
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

8281 Szentbékkálla, Kossuth Lajos utca 11.

Iktatószám: 208-15/2019.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. október 22-én 
               16.00 órakor megtartott alakuló üléséről.

Az ülés helye:      Szentbékkálla Község Önkormányzata Könyvtára

Jelen vannak: Sárvári Csaba, polgármester
Botos Antal, képviselő

            Gál Kleopátra, képviselő
            Trájer Istvánné, képviselő 

Sárvári Csaba, képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:

Tóthné dr. Titz Éva, aljegyző   
dr. Takács Katalin igazgatási csoportvezető                      
Káli József Lászlóné Szentbékkállai Helyi Választási Bizottság Elnöke 

Horváth Tamásné jegyzőkönyvvezető

Lakosság részéről megjelent: 14 fő

Sárvári  Csaba,  polgármester: Tisztelettel  köszönti  a  2019.  október  13-án  megválasztott
képviselőket, a meghívott vendégeket, aljegyző asszonyt, Hivatal munkatársait, a Helyi Választási
Bizottság  elnökasszonyát,  és  az  alakuló  ülést  figyelemmel  kísérő  lakosságot.  Az  alakuló  ülést
16.00 órakor megnyitja. 

Kéri, hogy közösen hallgassák meg a himnuszt.

Sárvári  Csaba,  polgármester: Megállapítja,  hogy  a  képviselő-testület  alakuló  ülése
határozatképes, mivel a megválasztott 4 fő képviselőből 4 fő képviselő, továbbá a polgármester
jelen van. Az alakuló ülést megnyitja.
Ismerteti a meghívó szerinti napirendi pontokat.
Javasolja, hogy az ismertetett napirendi pontok tárgyalását a képviselő-testület fogadja el. Kéri a 
testületet, hogy aki egyetért a napirend elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 

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

97/2019. (X. 22.) HATÁROZATA

A 2019. október 22. napján megtartott alakuló ülés napirendjének elfogadásáról

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. október 22-i alakuló ülésének
napirendjét elfogadja az alábbiak szerint: 

1.   A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről 
2.   Önkormányzati képviselők eskütétele, megbízólevél és esküokmányok átadása 
3.   Polgármester eskütétele, megbízólevél és esküokmány átadása
4.   Polgármesteri program ismertetése 
5.  Ügyrendi Bizottság megválasztása
6.   Alpolgármester megválasztása, eskütétele 
7.   Polgármester, Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
8.   A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának módosítása 
9.   Képviselői tiszteletdíjak meghatározása 
10. A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő
      partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
11.  Polgármester munkarendjének meghatározása 
12.  Tájékoztatások (gazdasági program, feladatátvállalás, összeférhetetlenségi 
       szabályok, vagyonnyilatkozat-tétel)
13. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tag delegálása

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.  A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről 

Sárvári Csaba, polgármester: Felkéri Káli József Lászlónét a Helyi Választási Bizottság Elnökét,
hogy a választás eredményét ismertesse. 

Káli  József  Lászlóné  a  Helyi  Választási  Bizottság  Elnöke: Köszönti  az  alakuló  ülésen
megjelenteket. Ismerteti a 2019. október 13. napjára kitűzött önkormányzati választás eredményét,
mely szerint Szentbékkálla településen 1 fő polgármester jelöltre és 8 fő képviselő-jelöltre lehetett
szavazni.

A választópolgárok Szentbékkálla településen 85 szavazattal Sárvári Csabát az MVMP jelöltjét 
választotta polgármesternek.

A képviselőjelöltek
Sárvári Tamás 39 szavazatot,
Gál Kleopátra 82 szavazatot,
Bőczi Ernő  22 szavazatot,
Sárvári Attila             96 szavazatot,

1



Pauz Veronika                  13 szavazatot,
Botos Antal                64 szavazatot,
Farkas Sándor        31 szavazatot,
Trájer Istvánné           51 szavazatot,

Szentbékkálla településen a megválasztható képviselő száma 4 fő, a 4 legtöbb szavazatot kapott 
jelölt lett a képviselő-testület tagja:

Sárvári Attila
Gál Kleopátra
Botos Antal
Trájer Istvánné

Polgármester Úr, és a Képviselő Urak/Asszonyok munkájához a Választási Bizottság nevében sok
sikert kívánok!

