
 1

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 
 
Ikt.szám:    240-3/2014/ÁBR.  

 
JEGYZŐKÖNYV  

 
 

Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 10-én 
16.00 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  
Ifj. Molnár Károly  képviselő 
 
Tanácskozási joggal megjelent:  
 
Dr. Szabó Tímea  jegyző  
Sütő Árpád   műszaki ügyintéző  
 
 
Csik Tímea   jegyzőkönyvvezető 
 
 
Sárvári Attila polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-
testületből 3 fő jelen van, így határozatképes. Ismerteti a meghívó szerinti napirendet:  
  
1.) Szentbékkálla településrendezési eszközeinek módosítása  
 
Javasolja a napirend elfogadását.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
        24/2014. (IV.10) HATÁROZATA 

 
A 2014. április 10-i testületi ülés napirendje elfogadásáról 

 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. április 10-i ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1.) Szentbékkálla településrendezési eszközeinek módosítása                                                       
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Sárvári Attila polgármester: átadja a szót az Alpolgármester Úrnak, aki eddig is ezen témakört 
összefogta.  
 
Molnár Endre alpolgármester: önálló határozatot szükséges hozni, melyben elhatározza a 
testület, hogy a településrendezési eszközöket módosítja, melynek mellékletét képezi a 
partnerségi egyeztetés szabályai.  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző: ismerteti a határozati javaslatot, melyben szerepel elsődlegesen, 
hogy a képviselő-testület módosítani szeretné a településrendezési eszközeit, illetve 
tartalmazza azt, hogy milyen szempontok szerint.  
A partnerségi egyeztetés szabályai többször utalnak arra, hogy a véleményezési dokumentáció 
hol tekinthető meg. Aggályát fejezi ki a tekintetben, hogy az önkormányzat hivatalos 
helyisége  meghatározás konkrétan melyik helyiségre szól, illetve ez a dokumentáció akkor 
folyamatosan rendelkezésre fog-e állni és lesz-e valaki, aki ezt az anyagot át tudja adni az 
érdeklődőknek. Mivel a jelenlegi megfogalmazás azt feltételezi, hogy a megtekintés 
lehetősége folyamatosan biztosítva lesz. Olyan helyet kell mindenképpen biztosítani, ahova, 
ha az ügyfelek bemennek, akkor ott hivatali időben folyamatosan biztosítva lesz a 
megtekintés lehetősége, a tájékoztatási szakaszban  legalább 21 nap, a véleményezési 
szakaszban legalább 30 nap időtartamig.  
 
Sárvári Attila polgármester: kérdezi, hogy heti egy napot nem lehet erre a célra kijelölni?   
 
Molnár Endre alpolgármester: véleménye szerint lehetne a hivatalos ügyfélfogadási napon 
biztosítani a megtekintés lehetőségét.  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző: tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy a 30 nap alatt, csak négyszer 
tekinthető meg, mivel hetente csak egyszer van hivatalos ügyfélfogadási idő.  
 
Sütő Árpád műszaki ügyintéző: alapesetben a partnerségi egyeztetésben kell rögzíteni, hogy 
az érintetteket -  akik partnerségi egyeztetésben szerepelnek -  milyen módon értesíti az 
önkormányzat a teljes eljárás során. Régebben az 1997. évi LXXVIII. törvény a nyilvánosság 
bevonását nem a teljes eljárás során biztosította, csak a főépítészi záró véleményezéssel együtt 
kifüggesztéssel kellett az érintett lakosságot a teljes elfogadás előtt álló tervről értesíteni.  
A jelenlegi  314/2012. Kormány rendelet alapján a partnerségi egyeztetés alapján a teljes 
eljárás során folyamatosan kell tájékoztatni az érintetteket és a véleményekről döntést hozni.  
A dokumentációban szerepel, hogy az anyag az önkormányzat honlapján tekinthető meg, a 
hirdetőtáblákra kifüggesztésre kerül.  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző:  összefoglalja az elhangzottakat: tehát a felhívásokat az 
önkormányzat közzéteszi a hirdetőtáblákon és ott szerepelni fog, hogy egy adott időtartamon 
belül mely napon, vagy napokon tekinthető meg az önkormányzat hivatalos helyiségében  a 
papír alapú dokumentáció.  
 
