
 1

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE 
 
Ikt.szám:    240-7/2014/ÁBR.  
 

JEGYZŐKÖNYV  
 
Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember  
23-án 09:30 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 
 
Tanácskozási joggal megjelent:  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző megbízásából: Tóthné Titz Éva aljegyző 
 
Csik Tímea   jegyzőkönyvvezető 
 
 
Sárvári Attila polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testületből 3 fő 
jelen van, így határozatképes. Ismerteti a napirendet:  
 

1.) Településrendezési terv módosításáról szóló 25/2014. (IV. 10.) határozat kiegészítése 
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
        63/2014. (IX. 23.) HATÁROZATA 

 
A 2014. szeptember 23-i testületi ülés napirendje elfogadásáról 

 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. szeptember 23-i rendkívüli ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1.) Településrendezési terv módosításáról szóló 25/2014. (IV. 10.) határozat kiegészítése 
 

1.) Településrendezési terv módosításáról szóló 25/2014. (IV. 10.) határozat kiegészítése 
 
Sárvári Attila polgármester: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy  településrendezési terv módosítása 
kapcsán a 2014. április 10-én hozott határozatot szükséges kiegészíteni a határozati javaslatnak 
megfelelően. Ismerteti a határozati javaslatot. Kérdezi, hogy van-e észrevétel, kérdés a napirenddel 
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kapcsolatosan. Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja, hogy aki a határozati javaslatban foglaltakkal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
        64/2014. (IX. 23.) HATÁROZATA 

 
         A 25/2014. (IV.10.) határozat kiegészítéséről  

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

rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és annak mellékletét képező Belterületi Szabályozási 
terv illetve a Településrendezési terv belterületre vonatkozó módosításáról szóló 25/2014. (IV.10.) 
határozatát a következőkkel egészíti ki:   

a) A tervezési terület a Belterületi szabályozási terv által szabályozott terület. 
b) Megvizsgálandó a Kossuth Lajos utca, 292 hrsz-ú telek Településközpont vegyes területbe történő 

besorolása 
c) A belterülettől északra kijelölt Különleges turisztikai terület teljes területe tervezett belterület 

legyen 
d) A Kossuth Lajos utca volt általános iskola (123/1 hrsz)  helyi védelmének törlése 

 
2. A beérkezett előzetes vélemények figyelembevételével a Településrendezési terv módosítás 
alátámasztó munkarészeként a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti értékelés készítése nem 
szükséges.  
 
3. A tervezők által 2014. szeptember 2-án elküldött Véleményezési tervdokumentációt államigazgatási 
véleményezésre alkalmasnak tartja. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósággal történő előzetes 
egyeztetés után, annak véleményét figyelembe véve a véleményezési anyag kiküldhető véleményezésre.  
 
4. A Képviselő-testület a Véleményezési tervdokumentációban két változatban kidolgozott jóváhagyandó 
munkarészek „A” változatát támogatja.  
 
Felelős: Sárvári Attila polgármester  
Határidő: folyamatos 
 
Sárvári Attila polgármester:  megköszöni a részvételt és az ülést  9:45 órakor bezárja. 
 
                                                                                                                                                                               

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

 
 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős jelenlévő: 
 
 

Tóthné Titz Éva 
aljegyző 


