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SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE 
 
Ikt.szám:    240-8/2014/ÁBR.  
 

JEGYZŐKÖNYV  
 
Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember  
25-én 16:00 órakor megtartott   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 
Molnár Károlyné  pénzügyi ügyintéző 
Takács Katalin csoportvezető  
Pálffi Béláné   adóügyi előadó 
 
Csik Tímea   jegyzőkönyvvezető 
 
 
Sárvári Attila polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testületből 3 fő 
jelen van, így határozatképes. Ismerteti a napirendet és javasolja elfogadásra.  
 
1. Szentbékkálla Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 25.) önkormányzati 
rendelet módosítása 
2. Tájékoztató Szentbékkálla Önkormányzata gazdálkodásának 2014. első félévi helyzetéről 
3. A helyi adókról szóló 9/2008. (XII. 08.) önkormányzati rendelet módosítása 
4. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek 
tisztántartásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
5. Beszámoló a Szociális Szolgálat 2013. évi működéséről 
6. Települési folyékony hulladék elszállítására pályázat újbóli kiírása 
7. Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015-ös évre 
 
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
       65/2014. (IX. 25.) HATÁROZATA 

 
A 2014. szeptember 25-i testületi ülés napirendje elfogadásáról 
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Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. szeptember 25-i rendkívüli ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
1. Szentbékkálla Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 25.) önkormányzati 
rendelet módosítása 
2. Tájékoztató Szentbékkálla Önkormányzata gazdálkodásának 2014. első félévi helyzetéről 
3. A helyi adókról szóló 9/2008. (XII. 08.) önkormányzati rendelet módosítása 
4. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek 
tisztántartásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
5. Beszámoló a Szociális Szolgálat 2013. évi működéséről 
6. Települési folyékony hulladék elszállítására pályázat újbóli kiírása 
7. Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015-ös évre 
 
Sárvári Attila polgármester:  a napirendek tárgyalása előtt javasolja a lejárt határidejű határozatokról 
készült jelentés elfogadását, mivel azt mindenki kézhez kapta.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
66/2014. (IX. 25.) HATÁROZATA 

 
Jelentés elfogadásáról  

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

1. Szentbékkálla Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 25.) 
önkormányzati rendelet módosítása 

 
Sárvári Attila polgármester:  az írásos anyagot minden testületi tag megkapta, kérdezi a pénzügyi 
ügyintézőt, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést és  mellékleteit.  
 
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző:  a számszaki adatok részletesen kidolgozásra kerültek, amennyiben 
van kérdés, szívesen válaszol.  
 
Sárvári Attila polgármester:  kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatosan. 
Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja elfogadásra a költségvetési rendelet módosítását.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  
 
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
      7/2014. (X. 09.) önkormányzati rendelete 

 
a 2014. évi költségvetéséről szóló 

1/2014. (II. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról 
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2. Tájékoztató Szentbékkálla Önkormányzata gazdálkodásának 2014. első félévi helyzetéről 
 
Sárvári Attila polgármester:  ezen napirenddel kapcsolatos előterjesztést is mindenki kézhez kapta, a 
teljesítés a megszokott  módon történt, nagy meglepetések nem tapasztalhatóak, az előirányzatoknak 
megfelelően történt a teljesítés. Kérdezi, hogy van-e észrevétel, kérdés a napirenddel kapcsolatosan.  
Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja elfogadásra az önkormányzat gazdálkodásának 2014. első 
félévi helyzetéről készült tájékoztatót.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
67/2014. (IX. 25.) határozata 

 
A gazdálkodás 2014. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatóról 

 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 2014. évi költségvetés  
végrehajtásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót – az előterjesztésnek meg felelően 21.097.eFt 
teljesített bevétellel, és 17.158 eFt teljesített kiadással. 

 

3. A helyi adókról szóló 9/2008. (XII. 08.) önkormányzati rendelet módosítása 
 
Sárvári Attila polgármester:  az adórendelet vonatkozásában tartalmilag változás lesz. Kéri, a jelenlévő 
kollégákat, hogy ismertessék a rendelet módosítás szükségességét.  
 
