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

Szám: Krs/208-5/2019.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2019.  május  15.
napján 8:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

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

Jelen vannak:

Molnár Endre  polgármester
Sárvári Attila alpolgármester
Bőczi Ernő  képviselő
Németh Ottó 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: Tisztelettel köszönt mindenkit,  megállapítja, hogy a testület
teljes létszámban megjelent, így határozatképes. A meghívóban szereplő napirendi pontokat és
az  azokhoz  kapcsolódó  anyagot  mindenki  megkapta.  Ezzel  kapcsolatosan  szeretné
bejelenteni, hogy a napirendi pontok közül a 7. pontot javasolja levenni a napirendről. Az
előzetesen megküldött anyag terjedelmes és jól összeállított, de van egy-két olyan rész benne,
ami  további  pontosítást  igényel,  így  javasolja,  hogy a  „Helyi  Esélyegyenlőségi  Program
elfogadását”, mint 7. napirendi pontot vegyék le a napirendről. 
Továbbá,  visszamenőleg  a  legutóbbi  testületi  ülésre,  a  temetővel  kapcsolatos  díjak
felülvizsgálatára  vonatkozó határozatban egy elírás történt.  Ezért  javasolja,  hogy most ezt
korrigálják, ez „A temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálatáról szóló határozat módosítása”
lenne a 7. napirendi pont.
Világos-e ez így mindenki számára? Illetve van-e egyéb javaslata, észrevétele valakinek?

Észrevétel, javaslat nem hangzott el.

Amennyiben nincs, javasolja a napirendi pontok módosítás szerint, ebben a formában történő
elfogadását. Aki egyet tud érteni, kéri, kézfeltartással jelezze.
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Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

42/2019. (V. 15.) HATÁROZATA

napirend elfogadásáról

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

I. 2018. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Molnár Endre, Polgármester

II. 2018. évi zárszámadásának elfogadása
Előterjesztő: Molnár Endre, Polgármester

III. 2018. évi belsőellenőrzésekről szóló jelentés elfogadása
Előterjesztő: Molnár Endre, Polgármester

IV. Közérdekű védekezés költségeinek megelőlegezése
Előterjesztő: Molnár Endre, Polgármester

V. 2019. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat
benyújtása
Előterjesztő: Molnár Endre, Polgármester

VI. Elszámolás a 2018. évi rendezvényekről
Előterjesztő: Molnár Endre, Polgármester

VII. A temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálatáról szóló határozat módosítása
Előterjesztő: Molnár Endre, polgármester

Molnár  Endre  polgármester: A  napirendi  pontok  tárgyalása  előtt  szükséges  a  lejárt
határidejű határozatokról készült jelentést elfogadni. A határozatok között egy van, amit most
korrigálnak. Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban, van-e észrevétel?

Észrevétel nem hangzott el. 

Amennyiben nincsen, javasolja a jelentést elfogadásra. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

43/2019. (V.15.) HATÁROZATA

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

I. 2018. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása

Molnár  Endre  polgármester:  Nagyon  jól  összeállított  anyagot  kaptak,  az  előterjesztés
részletesen tartalmazza, hogy miért volt szükség a költségvetés módosítására. Kérdezi, hogy
van-e ezzel kapcsolatosan kérdése valakinek? Jelen van körükben Szalai Valéria, pénzügyi
ügyintéző, aki összeállította a kapott anyagot, neki is lehet kérdést feltenni.

Kérdés nem hangzott el.

Kérdezi a pénzügyi ügyintézőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni?

Molnárné Szalai  Valéria  pénzügyi  ügyintéző: Elmondja,  hogy a  2018.  évi  költségvetés
módosításáról  szóló  anyagban  teljesen  kibontotta  tételesen,  hogy  mi  volt  a  harmadik
költségvetés módosításkor. Néhány állami támogatásforma-, és adóváltozás történt. Mivel a
teljesítést az előirányzathoz kell igazítani, igazából itt már a teljesítéshez történt az előirányzat
igazítása.  

Molnár Endre polgármester: Az elhangzottak könnyen követhetőek az anyagban, jól össze
van állítva. 

Van-e ezzel kapcsolatban további kérdése valakinek?

Kérdés nem hangzott el.

Javasolja  a  2018.  évi  költségvetés  módosítását  elfogadását.  Aki  ezzel  egyet  ért,  kéri,
kézfeltartással szavazzon.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelete

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

Molnár Endre polgármester: Továbbá,  javasolja a 2018. évi  költségvetés módosításához
szükséges tájékoztatás elfogadását.

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

44/2019. (V.15.) HATÁROZATA

tájékoztatási kötelezettség elfogadásáról

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

II. 2018. évi zárszámadásának elfogadása

Molnár  Endre  polgármester: Kérdezi,  hogy  a  zárszámadással  összefüggésben  van-e
észrevétel, megjegyzés.

Észrevétel, megjegyzés nem hangzott el.

