
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

8281 Szentbékkálla, Kossuth Lajos utca 11.

Iktatószám: Krs/1268/2020.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2020.  február 11.
napján 14:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

Az ülés helye: Szentbékkálla Község önkormányzata hivatali helyisége

Jelen vannak:

Sárvári Csaba  polgármester
Botos Antal alpolgármester
Németh-Gál Kleopátra képviselő
Sárvári Attila    képviselő
Trájer Istvánné                       képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:

Dr. Szabó Tímea jegyző megbízásából Dr. Takács Katalin aljegyző
Molnárné Szalai Valéria         pénzügyi ügyintéző

A jegyzőkönyvet készítette: Horváth Tamásné jegyzőkönyvvezető

Sárvári Csaba polgármester: Tisztelettel  köszönti a megjelenteket a mai testületi  ülésen.
Megállapítja, hogy a testület 5 fővel megjelent, így az határozatképes. Ismerteti a mai ülés
napirendi pontjait.
Kérdezi, hogy van-e további kérdés, kiegészítés, észrevétel?

Kérdés, kiegészítés nem hangzott el.

Javasolja a napirendi pontok elfogadását. Aki egyetért, kéri, kézfeltartással jelezze.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2020. (II. 11.) HATÁROZATA

Napirend elfogadásáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2020.  február  11-i  ülés
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 
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1. Szentbékkálla Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: Sárvári Csaba, polgármester

2. Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 13/2013. (X.1.) önkormányzati rendelete módosítása
 Előterjesztő: Sárvári Csaba, polgármester

3.  Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  közszolgálati
tisztviselők 2020. évi illetményalapjáról szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Sárvári Csaba, polgármester

4. Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 13/2019. (X.31.) önkormányzati rendelete módosítása  
Előterjesztő: Sárvári Csaba, polgármester

5. Gazdaság program elfogadása
Előterjesztő: Sárvári Csaba, polgármester

6. 2020. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Sárvári Csaba, polgármester

7. 2020. évi rendezvényterv elfogadása
Előterjesztő: Sárvári Csaba, polgármester

8. 2020. évi belső ellenőrzési feladatok ellátása
Előterjesztő: Sárvári Csaba, polgármester

9. Általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezése 
Előterjesztő: Sárvári Csaba, polgármester

10. Alapítványok, egyesületek 2019. évi támogatásának elszámolása
Előterjesztő: Sárvári Csaba, polgármester

11. Alapítványok, egyesületek 2020. évi támogatási kérelme
Előterjesztő: Sárvári Csaba, polgármester

12. Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat 2020. évi 
támogatás kérése (nyári táboroztatás)
Előterjesztő: Sárvári Csaba, polgármester

13. Művelődési ház, közösségi ház terembérleti díj felülvizsgálata
Előterjesztő: Sárvári Csaba, polgármester

14. Szentbékkálla Község Önkormányzata falugondnoki szolgálatának továbbképzési 
terve
Előterjesztő: Sárvári Csaba, polgármester

15. Köveskál és Térsége Óvoda Társulás, Társulási megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Sárvári Csaba, polgármester
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16. Az óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló önkormányzati 
rendelet módosításának jóváhagyása
Előterjesztő: Sárvári Csaba, polgármester

Sárvári  Csaba,  polgármester: Tájékoztatja  a  képviselő-testületet  az  elmúlt  időszakban
történtekről. Legfontosabb teendő volt, hogy Szentbékkállán volt egy bizonyos ember, aki itt
hagyta az kutyáit az ingatlanon. Ezt a gondot meg kellett oldani. Két alapítványt, hatóságot,
rendőrséget  kértek  fel  a  kutyák  elszállításában  segítségnyújtásra.  Elszállításra  kerültek  az
állatok,  ez  a  probléma  megoldódott  10  év  után.  Fontosabb  még,  hogy a  Közösségi  Ház
bútorzatának cseréje megtörtént. A temető teljes rendbetétele is megtörtént, mégpedig úgy,
hogy  a  száraz  fák  kivágásra,  összeszedésre  kerültek,  régi  sírok  bokrokból  való  úm.
kiszabadítását elvégezték, mely műemlék. Van egy nyertes pályázat a temetővel kapcsolatban,
melyből a közvilágítást szeretnék megoldani. Jelenleg a kivitelezővel folytat tárgyalásokat,
aki megígérte, hogy április hónapra befejezi a rendszer kiépítését. A Polgármesteri Hivatal
teljes belső felújítása is folyamatban van. A forgalomcsökkentés megvalósításra kerül a nyári
időszakra,  ez igazából kulturáltan történjen,  és ne legyen belőle  probléma.  A közterületek
teljes rendbetétele megtörtént, 1 fő alkalmazott felvétele megtörtént. A településkép a munkák
elvégzése  óta  sokat  javult.  A programok  az  idei  évben  is  folytatódnak.  Új  testületnek
köszönhetően odafigyeltek a  programok reklámozására.  Ez köszönhető annak,  hogy kicsit
másként állnak a rendezvényekhez.
Megkapták a  lejárt  határidejű határozatok végrehajtásáról  szóló előterjesztést,  mely a már
elfogadott  döntéseket  tartalmazza.    Kérdezi,  hogy van-e  kérdés  az  elmondottakkal  és  az
előterjesztéssel kapcsolatban?