Pálffi Béláné adóügyi előadó: az előterjesztés készítésekor figyelembe vették, hogy lehetőség szerint a 
mentességeket, kedvezményeket megtartva egy kicsit átgondolva, átkalkulálva maradjon ugyanazon 
szinten az adó. Az előterjesztésben szereplő táblázat bemutatja, hogy  ha építményadó lenne a 
kommunális adó helyett, akkor az állandó lakók 7.000 Ft helyett, 7.200 Ft-ot fizetnének. Mivel az uniós 
jogszabályoknak nem felel meg, ezért az adórendeletből ki kellett hagyni az állandó lakos szövegrészt, 
mivel az adót csak építményhez lehet kapcsolni, személyhez nem. A hasznos alapterület 24 m2  feletti 
része mentes lenne az állandó lakosoknak. Aki pedig nem lakás céljára használja az épületét, ott egy 75 
m2 –es nagyságú épület  adója 300 Ft-tal számolva évente 22.500 Ft lenne.  
 
Molnár Endre alpolgármester:  kérdezi, hogy a kommunális adó független az épület nagyságától?  
 
Takács Katalin igazgatási csoportvezető: az építményadónak és a kommunális adónak részben azonos 
tárgya az építményadónak az építmény, a kommunális adónak pedig az építmény és  a telek. Mivel a két 
adónem között vannak átfedések az adótárgy tekintetében, ezért lenne célszerű megtartani az egyik 
adónemet és kiterjeszteni rá a másikat. Az építményadó alkalmasabb arra, hogy a jelenlegi mentességeket 
tudják biztosítani továbbra is.  
 
Sárvári Attila polgármester:  a lakás céljára használt épület esetében a földhivatali bejegyzés a mérvadó.  
 
Takács Katalin igazgatási csoportvezető:  a helyi adóban a lakás fogalmát a helyi adókról szóló törvény 
határozza meg, melynek az egyik feltétele, hogy a tulajdoni lapon lakóház, lakás ilyen címen szerepeljen. 
Ezekre vonatkozna a mentesség, de ebből a körből kikerülnének azok, akik a bevallásban bejelölik, hogy 
üdülés céljára használják az épületet, tehát ők a teljes összeget fizetnék meg.  
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Molnár Endre alpolgármester:  kérdezi, hogy attól is függ, hogy az adott személy állandó lakóként be 
van-e jelentkezve az adott ingatlanba?  
 
Takács Katalin igazgatási csoportvezető:  az új rendeletbe ezt szeretnék kiküszöbölni, hogy ne legyen 
különbség téve,  hogy állandó lakó, vagy nem, hanem az adótárgy használata különböztesse meg, hogy 
lakás céljára, vagy üdülés céljára használják az ingatlant.  
 
Sárvári Attila polgármester:  kérdezi, hogy van-e még a napirenddel kapcsolatosan kérdés, észrevétel.  
  
Pálffi Béláné adóügyi előadó:  szükséges még megemlíteni az üzleti célt szolgáló épületek mentességének 
megszüntetését.  
 
Takács Katalin igazgatási csoportvezető:   idéz a hatályban lévő adórendeletből: „ 50 %-os kedvezmény 
illeti meg az önkormányzat illetékességi területének belterületén lévő olyan építmény tulajdonosát, aki az 
építményben kereskedelmi, vendéglátás tevékenységet folytat”. 
 Az új rendeletből ezen szakaszt törölni kell, mivel a helyi adókról szóló törvény nem teszi lehetővé az 
önkormányzatnak,  hogy a helyi rendeletben a vállalkozóknak az üzleti célt szolgáló helyiségére 
mentességet állapítson meg.  
 
