat azt kívánná meg, hogy bruttó összeget határozzanak meg, de ha már hozzá nyúlnak
a  díjakhoz  javasoltak  egy  díjemelést  is  ebben,  amivel  magával  hozták  azt  is,  hogy  a
házasulóknak a befizetése is magasabb legyen, hogy fedezetet adjon ezekre a díjakra. Ennyi a
változtatás  lényege  és  még  annyi,  hogy  tulajdonképpen,  ha  a  testület  is  úgy  gondolja,
amennyiben helyi lakos bármelyik házasulandó fél abban az esetben kapjon mentességet a
díjfizetés alól és ez az összeg, amit az önkormányzatnak be kell vállalnia pluszban, hogy ha
ilyen  van,  hogy  az  anyakönyvezető  díja  akkor  is  kifizetésre  tudjon  kerülni.  Ennyi  a
rendeletnek lényege,  a  módosítás.  Az összegek  is  úgy lettek  összedolgozva,  hogy amit  a
házasulandók befizetnek, az járulékostól, mindenestől fedezetet nyújtson az anyakönyvezető
díjának  a  kifizetéséhez.  Úgy  gondolja,  hogy  a  díjak  még  így  sem  magasak.  Más
településekhez  vonatkoztatva  –  nem  a  hivatalhoz  tartozó  településekre  gondol,  de  most
hasonlóan akarják mindenhol megállapítani – általában 40-90.000,- Ft környékén mozognak a
külső helyszínen történő házasságkötések. Ez az önkormányzatnak tulajdonképpen nem kerül
plusz pénzébe.

Molnár Endre, polgármester: Így érthető volt-e mindenkinek? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Amennyiben  igen,  javasolja  az  előterjesztésben  javasolt  összegek  elfogadását,  a  3.  §  (2)
bekezdésében szereplő 22.000,- Ft, a 3. § (3) bekezdésében szereplő 20.000,-  Ft megadását,
illetve 6. § (1) bekezdésében a nettó 5.000,- Ft helyett  a bruttó 15.000,- Ft,  és a 6. § (2)
bekezdésében a nettó 5000 Ft helyett a bruttó 15.000,- Ft-os emelést. 
Aki ezt el tudja így fogadni, kéri, kézfeltartással szavazzon.

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és

6



tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete 

a házasságkötések hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli
engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 

6/2017. (V.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sárvári Atilla, alpolgármester megérkezett, a Képviselő-testület létszáma kiegészült 4 főre.

2. A csend biztosításáról, valamint a zaj és rezgés elleni védekezés egyes helyi 
szabályairól szóló rendelet-tervezet előterjesztése elfogadásra

Molnár Endre, polgármester: Ezt a javaslatot már többször tárgyalta a testület. Elég hosszú
előkészítő munka után megalkotott rendelet. Itt is megkapták az írásos anyagot.  Van-e ezzel
kapcsolatban valakinek észrevétele, kérdése?

Kérdés nem hangzott el.

Jegyző Asszonyt is megkérdezi, szeretne-e ezzel kapcsolatosan kiegészítést tenni?

Tóthné  Titz  Éva,  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző:  Nem.  A  legutolsó  anyag,  amit  a
Kormányhivatalon keresztül átfutattak, az visszajött elfogadásra javasoltan.

Molnár Endre, polgármester: Rendben.  Javasolja a csend biztosításáról, valamint a zaj és
rezgés elleni védekezés egyes helyi szabályairól szóló 5/2019 (IV.26.) önkormányzati rendelet
elfogadását. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

5/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete

a csend biztosításáról, valamint a zaj és rezgés elleni védekezés egyes helyi szabályairól

3. Szentbékkálla Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében pályázatok
benyújtása

Molnár Endre polgármester: Itt is megkapták az anyagot. Rögtön az elején szeretne javítást,
illetve egy kiegészítést  alkalmazni,  mert közben ez már némileg módosult.  Ez a pályázati
lehetőség,  amit  most  5000  fő,  és  ez alatti  lakosságszámú települések számára  a  kormány
beindított, ez két évre szól, lesz idén és jövőre is, 2019. és 2020. években.  Az előterjesztésben

7



2  fő  pont  van,  de  több  pontban  is  szeretnének  még  majd  pályázni,  mint  amennyi  az
előterjesztésben  szerepel  csak  ezek  lettek  volna  a  fő  pontok.  Ismerteti  az  első  pontot:
„Szentbékkálla Község Önkormányzata tulajdonában lévő Kossuth u.  23.  szám (70.  hrsz.)
alatti kultúrház épületének fűtéskorszerűsítése, belső gázellátás módosítása.”
Itt a szövegből hiányzik, hogy „a főépület födémének padlástér felöli hőszigetelése”. Tehát ez
ezzel  a mondattal  még kiegészülne.  Ez az a pályázat,  ami gyakorlatilag ma nyílt  meg és
holnap szeretnék beadni. Ez a 2019. évre szóló pályázatuk és erre az évre még szeretnének (ez
itt nem szerepel) 2019. évre vonatkozóan egy járdafelújításra is pályázni, az a pályázat majd
csak később fog megnyílni.  Ezt csak előre jelezték, ez egy kisebb összegű.  

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző:  Rendben van, de most csak azokra tudnak
határozatot hozni, amit már kiírtak. 

Molnár  Endre,  polgármester: Akkor  csak  annyi  kiegészítést  szeretne  tenni,  hogy  a  2.
pontban szereplő fűtéskorszerűsítésre: „Szentbékkálla Község Önkormányzata tulajdonában
lévő Kossuth u. 11. szám (92. hrsz.) alatti orvosi rendelő épületének fűtéskorszerűsítése, belső
gázellátás módosítása.”
Itt még hiányzik a rész, hogy: „átalakítás kerekes székkel érkezők számára.” Ez egy lényeges
szempont.  Amennyiben lehetséges,  úgy,  mint  a  kultúrházas  pályázatnál,  itt  is  kiegészülne
azzal, hogy: „a főépület födémének padlástér felöli hőszigetelése”. Ezek még ide tartoznának,
de erre 2020. évben kívánnának pályázni. 