Kérdés, kiegészítés nem hangzott el.

Aki  a  lejárt  határidejű  határozatok  végrehajtásáról  szóló  jelentést  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

2/2020. (II. 11.) HATÁROZATA

Jelentés elfogadásáról

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

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. Szentbékkálla Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: Sárvári Csaba, polgármester

Sárvári  Csaba,  polgármester: Az  előterjesztést  megkapták.  Megkéri  Molnárné  Szalai
Valéria pénzügyes kolléganőt szíveskedjen röviden tájékoztatást adni az előterjesztésről. Jó
költségvetésnek tartja.  Amennyiben kérdés van az előterjesztéssel kapcsolatban, kéri tegyék
fel.
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Molnárné Szalai Valéria, pénzügyi ügyintéző:  Szentbékkállának a bevételi főösszege 63.
202 e/Ft,  javarészt  adóbevételekből,  illetve állami támogatásból,  néhány kisebb bevételből
tevődik össze, itt számolják el a közfoglalkoztatottak után kapott díjakat, itt van az előző évi
pénzmaradvány, ami az idei évre 23.520 e/Ft. Ebből gazdálkodhatnak.  Ebből tervezték meg a
kiadási  oldalt,  mely  tartalmazza  a  szokásos  kiadásokat  pl.  közüzemi  díjak,  egyéb
szolgáltatások, karbantartási díjakat tartalmazza. Emellett terveztek felhalmozási kiadásokat
is, melyből a települést tudják fejleszteni. 4.046 e/Ft, illetve a felújítások 3.483 e/Ft. Az egyik
mellékletben részletesen  feltüntetésre  került,  hogy mi  került  betervezésre  a  felhatalmozási
kiadásként.  Tartalék  került  betervezésre  4.  606  e/Ft  összegben,  pl.  kémény  felújítások,
ereszcsatorna kiépítése,  ezek most kihagyásra kerültek,  igaz,  hogy megvalósulhat,  mert  az
összeget áttették a tartalékra a polgármester úrral történt megbeszélés után. Bármilyen feladat
felmerül  év  közben,  akkor  ebből  lehet  átcsoportosítani.  Egy  fővel  gyarapodott  a
foglalkoztatottak létszáma, melynek a bére a város- és községgazdálkodáson belül van 4300
e/Ft összegben. A közfoglalkoztatottaknál 2 főre tervezett, igaz, hogy még nem tudják, hogy
lesz-e ilyen lehetőség. A tavalyi évre vonatkozó létszámmal számoltak. Az Óvoda Társulás
ülésén úgy döntött a négy település, hogy az udvaron lévő játékok felújítására 417 e/Ft-ot
biztosít,  mely  összeg  a  négy  település  között  került  felosztásra  létszámarányosan.
Szentbékkállára  77.800  Ft  jut,  mely  most  a  költségvetésbe  beépítésre  kerül,  és  ezzel  a
módosítással  javasolja  majd  elfogadni  a  költségvetést.  Ezt  az  összeget  a  támogatáscélú
finanszírozási műveletekhez az óvodának történő pénzeszközátadáshoz fogjuk hozzáadni.

Sárvári Csaba, polgármester: Azért volt szükséges, mert a kivitelező kért egyéb dolgokat,
hogy biztonságos legyen a használat.

Molnárné  Szalai  Valéria,  pénzügyi  ügyintéző: Köveskál  Község  Önkormányzata
pályázaton nyert pénzeszközt, de feltétel, hogy tereprendezés még szükséges. 

Sárvári Csaba, polgármester: Kérdés van-e az elmondottakhoz?

Sárvári  Attila,  képviselő: Településrendezési  eszközök  felülvizsgálatára  terveztek-e
összeget?