Köszönöm.

  
2.   Önkormányzati képviselők eskütétele, megbízólevél és esküokmányok átadása 

Sárvári Csaba, polgármester: Az Önkormányzati képviselőknek esküt kell tenni. Felkérem a 
megválasztott képviselőket, a zászló előtt szíveskedjenek felsorakozni az eskü letételéhez.

Felkéri  Káli  József  Lászlónét  a  Helyi  Választási  Bizottság  Elnökét  az  eskü  kivételére,  az
esküokmányok és megbízólevelek átadására.

Káli József Lászlóné a Helyi Választási  Bizottság Elnöke: Felkérem a jelenlévőket,  hogy az
eskü alatt szíveskedjenek felállni. 

Eskütétel

A képviselők eskütétele után Káli József Lászlóné a Helyi Választási Bizottság Elnöke gratulál,
majd átadja az esküokmányokat, megbízóleveleket.

3.   Polgármester eskütétele, megbízólevél és esküokmány átadása

Sárvári  Csaba,  polgármester:  Felkéri,  Káli  József  Lászlónét  a  Helyi  Választási  Bizottság
Elnökét, hogy olvassa elő a polgármester eskütételét. 

Káli  József  Lászlóné  Helyi  Választási  Bizottság  Elnöke: A polgármesternek  megválasztását
követően esküt kell tenni. Felkérem polgármester urat, hogy szíveskedjen a képviselő-testület előtt
– zászló mellett – az esküt letenni.
Felkérem a jelenlévőket, hogy az eskü alatt szíveskedjenek felállni.

Eskütétel

A polgármester eskütétele után Káli József Lászlóné, a Helyi Választási Bizottság Elnöke gratulál,
majd átadja az esküokmányt, megbízólevelet.
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4.   Polgármesteri program ismertetése 

Sárvári  Csaba,  polgármester: „Tisztelt  Szentbékkállai  választópolgárok,  kedves  vendégek.
Röviden  ismertetném  a  programomat,  mondhatnám  közösen  a  programunkat.  Kiemelt
feladatomnak  tekintem  a  falu  nyugalmában  elért  eredményének,  kulturális  hagyományainak
megőrzését, továbbfejlesztését, településre jellemző példás társadalmi együttélést, együttműködést
és békés bemutatását. Természeti értékeink védelme, valamint az épített egyéb kulturális örökség,
pl. Oltárczy Ferenc munkássága által épített pajtamúzeum, és helytörténeti gyűjtemény megőrzése,
méltó kezelése, szintén fontos teendők között szerepel. Sürgető feladatként tekint a falun áthaladó
aggasztóan növekvő gépjárműforgalom szabályozására, lehetőség szerinti csökkentésére. Minden
rendelkezésre  álló  eszközzel  szeretné  elősegíteni  növelni  Szentbékkálla  népességtartó  erejét,
jövedelemtermő  képességét.  Nagyon  fontosnak  tartom  a  meglévő  szociális  ellátó  rendszer  és
falugondnoki  munka  további  működését,  hatékony  fejlesztését.  Engedjék  meg,  hogy 5  pontba
összeszedte, hogy mi a programja:
-  Szentbékkálla  teljes  közvilágításának  felújítása,  oszlopokra  takarékos,  korszerű  led-es
lámpatestek felszerelése,
- Temető közvilágításának megoldása a temető egész területén, 
- Kulturház szigetelése, fűtéskorszerűsítése,
- Orvosi rendelő felújítása, akadálymentesítése,
- kül- és belterületi utak szakaszos felújítása.
Röviden ez tartalmazza a programukat. Természetesen a kedves szentbékkállai lakosoktól is várnak
olyan fontos észrevételt,  amivel akár őt, akár a képviselőtársait megkeresik, és nagyon szivesen
támogatják.”
Köszöni, hogy meghallgatták.  