Tóthné  Titz  Éva,  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző:  Most  jelenleg  2019.  évben  csak  a
kultúrházra pályáznának?

Molnár Endre, polgármester: Igen, az, az 1. pont, és azt csak annyival egészítené ki, ami a
szövegben nem szerepel, hogy: „a főépület födémének padlástér felöli hőszigetelése”, erre is
pályáznának. Ezzel energetikailag javítják az épület energiafelhasználását.

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Jó, akkor ezt le is írja, hogy pontosan benne
legyen. Rendben, és akkor a 2. pontra nem most pályáznának?

Molnár  Endre,  polgármester: Igen,  a  2.  pontra  majd  csak  2020.  évben,  mert  ott  a
fűtéskorszerűsítése  mellet,  az  épületet  is  szeretnék  úgy  átalakítani,  hogy  kerekesszékkel
érkezők  is  használhassák.  Tehát  ehhez  a  bejáratot  is  úgy  kell  megoldaniuk  egy  liftes
megoldással, hogy kerekesszékkel bejussanak, és bent a nyílászárókat, illetve a kerekesszék
használók számára  egy mellékhelyiséget  kialakítani,  tehát  egy belsőépítészeti  átalakítás  is
szükséges. Erre 2020. évben pályáznának. 

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző:  Rendben, akkor viszont, amire nem most
szeretnének  pályázni  azt  a  határozati  javaslatból  is  javasolja  kihúzni,  mert  akkor  ez  így
félreérthető. Ha ebben a programban, erre most nem szeretnének pályázni, akkor erről most
ne döntsenek. 

Molnár Endre, polgármester: Ezzel a Magyar Falu Programmal kapcsolatosan volt többször
is  polgármesteri  egyeztetés.  Ezekből  3  alkalommal  is  részt  tudott  venni,  polgármester
kollégáival együtt. Úgy értesült a részletekről, hogy az idén is van ez a program, meg 2020.
évben, illet nem csak maga a program, hanem a pályázati lehetőségek is.
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Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: A program lesz, de még egyszer ez az orvosi
rendelős pont is lesz?  Ezeken az értekezleteken ő nem volt jelen, csak a pályázatokat nézte. Ő
úgy gondolná, hogy a pályázatok többféle célra lesznek kiírva fokozatosa a 2019. és a 2020.
évben is. Azonban, amit 2019. évre kiírtak,  nem biztos,  hogy 2020. évben is arra a célra
fogják kiírni. De ő ezt nem tudja. Nyilván az egyeztetéseken sok olyan dolog is elhangzott,
ami magából a pályázatból nem derült ki.

Molnár  Endre,  polgármester: Benne  hagyhatják  azzal,  hogy  erre  2020.  évben  fognak
pályázni.

Tóthné Titz Éva,  jegyzőt  helyettesítő aljegyző:  Nem lenne értelme benne hagyni.  Ez a
határozati javaslat arról szól, hogy ebben a Korm. határozat „orvosi rendelő, orvosi eszközök”
alprogramja  alapján  az  önkormányzatok  tulajdonában  lévő  orvosi  rendelő  fejlesztésének
támogatására pályázatot nyújt be.” tehát a mostani kiírásra.
A határozat az erről szól, de ha erre most nem, akkor ezt ne hagyják benne, mert az olyan
lenne mintha döntött volna a testület,  de és aztán utána meg nem lett benyújtva. Tehát ha
ebben a programban nem szeretnének, akkor ezt most vegyék ki belőle. Legyen az, amit most
be akarnak nyújtani.

Molnár  Endre,  polgármester: Majd  be  fogják  nyújtani.  ha  jól  emlékszik  összesen  12
témakör volt, és ő azt a tájékoztatást kapta, hogy ez jövőre is lesz. 

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző:  Ugyanezek a témák jövőre is ki lesznek
írva? Elképzelhető.

Molnár Endre, polgármester: Igen, ráadásul az orvosi rendelő átalakítása az egy komolyabb
előkészítést is igényel. Ez a pályázat április 27-én nyílik meg gyakorlatilag 12 napjuk van
addig, annyi idő alatt nem fogják tudni úgy előkészíteni, hogy együtt legyenek az árajánlatok
és  a  tervek,  illetve  ha  a  bejáratot  is  át  szeretnék  alakítani,  ahhoz  hatósági  engedély  is
szükséges.

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Rendben, csak akkor most ne legyen róla
döntés. Maradjon most csak az első pont. 

Molnár  Endre,  polgármester:  Jó.  Most  sajnos  nincs  nála  a  teljes  ismertetés,  hogy  mi
mindenre lehet pályázni. Pályázni szeretnének az idén, többek között van egy olyan pont hogy
„Belterületű  utak  és  járdák”, van  egy  járdaszakasz  a  Hárskón,  amire  van  egy  meglévő
árajánlatuk is. De ez a pályázat még nem nyílt meg.

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Tulajdonképpen a pályázatnak nem feltétele
a testületi döntés, mert ugye nem kíván meg önrészt. Így nem kérik be a testületi döntést.
Mégis úgy gondolták, hogy azok a települések, akik eldöntik, hogy mire pályáznak, ott legyen
mögötte egy testületi döntés. Csak ennyi volt ennek az egész előterjesztésnek a lényege. Így
véleménye  szerint  bármikor,  amikor  az  adott  dolgot  meghirdetik,  és  érdekli  az
önkormányzatot, akkor is lehet testületi döntést hozni. Májusban is lesz testületi ülés.