Molnár Endre alpolgármester:  ezen időpontot célszerű összehangolni a hivatalos 
fogadónappal. Véleménye szerint a partnerségi egyeztetés szabályai 1. pont d.) bekezdése – a 
belterületen működő gazdasági szervezetek – nem szükséges. Továbbá a 4. pont c) bekezdését 
véleménye szerint úgy kellene módosítani, hogy a beérkezett véleményeket táblázatban 
rögzítik és nem kell nevesíteni, hogy az önkormányzati hivatal.  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző:  4. pont a) bekezdését javasolja úgy módosítani, hogy a javaslatokat, 
észrevételeket, véleményeket az önkormányzathoz nyújtják be az érintettek, megjelenítve  
konkrétan az önkormányzati helyiség pontos címét, valamint az 5. pontban is javasolja 
módosítani, hogy nem a Polgármesteri Hivatalban, hanem az önkormányzat hivatali 
helyiségében olvasható lesz az elfogadott dokumentáció.  
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Sárvári Attila polgármester:  javasolja a képviselő-testületnek az elhangzott módosításokkal a 
határozati javaslatot fogadja el, mely szerint a településrendezési tervet az önkormányzat 
módosítja, illetve a határozat mellékletét képező partnerségi egyeztetés szabályait elfogadja.                                           
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
        25/2014. (IV. 10. ) HATÁROZATA 

 
Településrendezési eszközök módosításáról  

 
1. Szentbékkálla Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 12/2008. (XII.08.) ÖK. 

számú rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és annak mellékletét képező 
Belterületi Szabályozási terv illetve a Településrendezési terv belterületre vonatkozó 
módosítását határozza el a következők szerint: 

a) A szabályozási vonalak és közlekedési rendszer felülvizsgálata és korrekciói 
b) Egyéb – a településszerkezeti terv módosítását nem igénylő – szabályozási problémák 

megoldása 
c) Közterületek felülvizsgálata 
d) Zöldterületek módosításának vizsgálata, javaslata, beépíthetőségük vizsgálata 
e) HÉSZ módosítása ill. pontosítása (megváltozott jogszabályi környezet 

figyelembevétele, meglévő épületekre vonatkozó előírások, épületszélesség 
meghatározása, mezőgazdasági területeken a beépítési paraméterek módosítása, helyi 
védelemre vonatkozó előírások felülvizsgálata, stb.)  

2. Az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8.§.(2) 
bekezdése és a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 29.§-a szerinti feladatkörben a 
Képviselő-testület a partnerségi egyeztetés szabályait a határozat melléklete szerint 
állapítja meg. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott 
településrendezési eszközök módosításához a szükséges intézkedéseket tegye meg, és a 
partnerségi egyeztetést a határozat melléklete szerint bonyolítsa le. 

 
Felelős: Sárvári Attila polgármester  
Határidő: folyamatos 
 

 
 

Melléklet a  25/2014.(IV. 10.) Kt. határozathoz 
 

A partnerségi egyeztetés szabályai  
 

1.     A határozat 1. pontja szerinti településrendezési eszközök módosításába bevont 
partnerek köre: 

a) Szentbékkálla község érintett területrész lakossága,  

b) érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezet,  

c) katolikus egyház. 

2.  A településrendezési eszközök módosításának egyeztetési eljárása a 314/2012.(XI.8.) 
Kormányrendelet 32.§.(3) bekezdése ill. 36.§ szerinti teljes eljárással történik. 



 4

3. A partnerek tájékoztatása és a véleménynyilvánítás lehetőségei: 

a) Az Előzetes tájékoztató szakaszban a polgármester felhívásban tájékoztatást ad a 
módosítás céljáról, és várható hatásairól megjelölve a javaslatok, vélemények 
beadásának határidejét. 

b) A Véleményezési szakaszban az Önkormányzat a véleményezési dokumentáció 
megjelenéséről felhívást tesz közzé és honlapjára felteszi a Véleményezési 
dokumentációt. 

c) A felhívások az önkormányzat honlapján és az önkormányzat hirdetőtábláján jelennek 
meg 

d) A Véleményezési dokumentáció az önkormányzat hivatalos helyiségében nyomtatott 
formában tekinthető meg a tájékoztató szerinti napokon az előzetes tájékoztatási 
szakaszban legalább 21 nap, a véleményezési szakaszban legalább 30 nap időtartamig. 

4.    A javaslatok, vélemények benyújtásának módja: 

a) javaslatot, véleményt írásos formában az Önkormányzathoz (8282 Szentbékkálla, 
Kossuth u. 11.)  postán vagy személyesen vagy elektronikus levélben a felhívásban 
közzétett e-mail címre, a tájékoztató megjelenésének első napjától számítva az 
előzetes tájékoztatási szakaszban 21, a véleményezési szakaszban 30 napon belül 
tehetnek a partnerek 

b) A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja az iratkezelés 
általános rendje szerint történik. 

c) A beérkezett vélemények a településrendezési eszköz ügyiratának részét képezik, 
azokat táblázatban kell összefoglalni.  