Molnárné Szalai Valéria,  pénzügyi ügyintéző: Nem konkrét céllal  szerepel.  Legyen egy
keret, át lehet csoportosítani, melyről a testület dönt. A költségvetésben még szerepel, hogy a
régi házak felújítására lehet támogatást kérni.

Sárvári  Csaba,  polgármester:  Véleménye,  hogy  egy  kiegyensúlyozott,  -  azt  sem  lehet
mondani,  hogy  túlfeszített  –  költségvetést  látnak.  Ha  nincs  kérdés,  hozzászólás,  aki  az
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletet az elhangzott módosítással együtt
elfogadja, kéri kézfeltartással szavazzon.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről
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Molnárné  Szalai  Valéria,  pénzügyi  ügyintéző: Dönteni  kell  az Önkormányzat  saját
bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségéről a költségvetési
évet követő 3 évben. Megállapításra kerülnek a négy évre vonatkozóan az önkormányzat saját
bevételei,  ami  elsősorban  a  közhatalmi  bevételekből,  adóbevételekből  tevődik  össze.
Adósságot  keletkeztető  ügylet  az  adott  évi  saját  bevétel  50%-a,  tehát  eddig  az  összegig
vállalhat kötelezettséget az önkormányzat.

Sárvári Csaba, polgármester: Aki az előterjesztés szerinti határozati 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

3/2020. (II. 11.) HATÁROZATA

Az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettsége megállapításáról 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi  CXCV.  törvény  29/A.  §-a  alapján  az  önkormányzat  saját  bevételeinek,  valamint  a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8.  § (2) bekezdése
szerinti  adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési  kötelezettségeinek a költségvetési
évet követő három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:

Saját bevételek összege:

2020.  10.170.000 Ft
2021.  10.300.000 Ft
2022.  10.400.000 Ft
2023.  10.500.000 Ft

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:

2020. 0 Ft
2021. 0 Ft
2022. 0 Ft
2023. 0 Ft

Molnár  Szalai  Valéria,  pénzügyi  ügyintéző:  Tájékoztatási  kötelezettségben  szerepel  az
előirányzat felhasználási  ütemterve, mely 12 hónapra szól,  illetve a közvetett támogatások
összegét az adós kolléganő adja meg, hogy mennyi az adott adónemből a kedvezmény és a
mentesség összege. A harmadik táblázat szerint meg kell határozni 3 évre az önkormányzat
költségvetési főösszegét.

Sárvári  Csaba,  polgármester: Aki  a  költségvetéshez  kapcsolódó  tájékoztatási
kötelezettségről szóló határozati javaslatot elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.
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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

4/2020. (II. 11.) HATÁROZATA

Tájékoztatási kötelezettségről

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2020.  évi  költségvetéshez
kapcsolódó, az államháztartásról szóló törvény szerinti tájékoztatást elfogadja.

2. Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 13/2013. (X.1.) önkormányzati rendelete módosítása
 Előterjesztő: Sárvári Csaba, polgármester

Sárvár Csaba, polgármester: Az előterjesztés szerint a rendelet módosítása szükséges, mivel
rosszul szerepel a törzskönyvi nyilvántartásban az önkormányzat székhely címe.

Molnárné  Szalai  Valéria,  pénzügyi  ügyintéző:  Eltér  az  ingatlan  címe  a  törzskönyvi
nyilvántartáshoz képest, és ahhoz kerül igazításra a rendelet.

Sárvári Csaba, polgármester: Aki az előterjesztés szerint a rendelet módosításával egyetért,
kéri kézfeltartással szavazzon.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelete

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Szervezeti és működési szabályzatáról szóló

 13/2013. (X. 1.) önkormányzati rendelete módosítása

3.  Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  közszolgálati
tisztviselők 2020. évi illetményalapjáról szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Sárvári Csaba, polgármester

Sárvári Csaba, polgármester: Kéri aljegyző asszony tájékoztatását.