Molnár Endre, polgármester: Akkor annyit mondana, hogy az első pont marad, a második
az kiesik, és akkor az első pontról hozzák meg a testületi döntést azzal a kiegészítéssel, amit
hozzá fűzött. Érthető így mindenki számára?
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Amennyiben igen, javasolja az elhangzott módosítások alapján elfogadásra. Kéri, aki egyet ért
kézfeltartással jelezze.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

28/2019. (IV.15.) HATÁROZATA

Magyar Falu Program keretében támogatásokra pályázat benyújtása

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Magyar  Falu  Program
kihirdetéséről  szóló  1669/2018.(XII.10.)  Korm.  határozat  „nemzeti  és  helyi  identitástudat
erősítése  önkormányzatok  és  nemzeti  kulturális  intézmények  bevonásával”alprogramja
alapján  az  önkormányzatok  tulajdonában  lévő  kultúrház  fejlesztésének  támogatására
pályázatot nyújt be

A pályázat keretében az alábbi fejlesztést kívánja megvalósítani:

1. Szentbékkálla  Község Önkormányzata tulajdonában lévő Kossuth u.  23.  szám (70.
hrsz.)  alatti  kultúrház épületének fűtéskorszerűsítése, belső gázellátás módosítása, a
főépület födémének padlástér felöli hőszigetelése.

A fejlesztés megvalósításához önerő nem szükséges.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: Molnár Endre Sándor, polgármester
Határidő: 2019. április 15, április 26.

4. Törvényességi felhívás megtárgyalása a településkép védelméről szóló rendelet 
vonatkozásában

Molnár  Endre,  polgármester: Ezzel  kapcsolatban  is  megkapták  az  előterjesztést.
Gyakorlatilag arról van szó, hogy a településképi rendeletüket kell majd átdolgozni. De ha jól
tudja, Magyarországon majdnem minden település így járt, tehát ez nem csak Szentbékkállát
érinti.

Tóthné Titz Éva, jegyzőt  helyettesítő aljegyző: Ha nem is minden települést,  de 90-nél
nagyobb %-át érinti.

Molnár Endre, polgármester:  Itt majd csak az a kérés, hogy milyen határidőre kell majd
figyelnünk.
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Tóthné  Titz  Éva,  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző: Itt  most  ez  60  nap,  de  ezt  majd  lehet
hosszabbítani. El kell kezdeni a munkát. Ugyanolyan eljárás renddel lehet elfogadni ezt is,
mint az eredetit.  Itt is lesz partnerségi egyeztetés, munkaanyag megbeszélés stb. 

Molnár Endre, polgármester: Telefonon egyeztettek a hivatal műszaki ügyintéző kollégával,
Kiss Tiborral, aki az egyeztetésük nyomán fel is vette a kapcsolatot a tervezőkkel, akik az
arculati kézikönyv és a településértéki rendelet megalkotásánál is segítségükre voltak, a Város
és  Házi  Város  és  Ház  Építőipari  Tervezőirodával.   És  várják  a  visszajelzést,  hogy  ezt
vállalják-e és milyen kondícióval. Ez is egy javaslat, nincs más mód, el kell fogadni. Mert ők
azt  írják,  hogy  „a  felhívásban  közölt  jogszabály  sértések  megszüntetésében  kíván”
nyilvánvalóan  olyan  dolgok  kerültek  bele  ezekbe  a  szövegekbe,  amit  a  jogalkotó  ilyen
kifejezéssel kommentál, hogy jogszabálysértés történt, és ezt kell kiküszöbölni. 

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző:  Igen,  mert esetleg más magasabb szintű
jogszabály már szabályozza, vagy nem úgy szabályozza, vagy nincs felhatalmazása. 

Molnár Endre, polgármester: Javasolja az előterjesztés szerinti határozat elfogadását. Aki
egyetért ezzel, kéri, kézfeltartással jelezze.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

29/2019. (IV. 15.) HATÁROZATA

a településkép védelméről szóló 17/2017. (XII.28.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos
törvényességi felhívásról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatal  VE/53/947/2019.  számú  törvényességi  felhívásával  egyetért,  az  abban
leírtakat elfogadja, gondoskodik a felhívásban közölt jogszabálysértések megszüntetéséről a
településkép  védelméről  szóló  17/2017.  (XII.28.)  önkormányzati  rendelete,  valamint
Településképi Arculati Kézikönyv felülvizsgálatával, ill. módosításával.

Felelős: Molnár Endre polgármester
Határidő: 2019. május 29.

5. Falugondnoki beszámoló elfogadása

Molnár  Endre,  polgármester:  Ezt  nem  is  részletezné.  Elég  szépen  összefoglalta  a
falugondnokuk az idevágó és e szerint javasolja a falugondnoki beszámoló elfogadását.
Aki el tudja fogadni, kéri, jelezze kézfeltartással.
 
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

30/2019. (IV.15.) HATÁROZATA

a falugondnoki beszámoló elfogadásáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  falugondnok  2018.  évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

6. Alapítványok, egyesületek támogatási kérelme

Molnár  Endre  polgármester: Ezt  tulajdonképpen  szintén  elég  jól  le  van  írva.  Azt  a
támogatást, amit tavaly megszavaztak részükre, annak a folytatását kérik az önkormányzattól,
hogy az  idén  is  támogassa.  Javasolja  az  idén  is  ezt  megtenni,  a  tavalyi  évhez  hasonlóan
30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összeggel.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

31/2019. (IV.15.) HATÁROZATA

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.) (továbbiakban: Szövetség) egyszeri 30.000,- Ft-tal, azaz
harmincezer forinttal támogatja.  

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik a Szövetség pénztára javára. 

A támogatás célja:  A határon túli  magyar iskolaválasztást  elősegítő Beiratkozási Program
támogatása

A felhasználás határideje: 2019. december 31.

A Szövetség a támogatásról 2020. január 31.-ig köteles elszámolni.

A támogatási cél kormányzati funkciója: 011130 Önkormányzatok, önkormányzati hivatalok
igazgatási tevékenysége

Felkéri a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének megfelelő
tartalommal  kössön  megállapodást  a  Szövetséggel,  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.
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Felelős: Molnár Endre, polgármester
Határidő: 

- a megállapodás megkötésére: 2019. május 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. Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok 2018. évi értékelésének elfogadása

Molnár Endre polgármester: Itt is megkapták az anyagot, amely itt is elég részletes.