Kérdezi, hogy az ismertetett programmal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel?
Amennyiben nincs, aki az ismertetett programot elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

98/2019. (X. 22.) HATÁROZATA

Polgármesteri program elfogadásáról

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sárvári Csaba polgármester által 
ismertetett polgármesteri programról szóló tájékoztatást elfogadja.

5.  Ügyrendi Bizottság megválasztása

Sárvári  Csaba,  polgármester:  A település  Szervezeti  és  Működési  Szabályzata  az  Ügyrendi
Bizottság hatáskörét és feladatait nevesíti, azaz meghatározza, hogy feladata a Képviselő-testület
tagjai  által  tett  vagyonnyilatkozatok  nyilvántartása,  ellenőrzése,  kezelése,  őrzése  és  vizsgálata,
valamint  a  Képviselő-testület  tagjai  összeférhetetlenségi  eljárásban  meghatározott  bizottsági
feladatok  ellátása.  Tekintettel  az  SZMSZ-ben  foglaltakra,  szükséges  megválasztani  a  bizottság
elnökét és annak tagjait.
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Az Ügyrendi Bizottságba javasolt tagok: Gál Kleopátra elnök, Trájer Istvánné tag, Sárvári Attila
tag.

Aki a javaslatot elfogadja, kéri kézfeltartással szavazzon.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

99/2019. (X. 22.) HATÁROZATA

Az Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztásáról

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság 
 elnökévé: Gál Kleopátra, 
 tagjává Trájer Istvánné,
 tagjává Sárvári Attila,

választja.

Felelős: Sárvári Csaba, polgármester
Határidő: azonnal

6. Alpolgármester megválasztása, eskütétele

Sárvári  Csaba,  polgármester: A  törvény  alapján  a  képviselő-testület  a  polgármester
javaslatára,  titkos  szavazással,  minősített  többséggel  a  polgármester  helyettesítésére,
munkájának  segítésére  egy  alpolgármestert  választ.  Az  alpolgármester  személyére  Botos
Antal képviselő urat javasolja.

Tóthné dr. Titz Éva, aljegyző: Tájékoztatja alpolgármester jelölt urat, hogy kérheti zárt ülés
tartását.

Botos Antal, alpolgármester jelölt: Zárt ülés tartását nem kéri.

Sárvári Csaba polgármester: Zárt ülést nem tartanak.

Tóthné dr. Titz Éva, aljegyző: Elmondja, hogy az SZMSZ tartalmazza a titkos szavazással
kapcsolatban  az  alábbi  szabályokat:  „A titkos  szavazás  borítékba  helyezett  szavazólapon
külön helyiség és urna igénybevételével történik. A titkos szavazást a Képviselő-testület által
erre  a  célra  létrehozott  3  főből  álló  bizottság  bonyolítja  le.  A titkos  szavazásról  külön
jegyzőkönyvet  kell  felvenni,  amely  tartalmazza  a  szavazás  helyét,  idejét,  a  szavazást
lebonyolító bizottság tagjainak nevét, tisztségét, a szavazás során felmerült körülményeket, a
szavazás eredményét. A titkos szavazással hozott döntést az ülésről készült jegyzőkönyvben
alakszerű határozatba kell foglalni.” Most kellene megválasztani a bizottságot, akik a titkos
szavazást lebonyolítják. A polgármester, és a jelölt nem lehet a bizottság tagja. A korábban
megválasztott  Ügyrendi  Bizottság  tagjaira  is  lehet  javaslatot  tenni,  ha  megfelelő  akkor
ugyanolyan felállásban lehet megválasztani a bizottságot, ahogy a bizottságban is betöltik a
tisztséget. 
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Sárvári  Csaba,  polgármester:  Kéri  a  képviselőket,  hogy  aki  a  bizottságba  javasolt
személyekkel egyetért, szavazzon. 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

100/2019. (X. 22.) HATÁROZATA

Az alpolgármester választás lebonyolításához bizottság létrehozásáról

Szentbékkálla  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy az  alpolgármester
választás lebonyolítására az alábbi tagokból álló bizottságot hozza létre:

       Gál Kleopátra képviselő,
       Trájer Istvánné, képviselő,
        Sárvári Csaba, képviselő.