5.    A javaslatok, vélemények elfogadása 

a) A javaslatok, vélemények elfogadására, illetve el nem fogadására, valamint mindezek 
indokolására a tervező javaslatot tesz, amelyet a döntéshozó Képviselő-testülettel 
ismertetni kell.  

b) A válaszokról az Önkormányzat a 314/2012 (XI.8) Kormányrendelet 39.§ (2) 
bekezdésében meghatározott  döntésével egyidejűleg dönt. 

c) A beérkezett javaslatokról, véleményekről készített táblázatot, az el nem fogadott 
véleményeket és azok indoklását a polgármester a partnerségi egyeztetés eredményét 
tartalmazó jegyzőkönyvben összesíti. 

6. Az elfogadott településrendezési eszköz az elfogadástól számított egy hónapon belül 
nyomtatott formában olvasható az Önkormányzat hivatali helyiségében, illetve felkerül a 
település honlapjára. 

 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  felhívja a testület figyelmét, hogy a településrendezési eszközök 
módosításával kapcsolatos költségeket az önkormányzat a tartalék keret terhére biztosítja, 
mivel jelen ülés keretében nincs lehetőség költségvetési rendelet módosítására.  

 

Sárvári Attila polgármester:  javasolja a képviselő-testületnek, hogy önálló határozatban 
fogadja el a  Hornyák Attila főépítész árajánlatát a feladatok ellátására 10.000 Ft összegben a 
Jegyző Nő által elmondottak alapján a  tartalék keret terhére.  

 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
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        26/2014. (IV. 10. ) HATÁROZATA 

 
Főépítészi feladatok ellátásáról, árajánlat elfogadásáról  

 
Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Horiterv Építészműhely 
Kft  (8400 Ajka, Táncsics utca 32.) képviseletében Hornyák Attila főépítészt,  hogy 
Szentbékkálla  településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos főépítészi feladatokat 
ellássa bruttó 10.000 Ft összegben.  
 
Az önkormányzat a feladat ellátásához szükséges pénzeszközt a tartalék keret terhére 
biztosítja.  
 
Határidő: azonnal. 
Felelős: Sárvári Attila polgármester.  
 
Sárvári Attila polgármester: javasolja a Város és Ház Bt tervezési szerződésének elfogadását, 
illetve a tervezési díjat  990.600 Ft összegben.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
27/2014. (IV. 10.) HATÁROZATA 

 
Tervezési ajánlat elfogadásáról  

 
Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete  Szentbékkálla településrendezési 
tervének belterületre vonatkozó módosítására  a Város és Ház Építőipari Tervező, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt (1143 Budapest, Gizella u. 24-26.) által tett tervezési ajánlatot 
elfogadja bruttó 990.600.- Ft, azaz Kilencszázkilencvenezer-hatszáz forint összegben.  
Felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására.  
 
Az önkormányzat a településrendezési terv módosításához szükséges pénzeszközt a tartalék 
keret terhére biztosítja.  
 
Határidő: azonnal. 
Felelős: Sárvári Attila polgármester.  
 
Molnár Endre alpolgármester:  elmondja, hogy szükséges még dönteni a térképek 
megrendeléséről is, melyet a Földhivatal pdf formátumban 15.000 Ft összegért biztosít a  
teljes belterületi és a külterületi keretre vonatkozóan.   Továbbá a Nemzeti Kataszteri Program 
Kft  ajánlatának megfelelően is dönteni kell a belterületi digitális térképi adatbázis 
megrendeléséről, melynek összege 89.422 Ft + ÁFA. 
 
Sárvári Attila polgármester: az Alpolgármester Úr által elmondottaknak megfelelően 
javasolja, hogy aki a térképek megrendelésével egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
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SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
28/2014. (IV. 10.) HATÁROZATA 

 
térképi adatbázis megrendeléséről  

 
Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tartalékkeret terhére megrendeli 
az alábbiakat:  
 

- Szentbékkálla település belterület plusz egy külterületi keretre 
vonatkozó PDF fájl formátumú térképállományát 15.000 Ft 
összegben a Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Járási 
Hivatal Járási Földhivataltól (8300 Tapolca, Hősök tere 11.)  
 

- Szentbékkálla település belterületének állami ingatlan nyilvántartási 
térképi adatbázisát 89.422 Ft + ÁFA összegben a Nemzeti Kataszteri 
Program Nonprofit Kft-től (1131 Budapest, Rokolya u. 1-13.) 

 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megrendelések aláírására.  
 
Felelős: Sárvári Attila polgármester 
Határidő: azonnal.  
 
 
Sárvári Attila polgármester:  megköszöni a részvételt és az ülést 16.45 órakor bezárja.  

 

 

 

 
                                                                                                                                                                               
 

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

 