Kérdezi, hogy van-e kérdés észrevétel?

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Javasolja az előterjesztés szerinti beszámoló elfogadását. Aki el tudja fogadni, kéri jelezze
kézfeltartással.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

32/2019. (IV. 15.) HATÁROZATA

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2018. évre vonatkozó átfogó
értékelés elfogadásáról

Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról szóló 2018. évre vonatkozó értékelést elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy az értékelést küldje meg a Veszprém Megyei Kormányhivatal
részére.  

Felelős: Molnár Endre, polgármester
Határidő: 2019. június 15. 

8. Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata

Molnár  Endre,  polgármester:  Ez  egy évről  évre  esedékes  feladata  a  testületnek.  Itt  is
megkapták az írásos előterjesztést. Tulajdonképpen az összegekről kellene beszélniük. Négy
kategóriában vannak díjak, illetve még egy kategóriában van díj, de abban 0,- Ft. 

Ismerteti a mostani, előterjesztés szerinti díjakat:
„A temetési hely, illetőleg az újraváltás díja 
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a) egyes sírhely: 10.000,- Ft;
b) kettős sírhely: 15.000,- Ft;
c) sírbolt (kripta) elhelyezésére szolgáló temetési hely: 25.000,- Ft.
A temetőfenntartási hozzájárulás díja 830,- Ft / alkalom.
A  temetői  létesítmények  (ravatalozó)  igénybevételéért  a  temetkezési  szolgáltatók  által
fizetendő díj: 1.200,- Ft /alkalom.
A temetőbe való behajtás díja: 0,- Ft”

Mondana javaslatot, aztán majd gondolkozhatnak az összegen, de itt még folytatódik tovább
is  az  előterjesztés,  miszerint:  „igény  merült  fel  az  egyre  sűrűbben  jelentkező  rátemetés
szabályozására,  (…)  és  ezzel  összefüggésben  ezt  véleményeztetni  kell  bizonyos
érdekképviseleti szervekkel.” Véleménye szerint, jó lenne ezt is átgondolni, a rátemetést.

Sárvári Atilla, alpolgármester: Mert ebben dönteniük kell?

Molnár Endre, polgármester: Abban kell dönteniük, hogy akarnak-e ezzel foglalkozni vagy
sem.

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Igen, mert ugye évente egyszer felül kell
vizsgálniuk a díjakat, ami most esedékes. El kell dönteniük, hogy kívánják-e módosítani vagy
nem  kívánják.  És  ha  kívánják,  akkor  abban  is  dönteniük  kell,  hogy  mit  és  mennyivel
módosítanának.

Sárvári Atilla, alpolgármester: Lenne egy felvetése. Egyre népszerűbb lett a temető, nem itt
helyi  lakosok körében. Olyan alacsonyak ezek a díjak,  hogy eszébe jutott,  hogy lehetne-e
olyan változatot csinálni, hogy az állandó lakosoknak, illetve a nem helyi lakosoknak?

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Pont ez a kategória az, amit így nem lehet.

Sárvári Atilla, alpolgármester: Javasolja, hogy ezzel foglalkozzanak.

Molnár Endre, polgármester: Az előterjesztés a díjak módosítására két lehetőség van: „a)
pont szerint nem kívánják módosítani, b) pont szerint a díjakat az alábbiak szerint kívánják
módosítani  (...) Felkéri  a  jegyzőt  a  szükséges  véleményeztetési  eljárás  lefolytatására,
valamint arra, hogy a rendelet módosításának tervezetét terjessze a Képviselő-testület elé.”
Javasolja a b) pont elfogadását, hogy módosítsák a díjakat. Ebben a körben javasolná, hogy
ahogy eddig meg volt határozva a sírhelyek megváltási díja, annak megfelelően emelni, aztán
az  egy  külön  kérdés  –  amin  lehetne  valóban  gondolkodni  –,  amit  Sárvári  Attila,
alpolgármester is mondott arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne ezt szabályozni. Azon túl,
hogy egy-két  személyt  ismer,  akik  nem voltak  eddig  állandó  lakosok,  de  itt  szeretnének
temetkezni, ha jól tudja, ők itt is szeretnék az életük további részét leélni. Véleménye szerint,
most még van elég hely a temetőben, bár biztos, hogy nem végtelen.
Ez egy komplex kérdéskör, hiszen lehetnek sírok is, amik annyira lepusztultak, hogy már azt
sem lehet tudni, hogy ki fekszik ott, hiszen már nem ápolják több generáció óta, és szinte már
sírjelzés sincs.

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Ez egy elég bonyolult és komoly kérdés. Ez
nem az a rátemetés kategória. A megváltási idő 25 év minimum.
Ebben a törvény és az ahhoz kapcsolódó kormányrendelet nagyon szigorú eljárás rendet szab,
hogy mikor lehet egy sírhelyet újra értékesíteni, hogy oda mikor lehet valaki mást rátemetni.
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Illetve temető részeket  is  le lehet zárni,  amikor  egy régi  temetőt  lezárnak,  amikor oda új
temetéseket  már nem engedélyeznek,  még a meglévő sírokra rátemetés engedélyezett.  De
falusi temetőnél, így még nem látott rá példát. Síroknál viszont előfordult.

Molnár  Endre,  polgármester: A  temetővel  kapcsolatosan  tavalyi  év  óta  történtek
fejlesztések.  Fel  lett  térképezve,  digitalizálva.  Könyv  van  róla,  és  tulajdonképpen  Valika,
pénzügyes kolléganő a hivatalban ezt vezeti, és mivel a térkép az méretarányos, így pontosan
lehet  rajta  követni,  hogy  hol,  mennyi  hely  van.  Ez  egy  hivatalos  feladata  is  volt  az
önkormányzatnak.

Sárvári Atilla, alpolgármester: Lehetne itt is tartani ebből a könyvből? 