A Képviselő-testület a bizottság elnökének: Gál Kleopátra, képviselőt jelöli ki.

A Képviselő-testület felkéri a bizottságot az alpolgármester választás lebonyolítására.

Felelős: Gál Kleopátra, képviselő, elnök; Trájer Istvánné képviselő; Sárvári Attila, képviselő.
Határidő: azonnal

A szavazás idejére szünetet rendel el. 

Sárvári Csaba, polgármester: A szünetet bezárja, és átadja a szót a bizottság elnökének,
hogy ismertesse az eredményt.

A szünetet követően a Szavazatszámláló Bizottság Elnöke Gál Kleopátra képviselő ismerteti
a választás eredményét:

Gál Kleopátra, Szavazatszámláló Bizottság Elnöke: A titkos szavazást lebonyolították, a
szavazás  során  mindent  rendben  talált.  A szavazás  eredménye  szerint  5  igen  szavazattal
Szentbékkálla község alpolgármestere Botos Antal. Gratulál az alpolgármesteri címhez. 

Sárvári Attila, polgármester: a szavazás eredményét határozatban kell rögzíteni.

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

101/2019. (X. 22.) HATÁROZATA

Az alpolgármester megválasztásáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  titkos  szavazással,  minősített
többséggel  2019.  október  22.  napjától  a  képviselő-testület  megbízatásának  időtartamára  Botos
Antalt társadalmi megbízatású alpolgármesterré megválasztotta. 
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Felelős: Sárvári Csaba, polgármester
Határidő: azonnal
Sárvári Csaba, polgármester: Felkéri  a jelenlévőket,  hogy az alpolgármester  eskütételét
állva hallgassák végig, melyet előolvas.

Eskütétel

Az eskütételt követően átadja részére az esküokmányt és gratulál. 

7.   Polgármester, Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

Sárvári Csaba, polgármester: A polgármester tiszteletdíjának megállapításánál szeretné
 jelezni az érintettségét. 

Tóthné  dr.  Titz  Éva,  aljegyző:  A polgármesteri  tiszteletdíj  megállapításánál  polgármester  úr
jelezte az érintettségét a szavazáshoz. A képviselő-testület dönthet úgy, hogy a szavazáskor ne zárja
ki a tiszteletdíj megállapításából. Kérdés az, hogy kizárja-e a testület a szavazásból.

Sárvári Csaba, polgármester: Kéri, hogy a szavazásból érintettség címén ne zárják ki. Aki
egyetért azzal, hogy a szavazásból ne zárják, az kézfeltartással szavazzon. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

102/2019. (X. 22.) HATÁROZATA

A polgármester érintettség miatt szavazásból történő kizárásáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Sárvári  Csaba  személyes  érintettség
okán a polgármesteri tiszteletdíj megállapításával kapcsolatos döntéshozatalból nem zárja ki.

Tóthné  dr.  Titz  Éva,  aljegyző:  A  polgármester  tiszteletdíját  jogszabály  határozza  meg,  a
képviselő-testületnek  mérlegelési  jogköre  nincs,  de  határozattal  kell  elfogadni.  A polgármester
tiszteletdíja  a  helyettes  államtitkár  alapilletménye  alapján  kerül  kiszámításra.   Ez  alapján  a
polgármester tiszteletdíja az 500 fő  lakosságszám  alatt  br. 149.576 Ft,  költségtérítése ennek 15
%-a,  22.436 Ft.

Sárvári  Csaba,  polgármester: Aki a  polgármester  részére  javasolt  –  előterjesztés  szerinti  -
tiszteletdíj megállapításával egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

103/2019. (X. 22.) HATÁROZATA
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A polgármester tiszteletdíjának megállapításáról

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sárvári Csaba társadalmi megbízatású
polgármester tiszteletdíját  a Magyarország helyi  önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § (5) bekezdése alapján havi 149. 576,- Ft-ban állapítja meg. 

A társadalmi megbízatású polgármester az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján havonta 22. 436 Ft -
tiszteletdíja 15 %-ának megfelelő - összegű költségtérítésre jogosult. 