dr.  Takács  Katalin,  aljegyző: Elmondja,  hogy  a  Hivatalban  dolgozó  ügykezelőknek  az
illetményét  úgy kell  megállapítani,  hogy van  egy minimum és  egy maximum összeg.  A
minimum összeg az a garantált bérminimum összege, mely jelenleg 210.600 Ft, a maximum
összeg pedig nem haladhatja meg a törvény által  szabályozott  38.650 Ft-os  illetményalap
hatszorosát, ami 231.900 Ft. 
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E  között  a  két  összeg  között  kell  differenciálni,  hogy  ki  milyen  régóta  dolgozik  a
közigazgatásban.  Ez  egy  nagyon  nehéz  feladat,  mert  ezekkel  a  számokkal  nem  lehet
biztosítani  az  ügykezelők  tavalyi  bérszintjét  sem.  A tavalyi  évre  megemelésre  került  az
illetményalap  46.380  Ft-ra.  Ahhoz,  hogy  az  érintettek  esetében  legalább  a  tavalyi
bérszintjüket  megtarthassák,  szükséges,  hogy  idei  évre  is  megemelésre  kerüljön.  Ez  az
illetményalap emelés egyébként nem jelent plusz kiadást az önkormányzatoknak, mivel van
már elfogadott  költségvetés,  ami  ezt  az összeget  tartalmazza.  Ez egy technikai  megoldás,
hogy az ügykezelők ne keressenek kevesebbet az elmúlt évhez képest. 

Sárvári Csaba, polgármester: Aki az előterjesztés szerint a rendelet módosításával egyetért,
kéri kézfeltartással szavazzon.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők 2020. évi illetményalapjáról

4.  Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  képviselők
tiszteletdíjáról szóló 13/2019. (X.31.) önkormányzati rendelete módosítása  
Előterjesztő: Sárvári Csaba, polgármester

Sárvári Csaba, polgármester:  Előzetesen már beszéltek a képviselők részére megállapított
tiszteletdíjról,  mely  jelenleg  32.000  Ft.  Nem  jogszabályellenes  a  tiszteletdíj  emelése.
Javasolta, hogy 40.000 Ft-ra módosítsák a tiszteletdíjat.

dr. Takács Katalin, aljegyző: Elmondja, hogy a jogszabályi korlát mindössze annyi, hogy
nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását. 

Sárvári Csaba, polgármester: átbeszélték a pénzügyes kolléganővel, azt mondta, hogy nincs
akadálya az emelésnek.

Aki a képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítását az előterjesztés szerint elfogadja,
kéri kézfeltartással szavazzon.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelete

a képviselők tiszteletdíjáról szóló
13/2019. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
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5. Gazdaság program elfogadása
Előterjesztő: Sárvári Csaba, polgármester

Sárvári  Csaba,  polgármester: Elmondja,  hogy  jogszabály  rendelkezik  a  program
megalkotásáról. Kéri a kolléganő tájékoztatását.

Molnárné  Szalai  Valéria,  pénzügyi  ügyintéző: Választásokat  követő  évben  5  évre  kell
készíteni  a  gazdasági  programot.  A programban szerepel  az önkormányzat  milyen bel-  és
külterületekkel rendelkezik, illetve 5 évre visszamenőleg tartalmazza a statisztikai adatokat.
Alapvetően  csökkent  a  lakosság  száma.  Megállapítható,  hogy  a  gyermeklétszám  nagyon
alacsony.  Tartalmazza  a  település  gazdasági  helyzetét,  illetve  a  helyi  látnivalóit,
nevezetességeit  mutatja  be.  Pénzügyi  és  vagyoni  helyzete  is  kimutatásra  került  5  évre
vonatkozóan. Látszik, hogy 5 év alatt jelentősen növekedett a bevételi és kiadási oldal is. A
vagyon is növekedett, mégpedig azért,  mert az önkormányzatok között felosztásra került a
szennyvíztársulás vagyona. 

Sárvári  Attila,  képviselő:  Következő  időszakra  jó  anyag,  statisztikai  adatokat  tartalmaz,
hasznos anyag.

Sárvári  Csaba,  polgármester:  Aki  a  Gazdasági  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

5/2020. (II. 11.) HATÁROZATA

A gazdasági program elfogadásáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  2020-2024.
időszakra szóló gazdasági programját elfogadja.

6. 2020. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Sárvári Csaba, polgármester

Sárvári Csaba, polgármester: Az előterjesztést megkapták.

Molnárné  Szalai  Valéria,  pénzügyi  ügyintéző: Közbeszerzést  nem  terveznek,  ezért  az
nemleges.

Sárvári  Csaba,  polgármester: Aki  a  határozati  javaslattal  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

6/2020. (II. 11.) HATÁROZATA

A 2020. évi közbeszerzési tervről

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi  CXLIII.  törvény 42.§-a  alapján  az  Önkormányzat,  mint  ajánlatkérő  által  2020.  évben
lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét nemleges megjelöléssel jóváhagyja.

Megbízza  a  polgármestert,  hogy  az  esetlegesen  közbeszerzéssel  érintett  fejlesztéseket,
beruházásokat kísérje figyelemmel.