Molnár Endre, polgármester: Kellene, mert Attila szokott segíteni a helyek kiválasztásában,
ha  valaki  egy ilyen  igénnyel  keresi  fel.  Szerinte  annak  nincs  akadálya,  hogy nyomtatott
formában magáról a térképből kaphasson egy példányt, meg van egy füzet is hozzá. 

Sárvári Atilla, alpolgármester: Letöltve is elég neki, nem feltétlenül kell kinyomtatni.

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Letölteni nem lehet, hanem abból részeket
lehet kinyomtatni.  Meg mindenkinek nem lehet odaadni az adatvédelem miatt,  nyilván az
önkormányzat részére lehet. Nem csak az elhunytnak az adatait, de a rendelkezésre jogosultak
adatait is tartalmazza, a sírhely felett rendelkezésre jogosult, aki fizeti a sírhelyet. Pláne most,
hogy bejön ez a GDPR. De úgy, mint önkormányzatnak, mint például, ha nincs egy temető
gondnok,  de  van egy falugondok,  és  a  munkaköri  leírásában  benne  lenne  hogy felügyeli
ezeket a dolgokat, neki át lehetne adni ezeket az adatokat erre a célra.

Sárvári  Atilla,  alpolgármester:  Szerinte  ezt  jó  lenne  megcsinálni,  mert  ez  valahogy  rá
maradt, de ő nem is feltétlenül ragaszkodik hozzá, hogy ő csinálja. Csak nehéz, mert ő is csak
úgy nagyjából tudja esetenként megmutatni, persze mindig mondja, hogy egyeztessék le, de a
Valika sincs kint, ő sem teljesen tudhatja. Ha kaphatna egy ilyen anyagot, akkor pontosan
tudja.

Molnár Endre, polgármester: Ki nevezhetjük temetőgondnoknak?

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Meg lehet bízni ilyen jellegű feladattal.

Molnár Endre polgármester: Visszatérve az eredeti témához a díjakat módosításra javasolja
az alábbiak alapján, ahogy az előterjesztésben is szerepel pontok szerint felsorolva:
a) egyes sírhely: 10.000,- Ft; ezt javasolná 15.000,- Ft-ra felemelni.
b) kettős sírhely: 15.000,- Ft; ezt javasolná 20.000,- Ft-ra felemelni.
c) sírbolt (kripta) elhelyezésére szolgáló temetési hely: 25.000,- Ft, javasolná a 30.000,- Ft-ot,
de nem tudja, hogy ez elég lenne-e, mert ugye aki kriptát épít az egy komolyabb dolog, most
30.000,- Ft-ot írt  be – hogy a helyiek számára ne legyen túl megterhelő –, de el lehet itt
képzelni egy komolyabb emelést.

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Az is meghatározza egyébként, azt sem lehet
tudni, hogy ez a sírbolt, vagy kripta egy személyes-e vagy kétszemélyes.

Molnár Endre, polgármester: Sőt a kripta az sokszor nem is csak 2 személyes, hanem van 4,
6 személyes is. Most vagy kihúzzák a kriptát vagy meg kellene egyezni a méretét illetően.
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Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Nem muszáj a méretét meghatározni, elég
személyre vonatkozóan meghatározni, hogy egy személyes vagy két személyes.

Molnár Endre, polgármester: A kriptára vonatkozóan tenne akkor javaslatot:
c) sírbolt (kripta) elhelyezésére szolgáló temetési hely: 

- 2 személyes: 50.000,- Ft
- 4 személyes: 100.000,- Ft

És akkor  ez a  két  fokozat  van,  ha valaki  3  személyeset  szeretne,  az is  a  100.000,-  Ft-os
kategóriába tartozik.
A temetőfenntartási hozzájárulás díja 830,- Ft / alkalom. Nem tudja, hogy mi alapján lett ez az
összeg kiszámolva, nehéz volt ezt annak idején kiszámolni, már beszéltek róla. Valahogy, úgy
kellene kiszámolni, hogy bruttó 1.000,- Ft alatt maradjanak.

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Valamilyen számítási mód van arra, hogy
minél nem lehet kevesebb vagy több.
„40. § (4) Az egyes díjfajtákon belül a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő
temetőfenntartási  hozzájárulási  díj  mértéke  az  adott  évben  az  egyes  sírhelyekre  megállapított
megváltási díjtételek egyszerű számtani átlagának 5%-át nem haladhatja meg.”

Molnár Endre, polgármester: Az egyes sírhelyre 15.000,- Ft-ot javasol, tekintetbe véve a
helyi embereknek az érdekeit, a kettes sírhelyre 20.000,- Ft-ot. A kripta az egy külön tétel,
mert az sokkal nagyobb szabású.

Sárvári  Atilla,  alpolgármester: Még  azt  is  el  tudná  képzelni,  hogy  az  egyes  sírhely
megváltása 20.000,- Ft a kettes sírhely megváltása pedig 30.000,- Ft legyen.

Molnár Endre, polgármester: Akkor el kell dönteni, hogy melyik legyen. 50 %-os emelés,
amit ő javasolt, vagy gyakorlatilag 100 %-os emelés, amit Attila javasolt.

Sárvári Tamás, képviselő: Ha a helyiek kapnak támogatást, talán nem olyan nagy teher a
lakosok számára, viszont emelni így érdemesebb.

Molnár Endre, polgármester: Amiről most nem beszéltek és benne sincs a rendeletben, az
az urnás temetés, amely egyre gyakoribb.

Tóthné  Titz  Éva,  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző: Nem  kell  külön  urnás  sírhelyet
meghatározni, mert lehet sima sírhelyre is temetni. Azt kellene meghatározni, hogy ugye egy
sírhelybe  lehet  temetni  vagy  urnát,  vagy  koporsót,  és  hogy  mennyit  lehet  rátemetni.  A
rátemetésnek a darabszámát kellene meghatározni. A törvényben, illetve a rendeletben van
urnasírhely is külön meghatározva, de az sokkal kisebb, és a rendes sírhelybe is lehet urnát
temetni, így nem kell, hogy ilyen kategória legyen. 

