
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

8281 Szentbékkálla, Kossuth Lajos utca 11.

Iktatószám: Krs/1268-22/2020.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. augusztus 06. 
napján 7:30 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 

Az ülés helye: 

Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal megjelent:

Dr. Szabó Tímea jegyző megbízásából:
                                               Molnárné Szalai Valéria pénzügyi ügyintéző

A jegyzőkönyvet készítette: Horváth Tamásné jegyzőkönyvvezető

Sárvári Csaba polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelenteket a mai rendkívüli testületi
ülésen. Megállapítja, hogy a testület 4 fővel megjelent, így az határozatképes. 
Ismerteti a mai rendkívüli ülés napirendi pontjait. Javasolja a napirendi pontok elfogadását.
Aki egyetért, kéri, kézfeltartással jelezze.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

41/2020. (VIII. 06.) HATÁROZATA

Napirend elfogadásáról

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. augusztus 6-i rendkívüli
ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 

1. Hozzájárulás a Szentbékkállai Polgárőr és Falufejlesztő Egyesület által beadni  
tervezett pályázathoz, ingyenes ingatlanhasználat biztosítása
Előterjesztő: Sárvári Csaba, polgármester

2.Víziközmű szolgáltatás 2021-2035. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének 
elfogadása  (ivóvíz-, és szennvíz-rendszer)
Előterjesztő: Sárvári Csaba, polgármester
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3. Települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához pályázat benyújtása
Előterjesztő: Sárvári Csaba, polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. Hozzájárulás a Szentbékkállai Polgárőr és Falufejlesztő Egyesület által beadni  
tervezett pályázathoz, ingyenes ingatlanhasználat biztosítása
Előterjesztő: Sárvári Csaba, polgármester

Sárvári  Csaba,  polgármester: A  napirendi  ponttal  kapcsolatos  előterjesztés  megkapták.
Lehetőség  van  civil  szervezeteknek  is  pályázatot  benyújtani  a  Magyar  Falu  Program
keretében. 
Mivel  önkormányzati  területen  fog  megvalósulni,  így  hozzájárulás  szükséges  az
önkormányzat részéről a pályázat benyújtásához. Egy megállapodás kerül aláírásra melyben
az önkormányzat az ingatlanra 5 éves fenntartási időszakra ingyenes használatot biztosítja.
5 évig működtetni kell a „beruházást”.

Németh-Gál Kleopátra, képviselő: Ez nem is volt kérdés részükről.

Sárvári Csaba, polgármester: Kérdés van-e a napirendi ponttal kapcsolatban?
Amennyiben nincs, aki egyetért az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásával, kéri,
kézfeltartással jelezze.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

42/2020. (VIII. 06.) HATÁROZATA

A Szentbékkállai Polgárőr és Falufejlesztő Egyesület által a Magyar Falu Program Falusi
Civil Alap keretében Közösségi ház udvarán fedett beálló kialakítása, közösségi terület

felújítása pályázat benyújtásához ingyenes használati megállapodás megkötéséről

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  kinyilvánítja,  hogy  a
Szentbékkállai Polgárőr és Falufejlesztő Egyesület (8281 Szentbékkálla, Kossuth u.23.) által a
Magyar  Falu  Program  Falusi  Civil  Alap  keretében  „civil  közösségi  tevékenységek  és
feltételeinek  támogatása”  kiírásra  benyújtani  tervezett  pályázatot,  melynek  tárgya  az
Egyesület használatában levő Közösségi ház udvarában fedett beálló kialakítása, közösségi tér
környezetének (8281 Szentbékkálla, Kossuth u.18. 123/1. hrsz..) felújítása, támogatja. 

A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges, az Egyesület és az Önkormányzat
közötti, legalább a fenntartási időszakra (5 éves) szóló, ingyenes használatot biztosító előzetes
megállapodás megkötéséhez hozzájárul, annak tervezetét elfogadja. 

A Képviselő-testület az Egyesület részére az ingyenes használatot a nemzeti vagyonról szóló
2011.  évi  CXCVI.  törvény  11.  §  (13)  bekezdése  szerint,  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.,12. és 17. pontja
alapján biztosítja. 
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A  felújítás,  illetve  az  azáltal  elért  vagyonnövekmény  az  elkészültével,  illetve  az
Önkormányzat  vagyonnyilvántartásába  való  bekerülésével  az  Önkormányzat  tulajdonába
kerül. 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére.

Felelős: Sárvári Csaba, polgármester
Határidő: 2020. augusztus 7.