Felelős: Sárvári Csaba polgármester
Határidő: folyamatos

7. 2020. évi rendezvényterv elfogadása
Előterjesztő: Sárvári Csaba, polgármester

Sárvári Csaba, polgármester:  Megkapták a rendezvénytervet.  Elmondja,  hogy a Kőfeszt
programja még pontosítás alatt van, ezért nem szerepel a tervben.

Molnárné Szalai Valéria, pénzügyi ügyintéző: Ez egy terv.

Sárvári  Csaba,  polgármester: A koncertsorozathoz  jönni  fog  még  pályázati  támogatás
pozitív elbírálás esetén. 

Aki a rendezvénytervet 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

7/2020. (II. 11.) HATÁROZATA

Rendezvényterv elfogadásáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  2020.  évi
rendezvénytervét elfogadja.

8. 2020. évi belső ellenőrzési feladatok ellátása
Előterjesztő: Sárvári Csaba, polgármester

Sárvári Csaba, polgármester: Kéri aljegyző asszony tájékoztatását.

dr.  Takács  Katalin,  aljegyző:  Elmondja,  hogy  az  elmúlt  években  a  belső  ellenőrzési
feladatokat, ami kötelező feladat, az önkormányzatok külső szolgáltató bevonásával látták el.
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A képviselő-testületek 1 évre vonatkozóan hoznak döntést. Eddig Kövessiné Müller Katalin
egyéni vállalkozó látta el a feladatot. Az idei év vonatkozásában is adott árajánlatot 1.600 e/Ft
összegben. A korábbi években úgy volt, hogy a szerződést a Közös Hivatal kötötte meg, és
annak  hatálya  kiterjedt  valamennyi  önkormányzatra,  azok  társulásaira  és  szerveire.  Az
önkormányzatok a lakosságarányosan rájuk eső összeget átadták a Hivatalnak, aki teljesítette
a díj kifizetését a belső ellenőr részére. Az elmúlt években így történt, és jelenleg is ugyanígy
került előkészítésre.

Sárvári  Csaba,  polgármester: Aki  a  határozati  javaslattal  egyetért,  kéri  kézfeltartással
szavazzon.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2020. (II. 11.) HATÁROZATA

A belső ellenőrzési feladatok ellátásáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  belső  ellenőrzési  feladatokat
polgári  jogi  jogviszony  keretében,  külső  szolgáltató  bevonásával  kívánja  ellátni.
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal képviseletében
kössön szerződést Kövessiné Müller Katalin egyéni vállalkozóval 2020. évre 1. 600. 000 Ft
(áfa mentes) díjazásért a belső ellenőrzési feladatok ellátására, mely terjedjen ki a Kővágóörsi
Közös Önkormányzati Hivatalra, a Hivatalt alkotó önkormányzatokra, ezen önkormányzatok
tagságával működő társulásokra és a Hivatalhoz rendelt költségvetési szervekre. 

Vállalja, hogy a belső ellenőrzési feladatok ellátásáért fizetendő díjazás lakosságarányosan rá
eső részét a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal részére 2020. július 31-éig átadja. 

Felelős: dr. Szabó Tímea, jegyző
Határidő: azonnal

9. Általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezése 
Előterjesztő: Sárvári Csaba, polgármester

Sárvári  Csaba,  polgármester: Az  előterjesztést  megkapták.  Kéri  aljegyző  asszony
tájékoztatását.

dr. Takács Katalin, aljegyző: A területileg illetékes tankerületi központ határozza meg és
teszi közzé az iskolák felvételi körzetét. A felvételi körzetek megállapításához a tankerületi
központnak  be  kell  szereznie  az  érintett  önkormányzatok  véleményét.  A  Balatonfüredi
Tankerületi Központ által megküldött tervezet szerint Szentbékkálla tekintetében a kötelező
felvételt  biztosító  iskola  a  Révfülöpi  Általános  Iskola.  Arról  kell  döntést  hozni,  hogy
egyetértenek-e a tervezettel.

Sárvári  Csaba,  polgármester: Kérdés?  Amennyiben  nincs,  aki  az  iskolai  körzethatárok
véleményezéséről szóló határozati javaslatot elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.
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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

9/2020. (II. 11.) HATÁROZATA

Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezéséről

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Balatonfüredi  Tankerületi
Központ által véleményezésre megküldött kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak
meghatározására  vonatkozó tervezetet  megismerte,  és  az  előterjesztés  szerinti  tartalommal
elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot a Balatonfüredi Tankerületi Központ
részére küldje meg.

