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SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE 
 
 
Ikt.szám:    240-1/2014/ÁBR.  
 

 
JEGYZŐKÖNYV  

 
 

Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26-án 
16.40 órakor megtartott  rendkívüli nyilvános testületi üléséről. 
 
 
Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége.  
(Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) 
 
 
Jelen vannak: 
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
 
Sárvári Attila  polgármester 
Molnár Endre   alpolgármester  
Birkás Balázs  képviselő 
Ifj. Molnár Károly  képviselő 
 
 
Tanácskozási joggal megjelent:  
 
Dr. Szabó Tímea  jegyző megbízásából: Tóthné Titz Éva aljegyző 
 
 
Csik Tímea   jegyzőkönyv-vezető 
 
 
Sárvári Attila polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 
teljes létszámban  (4 fő) jelen van, így határozatképes. Ismerteti a meghívó szerinti 
napirendet:  
 

1. Csatlakozási szándéknyilatkozat a Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig  
Egyesület 2014-2020 közötti programozási időszakára vonatkozó vidékfejlesztési 
feladatai, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítése, tervezési területének 
előzetes elismerése tárgyában  

 
Javasolja kiegészíteni a napirendet az alábbival:  
 

- Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési 
támogatása 
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Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
        19/2014. (II. 26.) HATÁROZATA 

 
A 2014. február 26-i testületi ülés napirendje elfogadásáról 

 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. február 26-i ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. Csatlakozási szándéknyilatkozat a Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig  
Egyesület 2014-2020 közötti programozási időszakára vonatkozó 
vidékfejlesztési feladatai, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítése, 
tervezési területének előzetes elismerése tárgyában  

2. Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési 
támogatása 

 
 
 

1. Csatlakozási szándéknyilatkozat a Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig  
Egyesület 2014-2020 közötti programozási időszakára vonatkozó vidékfejlesztési 
feladatai, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítése, tervezési területének 
előzetes elismerése tárgyában  

 
Sárvári Attila polgármester:  a következő programozási időszakban változásra kerül sor a 
vidékfejlesztési programok között, a leader csoportok működési területén, illetve azok 
struktúrájában. Az új felállás kérdéséről lenne szó, tudomása szerint meg van határozva, hogy 
milyen létszám alatt nem lehet létrehozni önálló csoportot, másrészt megyén kívülre nem 
nyúlhat a közösség. A jelenlegi járási rendszeren belül alakulna ki az új közösség területe.  
 
Birkás Balázs képviselő:  ha jól értelmezi, ez az egész arról szól, hogy a csatlakozni 
szándékozó önkormányzatok, szervezetek  a járási rendszeren belül maradjanak.  
 
Sárvári Attila polgármester:   rövid időn belül meg kell határozni a  helyi fejlesztési stratégiát. 
Véleménye szerint korábban a közösségekben szerepeltek vállalkozások, különböző 
szervezetek is,  most nagyobb hangsúlyt kaptak az önkormányzatok. Javasolja a csatlakozási 
szándéknyilatkozat elfogadását.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
         20/2014. (II. 26.) HATÁROZATA 
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A Helyi Fejlesztési Stratégiáról 
 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy előzetes 
csatlakozási szándékkal részt kíván venni a Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig 
Egyesület 2014-2020. közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési 
feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítésében, valamint a HFS 
tervezési területének előzetes elismerésében.   
 
Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási szándéknyilatkozat aláírására.  

 
Felelős: Sárvári Attila, polgármester  
Határidő: azonnal. 
 

2. Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési 
támogatása 

 
Sárvári Attila polgármester: tájékoztatja a testületet, hogy megjelent egy belügyminiszteri 
rendelet, mely szerint az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok 
fejlesztési támogatásra kaphatnak. Szentbékkálla 100-300 fő lakosságszám közötti település 
kategóriába tartozik,  így a támogatás mértéke 2.950.000 Ft. Ismerteti a  támogatás 
felhasználási lehetőségeit a rendelet szerint:  
 

„  a) a település belterületén út, híd vagy járda építésére, felújítására, karbantartására, 
 b) vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására, 
 c) településrendezési tervek készítésére, 
 d) olyan önkormányzati tulajdonban lévő épület felújítására, fejlesztésére, energetikai                      

korszerűsítésére, amely 
da) igazgatási tevékenységet, 
db) óvodai nevelést, 
dc) kulturális tevékenységet vagy 
dd) szociális vagy egészségügyi feladatellátást szolgál.” 
 

Vannak tisztázatlan kérdések, például, hogy csak új településrendezési terv készítésére 
lehet támogatást igényelni, vagy meglévőt is lehet módosítani.  
 
Molnár Endre alpolgármester:  a felsorolt céloknak a közösségi ház megfelel.  
 
Sárvári Attila polgármester: egyetért, ezen céloknak tökéletesen megfelel ez az épület, 
melyben könyvtár működik, illetve ebben az épületben tartózkodik a  házi segítségnyújtó, 
és a falugondnok is, valamint az épületnek van egy szociális része is van egy fürdőszoba, 
konyha és tartózkodó-étkező helyiség. Tehát ezen épület fejlesztésére nagy segítség lenne 
ez a támogatás, mivel kulturális tevékenységet, illetve szociális feladatellátást is szolgál.  
Javasolja, hogy aki egyetért a felsorolt célokkal és azzal, hogy erre támogatási igényt 
benyújtsanak, kézfeltartással szavazzon.  
 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
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SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
         21/2014. (II. 26.) HATÁROZATA 

 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete  az 
adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési 
támogatásáról szóló 10/2014. (II. 19.) BM rendelet (továbbiakban: rendelet) alapján 
támogatási kérelmet nyújt be.  
 
Megvalósítandó cél részletezése: közösségi ház felújítása, mely cél a rendelet 2. §. (1) 
bekezdés dc)  és dd) pontjának megfelel.  

 
A rendelet 3. §. (1) bekezdés b) pontja alapján az igényelt támogatás összege: 
2.950.000 Ft.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat határidőre történő 
benyújtására. 
 
Felelős: Sárvári Attila  polgármester 
Határidő: 2014. március 06.  

 
 
                                                                                                                                                                               
Sárvári Attila polgármester:  megköszöni a részvételt és  az ülést 17.15 órakor bezárja.  
 

K.m.f. 
 
 
Sárvári Attila         dr. Szabó Tímea 
polgármester               jegyző 
 
 
 
 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős jelenlévő: 
 
 
 

Tóthné Titz Éva 
aljegyző 

 
 