Molnár Endre,  polgármester:  Megmondja őszintén,  hogy ebben most  így nem szívesen
dönt, úgy érzi ez is olyan téma, hogy felkészültebben kellene dönteni erről, ami utánajárást
igényel.

Tóthné  Titz  Éva,  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző:  Lehet  elnapolni  májusi  ülésre  is,  nem
feltétlenül szükséges ebben most döntést hozni.
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Molnár Endre, polgármester: A sírhely árakat meg tudják határozni.

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Csak ha még egyszer hozzányúlnak, akkor
még egyszer el kell küldeni véleményeztetésre. Egyszerre menjen el.

Molnár Endre, polgármester: Akkor majd májusban?

Sárvári  Atilla,  alpolgármester: Vagy  csinálják  meg,  úgy,  hogy  rátemetés  esetén  a
mindenkori egyes sírhely 50 %-a.

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző:  Mindent véleményeztetni kell, ha ehhez a
rendelethez hozzá nyúlnak.

Molnár Endre, polgármester: Jó akkor legyen úgy, ahogy Attila mondta.

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Rátemetés esetén 15.000,- Ft / urna.
Az egyes sírhely esetén 3 urnát lehet rátemetni. A kettes sírhely esetén 6-ot. 
A törvény  vagy  a  kormányrendelet  meghatározza,  hogy  ha  valaki  egy  egyes  sírhelybe
koporsót  temet  rá,  akkor  a  koporsós  rátemetés  esetén  időarányosan  meg  kell  fizetni  a
megváltási díjat fennmaradó időre. Ha valaki koporsót temet rá egy másik koporsóra, akkor
ott a megváltási idő meghosszabbodik, és azt az időt kell kifizetni. Az urnás temetés nem
hosszabbítja meg. A törvény szabályozza a rátemetés feltételeit. Ezt igazából a temetkezési
szolgáltatóknak kell tudnia, ő nekik kell erre figyelnie.

Molnár Endre polgármester:  Jó, most akkor a temetőfenntartási hozzájárulás díjat újra ki
kell számolniuk?

Mindenki számolást végez erre vonatkozóan.

Molnár Endre polgármester: Neki 2.500,- Ft jött ki. Ezt kinek kell fizetni?

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Azt a vállalkozók kell megfizetni, ha esetleg
karbantartják a síremléket, akkor alkalmanként ennyit kell megfizetni. Ez az, az összeg. 

Molnár  Endre  polgármester:  Akkor  maradhat  2.500.-  Ft. Jó  és  akkor  megemelhetik  a
temetői létesítmények (ravatalozó) igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő
díjat is, ez 1.200,- Ft /alkalom. Akkor ezt is emeljük meg.

Sárvári Tamás, képviselő: Ezt kifizeti?

Molnár Endre polgármester:  Ezt a temetkezési  vállalkozó.  Akkor legyen 3.000,-  Ft.  Az
utolsó tétel, a behajtás díja, viszont maradjon 0,- Ft továbbra is.

Tóthné Titz Éva, jegyzőt  helyettesítő aljegyző:  Jó rendben,  akkor  ebből  készítenek egy
rendelettervezetet, amit elküldenek véleményeztetésre, és akkor utána elfogadhatja a testület.

Molnár  Endre  polgármester:  Az  elhangzottaknak  megfelelő  módosításokkal,
kiegészítésekkel javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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Aki el tudja ezt így 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

33/2019. (IV.15.) HATÁROZATA

A temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálatáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  köztemető  rendjéről,
használatának,  igénybevételének  szabályairól  szóló  5/2000.  (X.  16.)  önkormányzati
rendeletében  szabályozott,  a  temetővel  kapcsolatos  díjakat  felülvizsgálta,  ami  alapján
megállapítja, hogy a díjakat az alábbiak szerint kívánja módosítani:

A temetési hely, illetőleg az újraváltás díja 
a) egyes sírhely: 20.000,- Ft;
b) kettős sírhely: 30.000,- Ft;
c) sírbolt (kripta) elhelyezésére szolgáló temetési hely: 

- egy személyes: 50.000,- Ft,
- két személyes: 100.000,- Ft. 

d) urnás rátemetés esetén: 15.000,- Ft / urna.
- egy személyes sírhely esetén: 3 urna, 
- két személyes sírhely esetén: 6 urna. 

A temető fenntartási hozzájárulás díja 2.500,- Ft / alkalom.
A  temetői  létesítmények  (ravatalozó)  igénybevételéért  a  temetkezési  szolgáltatók  által
fizetendő díj: 3.000,- Ft /alkalom.
A temetőbe való behajtás díja: 0,- Ft

Felkéri a jegyzőt a szükséges véleményeztetési eljárás lefolytatására, valamint arra, hogy a
rendelet módosításának tervezetét terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző
Határidő: a következő tervezett testületi ülés

9. Beszámoló  az  önkormányzatok  részvételével  működő  társulások  2018.  évi
tevékenységéről

Molnár Endre polgármester:  A kiadós írásos anyagot mindenki megkapta.  Ha valakinek
kérdése észrevétele van ezzel kapcsolatban, kéri, jelezze.

Kérdés észrevétel nem hangzott el.

Amennyiben nincs, javasolja elfogadásra,  aki ezt így el tudja fogadni,  kéri,  kézfeltartással
szavazzon.
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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

34/2019. (IV. 15.) HATÁROZATA

az Önkormányzat részvételével működő társulások 2018. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati társulások 2018.
évi munkájáról készült beszámolót tudomásul veszi, és elfogadja. 