Felelős: dr. Szabó Tímea, jegyző
Határidő: 2020. február 15.

10. Alapítványok, egyesületek 2019. évi támogatásának elszámolása
Előterjesztő: Sárvári Csaba, polgármester

Sárvári Csaba, polgármester:  Rákóczi Szövetség kapott támogatást 2018. és 2019. évben,
melyekről most számolt el a szövetség. Aki a 2019. évre vonatkozó elszámolást 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

10/2020. (II. 11.) HATÁROZATA

Rákóczi Szövetség támogatásának elszámolásáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete,  a  Rákóczi  Szövetség  (1027
Budapest,  Szász  Károly  u.  1.)  részére  nyújtott,  2019.  évre  vonatkozó  támogatással  való
elszámolást elfogadja.

Felelős: Sárvári Csaba polgármester
Határidő: azonnal

Sárvári  Csaba,  polgármester:  Aki  a  2018.  évre  vonatkozó  elszámolást  elfogadja,  kéri,
kézfeltartással szavazzon.

11



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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

11/2020. (II. 11.) HATÁROZATA

Rákóczi Szövetség támogatásának elszámolásáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete,  a  Rákóczi  Szövetség  (1027
Budapest,  Szász  Károly  u.  1.)  részére  nyújtott,  2018.  évre  vonatkozó  támogatással  való
elszámolást elfogadja.

Felelős: Sárvári Csaba polgármester
Határidő: azonnal

11. Alapítványok, egyesületek 2020. évi támogatási kérelme
Előterjesztő: Sárvári Csaba, polgármester

Sárvári  Csaba,  polgármester:  Elmondja,  hogy  őt  megkereste  a  Határtalan  Hangok
Alapítvány képviseletében Csuri Ákos úr, aki az elmúlt évben a Kőfeszt programot szervezte
Kővágóörsön. Szeretnék a programot kiterjeszteni a Káli-medencében. Támogatási kérelem is
megérkezett  1.500  e/Ft  összegben.  Véleménye,  hogy  ezt  az  önkormányzat  nem  tudja
teljesíteni.  Pénzügyes kolléganővel egyeztetve kb.  400 e/Ft  került  betervezésre.  Elmondja,
hogy beszélt a többi település polgármesterével. Javasolja, hogy valamennyit azért adjanak.
Kérdés, vélemény a kérelemmel kapcsolatban?

Sárvári Attila, képviselő: Most kell erről dönteni? 

Sárvári Csaba, polgármester: Szeretné, ha erről most döntenének. Folyamatosan tartja a
kapcsolatot a szervezővel. 

Sárvári Attila, képviselő: Egyelőre azt sem tudják, hogy milyen program lenne?

Sárvári Csaba, polgármester:  Benne van a kérelemben a tervezett  program. Véleménye,
hogy nem rossz a  program,  nem kellene  kimaradni  belőle.  200 e/Ft  összegű támogatásra
gondolt. 

Németh-Gál Kleopátra, képviselő:  nagyon sok a kért összeg. Szintén 200 e/Ft-ot javasol
támogatásként. 

Sárvári Csaba, polgármester:  Veszprém Kulturális főváros lesz, nem lenne szerencsés, ha
kimaradna Szentbékkálla. Mozgókiállítás, bábszinház is lenne a programban. 

Botos Antal, alpolgármester: Ő azt is olvasta, hogy ezt az összeget tiszteletdíjra, szervezői
díjra stb. fordítanák.

Sárvári Attila, képviselő: Programokat kérnek Szentbékkállára.
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Sárvári Csaba, polgármester: Ő képviselni fogja a települést a tárgyalások során. Kéri, hogy
fogadják el a 200 e/Ft összegű támogatást.  Ennyit  kultúrára lehet szánni. Aki a javaslattal
egyetért, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

12/2020. (II. 11.) HATÁROZATA

Határtalan Hangok Közhasznú Alapítvány 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 Határtalan Hangok Közhasznú
Alapítványt (Székhely: 1146 Budapest, Dózsa Gy. út 11.) (továbbiakban: Alapítvány) egyszeri
200.000 Ft-tal, azaz Kettőszázezer forinttal támogatja.  