Molnár Endre polgármester: Annyit idézne az anyagból, hogy „Összességében elmondható,
hogy  az  önkormányzati  gazdálkodás  egyensúlyban  van,  a  kötelező  feladatok  ellátása
biztosított  volt  az  önkormányzat  anyagi  lehetőségeihez  mérten  az  önkormányzat  a  2018.
évben eredményesen és sikeresen gazdálkodott a rendelkezésére álló erőforrásokkal.”  

Van-e kérdése valakinek?

Kérdés nem hangzott el.

Amennyiben  nincs  kérdés,  javasolja  Szentbékkálla  Község  Önkormányzat  2018.  évi
zárszámadásának elfogadását.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 7/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Szentbékkálla Község Önkormányzata 2018. évi zárszámadásáról

Molnár Endre polgármester: Itt  szintén van tájékoztatási  kötelezettségről  szóló pont,  az
adóság keletkeztetésre vonatkozóan, nem keletkeztetnek adósságot, nincs tervbe véve. Van-e
ehhez kapcsolódóan valakinek kérdése, észrevétele?

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Amennyiben nincs  kérdés,  észrevétel,  javasolja  a  zárszámadáshoz kapcsolódó tájékoztatás
elfogadását.

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

 45/2019. (V.15.) HATÁROZATA

tájékoztatási kötelezettség elfogadásáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2018.  évi  zárszámadáshoz
kapcsolódó tájékoztatási kötelezettséget elfogadja.

III. 2018. évi belsőellenőrzésekről szóló jelentés elfogadása

Molnár Endre polgármester: Ez is egy kötelező feladat, szép kis anyagot kaptak erről is. 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: Ez nem csak a belsőellenőrzésre vonatkozik,
ez kompletten a mindent tartalmazó, belső- és külsőellenőrzés is. Ez a zárszámadás része.

Molnár Endre polgármester: Ehhez kapcsolódóan van-e valakinek kérdése, észrevétele?

Kérdés észrevétel nem hangzott el.

Javasolja a 2018. évi önkormányzatot érintő ellenőrzésekről szóló jelentés elfogadását. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

46/2019. (V.15.) HATÁROZATA

a  2018. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentésről

Szentbékkálla  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2018.  évben  Szentbékkálla
Önkormányzatánál végzett ellenőrzésekről szóló jelentést tudomásul veszi, és elfogadja azt.

IV. Közérdekű védekezés költségeinek megelőlegezése

Molnár Endre polgármester: A parlagfűvel összefüggésben egy viszonylag rövid kis anyag 
van, nem igényel túl sok hozzáfűzni valót. 

Kérdezi, hogy van-e észrevétel, kérés az anyaggal kapcsolatban. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Javasolja elfogadásra. 

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

47/2019. (V.15.) HATÁROZATA

közérdekű védekezés költségeinek megelőlegezéséről

Szentbékkálla  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  azzal,  hogy  a
közérdekű védekezés elrendelésére jogosult hatóság (jegyző) az általa kiválasztott gazdálkodó
szervezetet bízza meg a közérdekű védekezés elvégzésére.

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  költségvetése  terhére  vállalja  a
közérdekű védekezés költségeinek megelőlegezését.

Felelős: Molnár Endre Sándor, polgármester
Határidő: folyamatos

V. 2019. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat 
benyújtása

Molnár Endre  polgármester: Ez  a  pályázat,  amit  a  hónap végéig  kellene  benyújtaniuk,
dolgoznak ezen. Itt az anyagban, amit kaptak, úgy szerepel, hogy erről most összegszerűen
nem tudnak döntést hozni. Annyit kell tudni, hogy ez egy olyan pályázat, ahol 5 % önerő
szükséges. Az orvosi rendelő fűtéskorszerűsítését és akadálymentesítését tűzték ki célul. Ezt
próbálják  ezzel  a  pályázattal  megoldani.  Ahogy  a  szövegben  is  helyesen  áll,  különféle
árajánlatokat  kérnek.  Még ezek nem érkeztek  be.  Gyakorlatilag  ezért  összegről  még nem
tudnak dönteni. Nem tudják, hogy miből mennyi az 5 %.

Molnárné Szalai  Valéria,  pénzügyi  ügyintéző: Annyit  lehet  tudni,  hogy 30.000.000,-  Ft
(harmincmillió forint) a határ.

Molnár  Endre  polgármester:  Tehát  a  maximális  pályázati  összeg  az  30.000.000,-  Ft
(harmincmillió forint), ennek megfelelően 1.500.000,- Ft (egymillió-ötszázezer forint) lenne
az önerő.