10. Tájékoztatás a HÉSZ-hez kapcsolódó módosítási kérelemről 

Molnár Endre polgármester: Az önkormányzathoz érkezett egy levél – amit az előterjesztés
anyagaként megkapott mindenki – abból kiderül, hogy az egykori Szentbékkállai külterületen
lévő  strandfürdőt  megvásároló  tulajdonosoknak  olyan  elképzelésük  lenne,  hogy
gyümölcsfeldolgozás céljából, egy feldolgozó üzemet szeretnének létesíteni.
Megnézte ennek a területnek a besorolását a HÉSZ szerint, illetve a rendezési terv szerint ez
az  általános  mezőgazdasági  MA 2-es  terület.  Ennek  az  ingatlannak  a  mérete  1,39  ha.  A
telekkönyvi bejegyzése úgy van, hogy szemtől szembe 1,13 ha szántó és 0,25 ha gyümölcsös.
A jelenlegi  HÉSZ-ben  úgy szerepel,  hogy ez  az  MA 2-es  terület  ez  legalább  80  %-ban
szőlőtermelésre  hasznosított  terület  és  ahhoz,  hogy  bármit  oda  lehessen  építeni,  ahhoz
legalább 5 hektárosnak kellene lennie.  Van egy olyan rendelkezés,  hogy ha ugyanannak a
tulajdonosnak  borvidéken  lévő  egyéb  telkei  is  vannak,  és  azokat  összeadjuk,  és  azok
összességében  elérik  az  5  hektárt,  akkor  ott  egy  kisebb  területen  is  csinálhatnak  borral
kapcsolatos  feldolgozó  központot.  De  mondjuk  gyümölcsössel  kapcsolatban  nem,  tehát
magyarán  ez pillanatnyilag a  jelenti  állapotok szerint  nem kivitelezhető.   Azon már  lehet
gondolkodni, hogy tervben van a HÉSZ és az rendezési terv felülvizsgálata, ez is egy kötelező
feladat, aminek a határidejét most meghosszabbították 2021. évre. Ez egy nagylélegzetű dolog
lesz,  hiszen  az  egész  rendezési  tervet  felül  kell  vizsgálniuk.  A tervezőkkel  beszélt  épp a
napokban,  ugyancsak ez a  Város és Ház Építőipari  Tervező iroda,  Városi  Andrea.  Tavaly
ősszel,  amikor utoljára beszélt  vele ezt megelőzően akkor ugye kért  egy árajánlatot,  hogy
jelölje  meg.  Nem  tudta  pontosan,  de  nagyságrendileg  ennek  a  komplex  dolognak  a
felülvizsgálatát olyan 4 millió forint körüli nagyságrendben adta meg és ennek a folyamata is
közel  egy  éves  folyamat  lesz,  mert  annyi  minden  területet  kell  egyeztetni.  És  közben
megszületett a Balaton törvénynek a módosítása, ami inkább csak problémákat jelent. Addig
ezeket a dolgokat, célszerű összegyűjteni esetleg, ha felvetés, gondolat van, és akkor ezt a
tervezőkkel  –  az  egyéb törvényekben szereplő  előírásokkal  is  figyelembe véve – át  lehet
beszélni, hogy milyen lehetőségek vannak.  Azt az információt kapta, hogy ez a módosítása
Balaton törvénynek, inkább nehezített a helyzeten, mintsem könnyített, amit egyébként vártak
tőle, hogy rugalmasabb lesz, inkább merevebbé vált. Nagyon sok szigorítást hozott. 
Így még nem tudja, hogy mi lesz a jövő. Amit leírt a levélben az nagyon rokonszenves és
pozitívan is lehet hozzá állni, de hogy milyen feltételekkel lehet ilyen feldolgozó üzemet és
ilyen nagyságú területen az kérdéses. Valamilyen módon nyilván, erre a levélre válaszolni
kell. Ezzel kapcsolatosan az lenne a javaslata, hogy megkapták, köszönik, félre teszik ezt a
kérést majd a rendezési terv felülvizsgálatához.
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Tóthné  Titz  Éva  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző: Két  lehetőség  van  ilyen  esetben.  Az
önkormányzat nem minden évben módosít helyi Építési Szabályzatot, most ugye változtak a
jogszabályok,  azért  tolták ki 2021. év végéig,  mert a magasabb szintű jogszabályok most
lettek olyan szinten, hogy majd most lehet ezeknek a dolgoknak neki állni, de az egy teljesen
új HÉSZ-t fog jelenteni, mert ezeknek a jelölése, szabályozása, minden változott és itt nem
felülvizsgálatról  fognak  beszélni,  hanem  teljesen  új  HÉSZ-ekről  fognak  beszélni.  Tehát
nyilván ez egy nagy lélegzetvételű dolog. 
Illetve van egy másik lehetőség, amikor van valakinek egy olyan szándéka, ami nem passzol
össze, mondjuk a HÉSZ-szel, és a testület úgy ítéli meg, hogy ez egyébként kivitelezhető, egy
HÉSZ módosítással megvalósítható, nyilván abban az esetben, hogyha ezt a testület támogatja
egyébként, akkor meg lehet csinálni a HÉSZ módosítást, annak tükrében, hogy a kérelmező a
felmerülő összes költséget vállalja.  Tehát ez a két lehetőség van.  Vagy megvárják azt, hogy
elindul a HÉSZ felülvizsgálata és akkor az ő igényeik is figyelembevételre kerülhetnek, vagy,
hogyha alapból megvalósítható, csak valami módosítást igényel a jelenlegi HÉSZ és ők ennek
a HÉSZ módosításnak a teljes komplett költségét vállalják, akkor ez is megvalósítható.

Sárvári Atilla  alpolgármester: Talán,  ami miatt  egy kicsit  több figyelmet  érdemel ez az
anyag – ha építészetileg nem egy értékes építmény található azon a területen, műszakilag se
egy kifogástalan  építmény –,  viszont  kultúrtörténeti  szempontból  egy kuriózum,  hiszen  a
Balaton-felvidéken nem sok ilyen  hely van.  Így azt  gondolja,  hogy ami  miatt  esetleg  az
önkormányzat,  ha  nem  is  áll  mindjárt  mellé,  de  ezt  ne  hagyja  figyelmen  kívül,  hogy  a
történelemnek tényleg fontos része, hogy volt itt egy ilyen fürdő, aminek meg lehet menteni
bizonyos részeit, be lehet mutatni, aztán az, hogy mennyire vehető figyelembe az egy másik
kérdés.
Csak erre szeretett volna rávilágítani, hogy ha nem azzal kezdi a tulajdonos, hogy ledózeroltat
egy ilyen építményt,  hanem tulajdonképpen a nyakába veszi ezt  a gondot,  hogy megőrzi.
Mondjuk, itt az önkormányzat egy ilyen egyesség folytán előírhat bizonyos dolgokat, hogy
ezt hogyan tegye.  A módosításnak az egyik feltétele lehetne.