A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert, hogy intézkedjen a polgármester járandóságai havi
rendszerességgel történő kifizetése iránt.

Felelős: Botos Antal, alpolgármester
Határidő: azonnal

Sárvári Csaba, polgármester: Az alpolgármester tiszteletdíját is határozattal kell megállapítani.
Kéri, aljegyző asszony tájékoztatását.

Tóthné  dr.  Titz  Éva,  aljegyző:  Elmondja,  hogy  szintén  érintettség  áll  fenn.  Itt  is  dönteni
szükséges, hogy az alpolgármestert kizárják, vagy nem zárják ki a döntésből érintettség okán.

Botos Antal, alpolgármester: Jelzi érintettségét.

Sárvári  Csaba,  polgármester: Javasolja,  hogy  az  alpolgármester  tiszteletdíjának
megállapításával kapcsolatos döntéshozatalból az alpolgármestert érintettség okán szintén ne
zárják ki.
Aki a javaslattal egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

104/2019. (X. 21.) HATÁROZATA

Az alpolgármester érintettség miatt szavazásból történő kizárásáról

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete Botos Antalt személyes érintettség okán
az alpolgármesteri tiszteletdíj megállapításával kapcsolatos döntéshozatalból nem zárja ki.

Tóthné dr. Titz Éva, aljegyző: az alpolgármesteri tiszteletdíj megállapításánál a jogszabály már
mérlegelési  lehetőséget  ad,  mely szerint  a  társadalmi  megbízatású  polgármester  tiszteletdíjának
maximum  90%-a  lehet  a  tiszteletdíj.  A  polgármester  úr  javaslatot  tesz  az  alpolgármester
tiszteletdíjára.

Sárvári Csaba, polgármester: Az alpolgármester tiszteletdíja 115.090 Ft, a költségtérítése 17.264
Ft, összesen 134.354 Ft. 
Kérdezi, hogy van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban?

Ismerteti az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításával kapcsolatos határozati javaslatot.
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Aki az ismertettek szerint a határozati javaslatot elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 105/2019. (X. 22.) HATÁROZATA

Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról

Szentbékkálla  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  Botos  Antal,  társadalmi  megbízatású
alpolgármester tiszteletdíját a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 80. § (2) bekezdése alapján havi 115.090 Ft-ban állapítja meg. 

Az alpolgármester az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján havonta 17.264 Ft - tiszteletdíja 15 %-ának
megfelelő - összegű költségtérítésre jogosult. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az alpolgármester járandóságai havi
rendszerességgel történő kifizetése iránt.

Felelős: Sárvári Csaba, polgármester
Határidő: azonnal

8. A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának módosítása 

Sárvári  Csaba,  polgármester: Kéri  aljegyző  asszony  tájékoztatását  a  napirendi  ponttal
kapcsolatban.

Tóthné  dr.  Titz  Éva,  aljegyző:  A jogszabály  előírja,  hogy a  képviselő-testületnek  az  alakuló
ülésen, vagy az azt követő ülésen felül kell vizsgálni a szervezeti és működési szabályzatát. Ez
történik meg most ezzel az előterjesztéssel. Inkább csak technikai változások kerültek átvezetésre,
illetve egy tartalmi  változásnak mondható dolog, amely azt jelenti,  hogy bevezetésre kerülne –
amennyiben a képviselő-testület megszavazza - a lakossági fórum fogalma, amely egy viszonylag
szabadabb és kötetlenebb interjúzását tenné lehetővé a település lakosságának, különféle ügyekben.
Ez nem minősül testületi ülésnek. Ez más jogszabályokkal szintén harmonizálna. Az SZMSZ-ban
módosításra  került  szintén  technikai  változás  szintjén  a  kormányzati  funkció  kódok,  melyet  a
könyvelési  osztály  használ  a  könyvelési  és  pénzügyi  elszámolások  során.  Szintén  csak  formai
változásként  jelentkezik  a  mellékletekből  a  függelékek  hatályon  kívül  helyezése.  Tartalmában
beépülne abba a mellékletbe, amit eddig is tartalmazott. Tartalmilag nem, csak formailag változna a
rendelet.  Továbbá  a  kifüggesztések  napját  pontosítja  a  szmsz-ben,  és  kicsit  egyszerűsíti  a
gyakorlathoz igazodva. Kéri, hogy az előterjesztés szerint támogassák az szmsz módosítását.