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Alapítvány pénztára javára. 
A támogatás célja: Rendezvények megvalósításának támogatása
A felhasználás határideje: 2020. december 31.
Az Alapítvány a támogatásról 2021. 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  az  Alapítvánnyal,  ami  terjedjen  ki  az  Ör.  4.  §  (2)
bekezdésében meghatározottakra. 
Felkéri a polgármestert, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen fenti összeg
kifizetéséről.
Felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  elszámolás  benyújtásáról,  illetve  annak  elmaradásáról
számoljon be a Képviselő-testületnek.

Felelős: Sárvári Csaba, polgármester
Határidő: 

- a megállapodás megkötésére: 2020. 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.

12. Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat 2020. évi 
támogatás kérése (nyári táboroztatás)
Előterjesztő: Sárvári Csaba, polgármester

Sárvári  Csaba,  polgármester:  Elmondja,  hogy  ez  a  táborozás  korábbi  években  is
megszervezésre került. Minden évben támogatta a testület a kérelmet. A gyerekekért mindent
meg kell tenni.
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Molnárné Szalai Valéria, pénzügyi ügyintéző: Az elmúlt évben 25 e/Ft támogatást adott a
képviselő-testület.

Sárvári Csaba, polgármester: 25 e/Ft összegű támogatást javasol az idei évben is. Aki a
javaslattal egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

13/2020. (II. 11.) HATÁROZATA

Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat támogatásáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  a  Balaton-
felvidéki  Szociális,  Gyermekjóléti  és  Háziorvosi  Ügyeleti  Szolgálat  (a  továbbiakban:
Szolgálat)  kérelmét  támogatja,  és  a  Szolgálat  részére  a  Szolgálat  ellátási  területén  élő  a
hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásához egyszeri 25.000 Ft, azaz Huszonötezer
forint támogatást nyújt.  
A Szolgálat köteles a támogatás felhasználásáról tájékoztatást adni.

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Sárvári Csaba, polgármester
Határidő: 2020.április 1.

13. Művelődési ház, közösségi ház terembérleti díj felülvizsgálata
Előterjesztő: Sárvári Csaba, polgármester

Sárvári  Csaba,  polgármester:  Előterjesztést  megkapták.  Pénzügyes  kolléganővel
átbeszélték.

Molnár Szalai  Valéria,  pénzügyi  ügyintéző:  Beszélt  jegyző asszonnyal,  aki  azt  mondja,
hogy esetleg a határozat végére lehetne beírni a javaslatot, pl. „a polgármester kedvezményt
nyújthat”
Többen sokalták a terembérleti díjat.

Molnárné  Szalai  Valéria,  pénzügyi  ügyintéző:  Ez  a  döntés,  ezt  kell  alkalmazni.  A
polgármesternek lehet adni olyan lehetőséget, hogy mérlegelhesse a bérleti díjat %-ban.

dr. Takács Katalin, aljegyző: Olyan kitétel lehet, hogy pl.: A polgármester egyedi mérlegelés
alapján a fizetendő teljes összeg maximum 30%-áig terjedő kedvezményt biztosíthat legalább
4 napos igénybevétel esetén.

Molnár Szalai Valéria, pénzügyi ügyintéző: Milyen elképzelése van a testületnek?

Sárvári  Csaba,  polgármester:  Több csoport  van,  akik  visszajárnak,  jó  lenne,  hogy neki
lehetősége lenne az összeget csökkenteni.
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Molnárné Szalai Valéria, pénzügyi ügyintéző: Azt a testületnek el kell fogadnia.

Sárvári Csaba, polgármester: %-os arányban?

Dr.  Takács  Katalin,  aljegyző:  Ismerteti  a  javaslatot:  a polgármester  legalább  4  napos
igénybevétel esetén, egyedi mérlegelés alapján, a fizetendő teljes összeg maximum 30%-áig
terjedő kedvezményt biztosíthat.

Molnárné  Szalai  Valéria,  pénzügyi  ügyintéző: Úgy  lehetne  megelőzni,  hogy  előre
szerződést kellene kötni, és a fizetés is mehetne a kiállított számla ellenében utalással. Ezzel
elkerülhető lenne a vita. 

Sárvári Csaba, polgármester: Jónak tartja a szerződés megkötését, és a díj előre utalását.

Németh-Gál  Kleopátra,  képviselő: A foglalás  után  a  szerződést  meg  kell  küldeni  az
igénylőnek.

Sárvári  Csaba,  polgármester:  Mire  jönnek  a  vendégek,  addigra  itt  van  a  pénz.  Aki  az
aljegyző asszony által elmondott javaslattal egyetért, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

14/2020. (II. 11.) HATÁROZATA

A közösségi színterek igénybevételi díjának meghatározásáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  közösségi  színterek
igénybevételi díját felülvizsgálta és 2020. évben nem kíván a díjakon változtatni.