Molnár  Endre,  polgármester: Itt  két  dolog  van.  Tény  az,  hogy  azt  írja:  „terveinkben
szerepel a strandfürdőépítményének felújítása, lakosok és turisták számára megtekinthető é,
bejárható  állapotba  hozásához.  Egy  szabadtéri  strandfürdő,  múzeum  parkban
gondolkodunk.” Ez véleménye szerint támogatható. E mögé oda tud állni az önkormányzat.    
A másik része viszont, hogy nem véletlenül vannak ezek a rendezési tervek, és nem vétlenül
vannak ezek az övezetek.  Arra azért tényleg nagyon kell  vigyázni a jövőben is – bárki is
csinálja  –,  hogy  egy  bizonyos  nagyságrend  alatt  építkezéseket  itt  a  természetben  nem
szabadna megengedni, különösen egy olyan hasznosítással, ami elő van írva, mint például
szőlőhasznosítás  erre  a  területre.  Tehát,  ha  rákerülne  a  sor  a  HÉSZ  és  a  rendezési  terv
módosítására meg kellene hagyni ezt a részét.  Azt meg lehet írni, hogy támogatják, és hogy a
régi fürdőnek egy parkszerű bemutatásának nem látják akadályát. De a másik kérés, ami egy
gazdasági  épület,  egy feldolgozó üzem építésére  vonatkozik,  azt  majd csak  a  HÉSZ és  a
Rendezési terv felülvizsgálatával,  mert  azzal kapcsolatban nagy problémát lát.  Nem tudná
támogatni, hogy egy ilyen dolog oda épüljön. Ahhoz teljesíteni kellene azokat a feltételeket
vagy  valami  hasonlóakat,  amik  most  szerepelnek,  mert  ha  egy  ilyet  támogatna  az
önkormányzat, akkor bárki bárhol, különösen, aki azt tudja mondani, hogy a pénz nem gond,
és tudná állni a HÉSZ módosításának költségeit. Itt tájértékek vannak, amiket védeni kell.

Sárvári Attila, alpolgármester: Részt vett a kezdetekkor a rendezési terv megalkotásában, és
elég szigorú feltételeket szabtak, így ő is ennek a letéteményese, hogy ilyenek ne jöjjenek
létre.  Ebben az esetben ez azért  különleges helyzet,  mert  ott  van egy olyan dolog, ami a
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település történetéhez hozzá tartozik, ami tényleg nem egy hétköznapi építmény. Neki az, az
érzése,  hogy  majdnem természetes,  hogy  a  kettőt  összekötné  a  tulajdonos  és  megpróbál
valami olyan dolgot létrehozni, de nem biztos, hogy hozzá kell járulni, vagy támogatni. Az
önkormányzat felelőssége biztos, hogy bent van ebben. Mert azt nem írhatja elő, hogy ne
szüntesse meg azt a medencét, viszont okosan elő lehet segíteni, hogy az megmaradjon. Ez az
egyik.  A másik,  hogy talán  kicsit  valamelyest  könnyebbé  teszi  a  döntést,  hogy nem egy
szigetszerűen  épített  környezettől  van  az  a  terület,  pontosan  a  zártkerti  területek  határán,
hiszen abban a vonalban vannak építmények. Tehát egész másképp festene a dolog, ha valaki
például a bekötő út mellett szeretne valamit építeni. De ez csak az ő gondolata. Szerinte ezen
egy kicsit gondolkozni, dolgozni kellene. Javasolja, mindenképp válaszlevélbe leírni, hogy
megértették ezt a kérést, illetve támogatnák a medencének a megőrzését. Meg kellene várni
ennek a felülvizsgálatnak az időszakát. 

Molnár Endre, polgármester: Igen ezt mondta ő is, hogy meg kell várni mindenképpen a
felülvizsgálatot.

 Az elhangzottaknak megfelelően javasolja elfogadásra, aki ezzel egyet ért, kéri kézfeltartással
szavazzon. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

35/2019. (IV.15.) HATÁROZATA

Tájékoztatás a HÉSZ-hez kapcsolódó módosítási kérelemről

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  tájékoztatja  kérelmezőt,  hogy a
HÉSZ módosításával kapcsolatos kérelmét, annak felülvizsgálata során, mely várhatóan 2021.
év, tudja kérelemben elbírálni.

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

Felelős: Molnár Endre, polgármester
Határidő: 2019. május 05. 

Molnár Endre polgármester:  A naprendi pontok megtárgyalásának a végére értek. Az ülés
bezárása előtt, tájékoztatásképpen annyit szeretne még mondani, hogy az önkormányzatnak,
mint alperesnek és Dombi Csaba pere,  ami a Bartyik Ivett  és Dombi Csaba között  indult
birtokvásárlással,  birtokvitával  kapcsolatosan  és  egy bizonyos  pontosan  az  önkormányzat
Bartyik Ivett tulajdonszerzését támogatta. Ily módon így kerültek szembe, mint önkormányzat
Dombi Csabával. Ezzel kapcsolatosan, most egy másodfokú bíróságnak egy végleges döntése
született,  ahol Dombi Csaba veszített,  és mint felperest a bíróság kötelezte a perköltségek
megfizetésére. 
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Mindenkinek megköszöni a részvételt és az ülést 17:50 órakor bezárja. 

K.m.f.

Molnár Endre Tóthné Titz Éva
polgármester jegyzőt helyettesítő aljegyző
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