2. Víziközmű szolgáltatás 2021-2035. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének 
elfogadása  (ivóvíz-, és szennvíz-rendszer)
Előterjesztő: Sárvári Csaba, polgármester

Sárvári  Csaba,  polgármester: Megkapták  az  előterjesztést,  mely  a  2021-2035.  évekre
vonatkozó  gördülő  fejlesztési  terv  elfogadásáról  szól,  és  hosszú  távú  fejlesztéseket,
beruházásokat tartalmazza. Az egyik a 30. ssz. Szentbékkálla ivóvíz ellátó rendszerre, a másik
a Köveskál 75. ssz. szennyvízelvezető és – tisztító rendszerre vonatkozik. 
Javasolja, hogy fogadják el az előterjesztés szerinti határozatokat.

Aki  a  Szentbékkálla  30.  ssz.  ivóvízellátó  rendszerre  vonatkozó  határozati  javaslatot  az
előterjesztés szerint elfogadásra. Aki ezzel egyetért, kéri, kézfeltartással szavazzon

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

43/2020. (VIII. 06.) HATÁROZATA

Szentbékkálla a 30. sorszámú Szentbékkálla ivóvízellátó víziközmű-rendszerre vonatkozó
2021-2035. évi gördülő fejlesztési terv elfogadásáról 

Szentbékkálla  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  mint  a  30.  sorszámú
Szentbékkálla ivóvízellátó víziközmű-rendszer Ellátásért  Felelőse a Bakonykarszt Zrt.  által
2021-2035. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen döntést a Bakonykarszt Zrt. részére
küldje meg. 

Felelős: Sárvári Csaba polgármester
Határidő: 2020. augusztus 31.

Sárvári  Csaba  polgármester:  Aki  a  75.  ssz.  Köveskál  szennyvízelvezető  és  –  tisztító
víziközmű rendszerre vonatkozóan a határozati  javaslatot az előterjesztés szerint elfogadja,
kéri, kézfeltartással szavazzon.

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Szentbékkálla a 75. sorszámú Köveskál szennyvízelvezető és – tisztító víziközmű-rendszerre
vonatkozó 2021.-2035. évi gördülő fejlesztési terv elfogadásáról 

Szentbékkálla  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete,  mint  a  75.  sorszámú Köveskál
szennyvízelvezető  és  –tisztító  víziközmű-rendszer  Ellátásért  Felelőse  a  Bakonykarszt  Zrt.
által 2021-2035. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen döntést a Bakonykarszt Zrt. részére
küldje meg. 

Felelős: Sárvári Csaba polgármester
Határidő: 2020. augusztus 31.

3. Települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához pályázat benyújtása
Előterjesztő: Sárvári Csaba, polgármester

Sárvári  Csaba,  polgármester:  Az előterjesztést  megkapták.   Az önkormányzat  egy fajta
tüzelőanyag  megvásárlásához  igényelhet  támogatást.  A  települési  önkormányzat
vonatkozásában a támogatás felhasználásának a feltétele a támogatáson felül, kemény lombos
fafajta  esetében  1000  Ft/erdei  m3  +  Áfa  önrész  vállalása,  Az  Önkormányzat  a  mutatók
figyelembe vételével  16 erdei  m³ mennyiséget  igényelhet.  A tűzifa  szállításából  származó
költségek a kedvezményezett önkormányzatot terhelik. A pályázat benyújtásának határideje
2020. augusztus 31.

Aki a határozati javaslattal egyetért, kéri, kézfeltartással szavazzon.

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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A települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatására pályázat benyújtásáról és a vállalt önerő összegéről

Szentbékkálla  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  települési  önkormányzatok
szociális  célú  tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő  támogatásáról  szóló pályázati  kiírás
alapján  szociális  célú  tűzifavásárláshoz  kapcsolódó  támogatásra  igényt  nyújt  be  16  m³
mennyiségben  kemény  lombos  tűzifára,  melyhez  a  szükséges  önerőt  összesen  20.320  Ft
(16.000 Ft+ Áfa) összegben biztosítja. 
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Szentbékkálla Község Önkormányzata tudomásul veszi, hogy a tűzifa szállításából származó
költségek az önkormányzatot terhelik. 
A  pályázatban  vállalt  önerőt  és  a  szállítás  költségeit  a  Képviselő-testület  Szentbékkálla
Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  2020.  évi  költségvetéséről  szóló
önkormányzati rendeletében meghatározott tartalékkerete terhére biztosítja. 
A Képviselő-testület a pályázati adatlap tartalmával, az abban foglalt nyilatkozattal egyetért. 
Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  kijelenti,  hogy  a  szociális  célú
tűzifa juttatásban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. 

A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati adatlap aláírására és a pályázat
benyújtására.

Felelős: Sárvári Csaba, polgármester
Határidő: 2020. augusztus 31.

Sárvári  Csaba,  polgármester: Mivel  több  kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el  –
megköszönve a részvételt – a rendkívüli ülést 7.35 órakor bezárta.

kmft.

Sárvári Csaba Dr. Szabó Tímea
polgármester                                                                                            jegyző

           A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:

       Molnárné Szalai Valéria
        pénzügyi ügyintéző
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