Sárvári  Attila,  képviselő:  Kérdezi,  hogy  a  falufórum  nem  helyettesíti  az  évenkénti
közmeghallgatást.

Tóthné dr. Titz Éva, aljegyző: A közmeghallgatás fóruma az ugyanúgy megmarad, jogszabályilag
előírt egy kötelezően tartandó. A lakossági fórum egy plusz intézménye a lehetőségeknek.
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Sárvári  Csaba,  polgármester: Köszöni  a  tájékoztatást.  Aki  az  előterjesztés  szerinti  rendelet-
tervezet elfogadja, kéri kézfeltartással szavazzon.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

12/2019. (X. 31.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló
13/2013. (X.01.) önkormányzati rendelete módosításáról

9. Képviselői tiszteletdíjak meghatározása 

Sárvári Csaba, polgármester: Ismét kéri aljegyző asszony tájékoztatását.

Tóthné dr. Titz Éva, aljegyző: Ez is egy rendeleti előkészítés volt. A jogszabály nem ad konkrét
meghatározást  arra  vonatkozóan,  hogy a  képviselő-testület  tagjainak  milyen  tiszteletdíjat  lehet
megállapítani. Annyit fogalmaz meg, hogy az önkormányzat képviselő-testülete nem terjeszkedhet
túl  teljesítőképességének  határain.  Tehát  amennyit  az  önkormányzat  költségvetése  biztonsággal
elbír, és olyan szinten lehet a testület tagjainak a tiszteletdíját megállapítani. A korábbi időszakhoz
hasonlóan a polgármester tesz javaslatot a képviselők tiszteletdíjának megállapítására.

Sárvári Csaba, polgármester: Javasolja, hogy a képviselők tiszteletdíját a korábbi havi 32.000
Ft-ban javasolja megállapítani.  Kinek van kérdése? 

Amennyiben nincs, aki egyetért a képviselők tiszteletdíjára tett javaslattal és a rendeletet elfogadja,
kéri kézfeltartással szavazzon. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

13/2019. (X. 31.) önkormányzati rendelete
a képviselők tiszteletdíjáról

10. A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

Sárvári Csaba, polgármester:  Ismét kéri aljegyző asszony tájékoztatását a napirendi ponttal
kapcsolatban.

Tóthné dr. Titz Éva, aljegyző: A HÉSZ-ra vonatkozólag, illetve a településkép védelméről
szóló rendeletre  vonatkozólag egy partnerségi eljárási  szabályt  foglal  magába.  Korábban az
SZMSZ-ban már beszéltek a lakossági fórumról, és ennek az intézményét alkalmaznák ebben a
rendeletben is. Korábban is a rendelet ezt a fórumot nevezte meg lakossági fórum címén, de
mivel  lakossági  fórumot  az  SZMSZ  nem  szabályzott,  eddig  közmeghallgatás  keretében
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zajlottak  ezek  az  egyeztetések.  Ezzel,  hogy  a  SZMSZ-ba  belekerült  a  lakossági  fórum
intézménye, így közmeghallgatás már nem szükséges. Semmi más módosítás nem történt ebben
a  rendeletben  módosításban,  hogy ne  közmeghallgatás  formájában,  hanem lakossági  fórum
formájában kerüljön ez a partnerségi egyeztetés lefolytatásra az elkövetkező eljárásokban. Kéri,
hogy ha ezt támogatni tudják, akkor a rendelet módosítását sziveskedjenek elfogadni.  

Sárvári Csaba, polgármester: Köszöni a tájékoztatást. Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel az
elhangzottakkal kapcsolatban?

Amennyiben  nincs,  aki  az  előterjesztés  szerint  a  rendeletet  elfogadja,  kéri  kézfeltartással
szavazzon.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

14/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelete 

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 8/2017. (VII. 28.) önkormányzati rendelet

módosításáról

11. Polgármester munkarendjének meghatározása 

Sárvári Csaba, polgármester: Kéri aljegyző asszony tájékoztatását.