Tóthné Titz Éva jegyzőt  helyettesítő aljegyző: Ha meg lesz az összeg,  arról  kell  külön
döntést  hozniuk.  Azt  javasolja,  hogy  vegyék  ki  az  előterjesztésből  azt  a  szövegrészt,
miszerint: „A fejlesztésre több vállalkozótól kértünk árajánlatot, a benyújtott ajánlatok, mely
szerint annak költsége ……………….. -Ft,  a Képviselő-testület  elfogadja.”  Ezt a mondatot
vegyék ki, és akkor onnantól folytatódhat a következő módosítással: „Az igényelt támogatás
összege a pályázati kiírásban szereplő mérték alapján 95 %.” Ez után ne szerepeljen összeg
és, továbbá: „A fennmaradó, a fejlesztési költség 5 %-át a Képviselő-testület biztosítja, mint
önerőt a 2019. évi költségvetésbe betervezett tartalék terhére.” 
Ez  tulajdonképpen  egy  általános  szándéknyilatkozat,  egy  általános  biankó  döntés,  és  a
későbbiekben, a konkrét számok ismeretében úgy is kell hozni egy újabb döntést.
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Molnár Endre polgármester: Tehát ez azt jelenti, hogy a következő két héten belül kell majd
egy rendkívüli  ülést  ezzel  kapcsolatosan összehívni,  hogy tudjanak a  majd  akkor  konkrét
összegekről  döntést  hozni. Megköszöni  a  tájékoztatást. Ezzel  a  módosítással  javasolja  az
előterjesztést elfogadni.

Aki ezzel egyet ért, kéri, hogy kézfeltartással szavazzon. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 48/2019. (V.15.) HATÁROZATA

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés 
támogatására pályázat benyújtásáról

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Magyarország
2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és
c)  pontok  szerinti  önkormányzati  feladatellátást  szolgáló  fejlesztések  támogatására  kiírt
pályázat ac) alcéljára pályázatot nyújt be. 
A pályázat keretében az alábbi fejlesztést kívánja megvalósítani:
Szentbékkálla,  Kossuth  u.11.  szám  (92  hrsz.)  alatti  orvosi  rendelő  fűtéskorszerűsítése,
akadálymentesítés megoldása, belső átalakítások.
Az  igényelt  támogatás  összege  a  pályázati  kiírásban  szereplő  mérték  alapján  95  %.  A
fennmaradó, a fejlesztési költség 5 %-át, a Képviselő-testület biztosítja, mint önerőt a 2019.
évi költségvetésébe betervezett tartalék terhére.

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: Molnár Endre, polgármester
Határidő: 2019. május 31.

VI. Elszámolás 2018. évi rendezvényekről

Molnár  Endre  polgármester: Ezt  viszonylag  könnyű  elfogadni,  mert  nagyon  szépen
átláthatóan, táblázatszerűen fel van sorolva az elszámolás a 2018. évi rendezvényekről. 

Ehhez van-e valakinek észrevétele, kérdése, megjegyzése?

Észrevétel, kérdés megjegyzés nem hangzott el.

 Amennyiben nincs, javasolja a 2018. évi rendezvényekről szóló elszámolás elfogadását.

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

49/2019. (V.15.) HATÁROZATA

2018. évi rendezvények elszámolásáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2018.  évi  rendezvényekről
történő elszámolást elfogadja. 

VII. A temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálatáról szóló határozat módosítása

Molnár Endre polgármester: Az eredeti napirendi pont levétele után, az helyett 7. napirendi
ponkét  az  előző  testületi  ülésen  hozott  határozatot  módosítják  elírásból  kifolyólag.  Ez  a
temetővel  kapcsolatos  díjak felülvizsgálatáról  szóló,  33/2019 (IV.  16.)  számú határozat.  A
kriptás  temetéssel  kapcsolatban  az  egy  személyes  elhelyezést  két  személyesre,  a  két
személyes elhelyezést négy személyesre módosítják az erre vonatkozó szövegrészben.

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző:  Így is  beszélték meg eredetileg az előző
ülésen, csak a határozatban lett elírva egy és kétszemélyesre. 

Molnár Endre polgármester: Ehhez van-e még kérdés észrevétel?

Kérdés észrevétel nem hangzott el. 

Amennyiben nincs, javasolja ebben a formában elfogadni.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

50/2019. (V.15.) HATÁROZATA

Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálatáról szóló 
33/2019. (IV. 15.) számú határozat módosítása

Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 33/2019. (IV. 15.) Kt. határozatát 
az alábbiak szerint módosítja: 

„c) sírbolt (kripta) elhelyezésére szolgáló temetési hely:
- egy személyes: 50.000,- Ft,
- két személyes: 100.000,- Ft.”

szövegrész helyébe a következő szöveg lép:

„c) sírbolt (kripta) elhelyezésére szolgáló temetési hely:
- két személyes: 50.000,- Ft,
- négy személyes: 100.000,- Ft.”
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A módosítás a Kt. határozat egyéb rendelkezését nem érinti.

Felelős:   Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző
Határidő: azonnal

Rendkívüli észrevétel, vagy javaslat van-e az ülésre vonatkozólag?

Észrevétel javaslat nem hangzott el.

Molnár Endre polgármester: Amennyiben nincs, megköszöni a részvételt, és az ülést 8:25
órakor bezárja. 

K.m.f.

Molnár Endre Tóthné Titz Éva
polgármester jegyzőt helyettesítő aljegyző
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