A polgármester legalább 4 napos igénybevétel esetén, egyedi mérlegelés alapján, a fizetendő
teljes összeg maximum 30 %-áig terjedő kedvezményt biztosíthat. 

Felelős: Sárvári Csaba, polgármester
Határidő: folyamatos

14.  Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  falugondnoki  szolgálatának  továbbképzési
terve
Előterjesztő: Sárvári Csaba, polgármester

Sárvári Csaba, polgármester: A továbbképzés a falugondnokot érinti. 

Dr. Takács Katalin,  aljegyző: Az előterjesztés  tartalmazza,  hogy a 4 éves továbbképzési
időszak alatt  hány pontot  kell  a  falugondnoknak megszereznie.  A falugondnok középfokú
végzettséggel rendelkezik, ezért neki 4 év alatt 60 pontot kell elérni. A falugondnok kötelező
képzésen még nem vett részt. Azt kell eldönteni, hogy a továbbképzési tervet a határozati
javaslat A vagy B pontja alapján fogadják-e el. 
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Sárvári Csaba, polgármester: Kérdés? Aki a továbbképzési terv A javaslatát fogadja el, kéri,
kézfeltartással szavazzon.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

15/2020. (II. 11.) HATÁROZATA

A falugondnoki szolgálat 2020 évi továbbképzési terve jóváhagyásáról  

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselőtestülete a falugondnoki szolgálat 2020. évi
továbbképzési tervét a javaslat A) pontja szerint jóváhagyja.

Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a falugondnokot tájékoztassa.

Felelős: Sárvári Csaba polgármester
Határidő: 2020. február 29.

15. Köveskál és Térsége Óvoda Társulás, Társulási megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Sárvári Csaba, polgármester

Sárvári Csaba, polgármester: Előterjesztést megkapták. Technikai javítás miatt szükséges a
megállapodás módosítása.

Molnárné Szalai Valéria, pénzügyi ügyintéző: a Magyar Államkincstár az önkormányzati
választások  után  felülvizsgálta  az  alapdokumentumokat  a  változásbejelentési  kérelem
vonatkozásában. A társulás székhelyében nem lehet rövidítés az utca nem szerepelhet u.-ként,
ezért szükséges a megállapodás módosítása. 

Dr. Takács Katalin, aljegyző: A módosítás csak technikai jellegű.

Sárvári  Csaba,  polgármester: Aki  a  megállapodás  módosításával  egyetért,  kéri,
kézfeltartással szavazzon.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

16/2020. (II. 11.) HATÁROZATA

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási megállapodás módosításáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Köveskál  és  Térsége  Óvoda
Társulás  Társulási  megállapodását  felülvizsgálta.A  Képviselő-testület  az  előterjesztésben
foglaltakkal  egyetért  és  a  Társulási  megállapodás  módosítását  és  egységes  szerkezetét  az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
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A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a Társulási Tanács elnökét értesítse.
 
Felelős: Dr. Szabó Tímea jegyző  
Határidő: azonnal

16. Az óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló önkormányzati 
rendelet módosításának jóváhagyása
Előterjesztő: Sárvári Csaba, polgármester

Sárvári  Csaba,  polgármester:  Elmondja,  hogy  a  szolgáltató,  aki  eddig  az  étkeztetést
biztosította az intézményben jelezte, hogy áremelést kíván érvényesíteni. Nem akkora összeg,
hogy ez gondot okozna. A diabetikus étkeztetés drágább, de jelenleg nincs ilyen étkező. A
rendeletet a székhely település alkotja meg. Kérdés?

Aki  az  étkezési  térítési  díjról  szóló rendelet  módosítását  elfogadásra javasolja  a  székhely
településnek, kéri kézfeltartással szavazzon.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

17/2020. (II. 11.) HATÁROZATA

Óvodában nyújtott étkeztetés térítési díjáról szóló rendelet véleményezéséről

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  óvodában nyújtott  étkeztetés
térítési díjáról szóló rendelet módosítását az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja. 

A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  Köveskál  Község  Polgármesterét  a
döntésről értesítse.

Felelős: Sárvári Csaba polgármester
Határidő: azonnal

Sárvári  Csaba,  polgármester:  Mivel  más  kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el  -
megköszönve a részvételt – az ülést 14,50 perckor bezárta.

kmft.

Sárvári Csaba dr. Szabó Tímea
polgármester         jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy: dr.  Takács Katalin
            aljegyző
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