Tóthné  dr.  Titz  Éva,  aljegyző:  A társadalmi  megbízatású  polgármester  esetében  szükséges
meghatározni  munkarendet,  tekintettel  arra,  hogy  a  társadalmi  megbízatású  polgármester  nem
főállásban látja el a feladatait. Az ő egyéb civil szférájában történő tevékenységét mindenképpen
figyelembe kell venni. Ezért  az előterjesztésben is javasolták aláhúzással jelölték,  hogy ne órát
határozzanak meg a feladatok ellátására, hanem a feladatai ellátásához aktuálisan szükséges időt.
Egyébként majd adja magát, hogy mikor és hol kell megjelenni, és hol kell a feladatokat ellátni.
Polgármester  úrral  korábban  egyeztetve  hetente  szeretne  fogadóórát  tartani,  ugyanúgy,  mint  a
korábbi időszakban, ha a testület  így tudja támogatni.  A pontos időtartamról  a polgármester  úr
tájékoztatja a lakosságot.

Sárvári  Csaba,  polgármester: Kinek  van  kérdése?  Amennyiben  nincs,  aki  az  ismertetett
munkarend meghatározásával egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon. 

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

106/2019. (X. 22.) HATÁROZATA

A társadalmi megbízatású polgármester munkarendje meghatározásáról

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Sárvári Csaba, társadalmi megbízatású
polgármester munkarendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Tisztsége ellátásával összefüggésben eltöltendő idő: a feladatai  ellátásához aktuálisan szükséges
idő. 
Polgármesteri fogadóóra az Önkormányzat hivatali helyiségében hetente egyszer. 

Felelős: Sárvári Csaba, polgármester
Határidő: folyamatos

12. Tájékoztatások (gazdasági program, feladatátvállalás, összeférhetetlenségi szabályok,
      vagyonnyilatkozat-tétel)

Sárvári Csaba, polgármester: Kéri az aljegyző asszonyt szives tájékoztatását.

Tóthné dr. Titz Éva, aljegyző: Az előterjesztésben rövid összefoglalót készített. Az önkormányzat
gazdasági programjával kapcsolatban elmondja,  hogy 6 hónapon belül felül kell  vizsgálni,  vagy
teljesen  újat  kell  létrehozni,  mely  az  5  éves  ciklusra  vonatkozóan  tartalmazza  a  településre
vonatkozó gazdasági fejlesztéseket és az egész programot. A feladatvállalás előkészítésénél pedig a
testület  költségvetésének  a  meghatározásakor  a  feladat  vállalásakor  meg  kell  vizsgálni,  hogy
melyek azok a kötelező feladatok, amelyeken kívül esetleg önként vállalt feladatot is tud teljesíteni
a  teljesítésképességének  arányában.  Erre  figyelni  kell,  amikor  meghatározzák  a  gazdasági
programot, vagy a költségvetések során a feladatvállalást a költségvetés alapján lefektetik. Fontos
szólni pár mondatban az összeférhetetlenségi és méltatlansági szabályokról. Az összeférhetetlenség
már  a  jelöléskor  is  fennállt,  ezt  gyakorlatilag  mostantól  kezdve még  szigorúbban folyamatosan
szem előtt kell tartani. Ha valaki az összeférhetetlenségi szabályokba ütközne, azt azonnal jelezni
kell, és fel kell oldani valamilyen formában. A méltatlansági szabályok vonatkozásában pedig egy
nagyon fontos intézmény a köztartozásmentes  adózói  adatbázisba való bejelentkezés,  amelyre  a
megválasztástól számított 30 nap áll rendelkezésre. Ehhez fel tudja ajánlani a hivatalban a kollégák
segítségét.  Tudni  kell,  hogy  mindenkinek  ügyfélkapuval  kell  rendelkeznie,  mert  csak  ilyen
formában lehet az elektronikus adatbázisba való bejelentkezést megtenni. Ezt az adatbázist a NAV
minden  hónapban  frissíti,  ellenőrzi.  Ha  valaki  közben  valamilyen  oknál  fogva  kikerül  az
adatbázisból,  akkor  rögtön  intézni  kell,  hogy  továbbra  is  a  köztartozásmentes  adózók  közé
tartozzon.  Amely  képviselő  ebből  az  adatbázisból  kikerül,  azonnal  felhívják  ennek  feloldására.
Ezekről a történésekről a kormányhivatal minden esetben tájékoztatja a hivatalt. Ez azért nagyon
fontos, mert ezt a fajta nem megfelelést nem kezeli a testületi tag, akkor a testületi tagságának a
megszűnéséhez is vezethet. 
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség azt jelenti, hogy 30 napon belül vagyonnyilatkozatot kell
tenni  minden  képviselőnek,  most  a  választásokat  követően,  illetve  január  30-ig  ismételten.
Mindenkinek eljuttatják a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségről szóló nyomtatványt. Kérik, hogy
minél hamarabb juttassák vissza a hivatalba. 

Sárvári Csaba, polgármester: Köszöni aljegyző asszony tájékoztatását.
Kérdezi, hogy az elhangzott tájékoztatással kapcsolatban van-e kérdés?
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Amennyiben  nincs,  aki  a  tájékoztatással  kapcsolatos  előterjesztést  elfogadja,  kéri  kézfeltartással
szavazzon.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

109/2019. (X. 21.) HATÁROZATA

Tájékoztatás elfogadásáról

Szentbékkálla  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  tájékoztatásról  szóló  előterjesztést
elfogadja.

13.  Tag delegálása a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába

Sárvári Csaba, polgármester: Kéri aljegyző asszony tájékoztatását.

Tóthné dr. Titz Éva, aljegyző: Elmondja, hogy a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásnak
tagja Szentbékkálla  Község Önkormányzata  is.  A társulási  megállapodás  annyit  mond csak ki,
hogy a testületek tagot delegálnak a társulásba, konkrétan nem nevesíti meg, hogy ki az a személy.
Jellemzően a polgármesterek vesznek részt ebben a munkában. Kérésük is az, hogy a polgármestert
delegálják a testületek. A kisebb társulásokban – melyekben Szentbékkálla is részt vesz -pl. óvoda
társulás,  szennyvíztársulás,  azon  társulási  megállapodásaikban  jellemzően  meg  van  határozva
konkrétan,  hogy  a  polgármestert  delegálják.  Itt  viszont  nincs,  és  ezért  szükséges  és  kell  a
testületnek határozatban dönteni. A társulás jelezte és ahogy az előterjesztés is tartalmazza, hogy
2019. november 7-ére tervezik a társulási tanács alakuló ülését. 

Sárvári Csaba, polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a társulásba a delegált tag a polgármester
személye legyen, kéri kézfeltartással szavazzon.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

108/2019. (X. 22.) HATÁROZATA

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tag delegálásáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Tapolca  Környéki  Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsába Sárvári Csaba polgármestert delegálja.

A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  határozatot  a  Tapolca  Környéki
Önkormányzati Társulás részére küldje meg.

Felelős: Sárvári Csaba, polgármester
Határidő: 2019. november 7. 
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Sárvári Csaba, polgármester: A mai ülés végére értek. Szeretné megköszönni a jelenlévőknek,
hogy megtisztelték a mai alakuló ülést azzal, hogy megjelentek. Kéri, hogy forduljanak hozzájuk
bizalommal bármilyen problémával. 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el az alakuló ülést 16.40 órakor bezárja. 

kmft.

Sárvári Csaba          Tóthné dr. Titz Éva
polgármester      aljegyző
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	Sárvári Csaba, polgármester: Az Önkormányzati képviselőknek esküt kell tenni. Felkérem a megválasztott képviselőket, a zászló előtt szíveskedjenek felsorakozni az eskü letételéhez.
	Felkéri Káli József Lászlónét a Helyi Választási Bizottság Elnökét az eskü kivételére, az esküokmányok és megbízólevelek átadására.
	Káli József Lászlóné a Helyi Választási Bizottság Elnöke: Felkérem a jelenlévőket, hogy az eskü alatt szíveskedjenek felállni.