Pálffi Béláné adóügyi előadó:   az új rendeletben a külterületi gazdasági épület hasznos alapterületének 80 
%-ára vonatkozó mentesség továbbra is megmarad, amennyiben nem üdülésre, pihenésre használja az 
épületet.  
Idéz a hatályban lévő adórendeletből: „75 %-os adókedvezmény illeti meg az önkormányzat illetékességi 
területének külterületén lévő olyan gazdasági építménynek a tulajdonosát, aki a gazdasági építményét 
kizárólag jövedelemszerző tevékenység folytatására használja és a jövedelemszerző tevékenység 
végzéséhez szükséges engedéllyel rendelkezik.”  
Elmondja, hogy ismertetett szakasz szintén nem fog szerepelni az új rendeletben, mivel az üzleti célt 
szolgáló épületre a törvény alapján, mentesség nem adható.  
 
dr. Szabó Tímea jegyző:  a törvény alapján viszont lehet mentes a gazdasági épület, ha abban tényleges 
gazdálkodás folyik. Ez nem jelenti azt, hogy a külterületi pincéket, ahol szőlőtermesztés történik, 
megadóztatná a hivatal, mivel a helyi adótörvény szerint teljes mértékben mentes, ha az ingatlan-
nyilvántartás szerint  az épület növénytermesztésre, állattenyésztésre szolgál és arra a célra is használják.  
 
Molnár Endre alpolgármester:   de ezt valahogy bizonyítani is kell.  
 
dr. Szabó Tímea jegyző:  ez így van, a hivatal nagy mértékben kötve van a bevallásokhoz, de eddigi 
tapasztalat alapján általában becsületesen bevallják az ügyfelek a tényleges használatot.  
 
Molnár Endre alpolgármester:  elmondja, hogy külterületen is vannak olyan ingatlanok, amelyek 
lakóházként van nyilvántartva.  
 
dr. Szabó Tímea jegyző:  első lépcsőben, mivel lakás ezért vonatkozik rá az, hogy az alapterületének 24 
m2  feletti része mentes. Utána lehet vizsgálni, hogy az adott épület milyen célt szolgál, amennyiben 
ténylegesen laknak benne, akkor természetesen mentes, amennyiben üdülés céljára használják, akkor 
viszont adóköteles.  
Jelzi, hogy most látja, hogy a tervezet 2. §-ában két (6) bekezdés van, természetesen a második (6) 
bekezdés, az a (7) bekezdés lenne. 
 
Sárvári Attila polgármester:  amennyiben nincs több kérdés, javasolja elfogadásra a helyi adókról szóló 
rendeletet. Megköszöni a kolléganők részletes tájékoztatóját, jelenlétét.  
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Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
8/2014. (X. 09.) önkormányzati rendelete 

 
a helyi adókról  

 
4. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a 

közterületek tisztántartásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
Sárvári Attila polgármester:  ezen rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést is kézhez kapta a 
testület. A rendelet vonatkozásában a begyűjtés szót „összegyűjtés” szóra szükséges módosítani.  
 
dr. Szabó Tímea jegyző:  a további módosítás még azért szükséges, mivel a rendelet tartalmazta a 
gazdálkodó szervezetek  szerződés kötési kötelezettséget, melyet nem lehet előírni, ezért ezen szakaszt 
hatályon kívül kell helyezni.  
 
Sárvári Attila polgármester:   kérdezi, hogy van-e észrevétel a napirenddel kapcsolatosan.  Megállapítja, 
hogy nincsen, ezért javasolja elfogadásra a köztisztasági rendelet módosítását.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  
 
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
9/2014. (X. 09.) önkormányzati rendelete  

 
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi  

közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 
 9/2004. (VI. 17.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 
5. Beszámoló a Szociális Szolgálat 2013. évi működéséről 

 
Sárvári Attila polgármester: kérdezi a Jegyző Nőt, hogy ezen napirendhez kíván-e kiegészítést tenni.  
 
dr. Szabó Tímea jegyző:  korábban ezen beszámolót a társulás fogadta el, de 2013. december 31-én 
megszűnt a társulás és a szociális feladatok ellátását a Tapolcai Szociális Szolgálat vette át. Ezáltal a 
révfülöpi szociális szolgálat 2013. évi működéséről készült beszámoló nem került elfogadásra, ezen okból 
minden település a szeptemberi ülés keretében tárgyalja ezen napirendet.  
 
Sárvári Attila polgármester: kérdezi, hogy van-e észrevétel a napirenddel kapcsolatosan. Megállapítja, 
hogy nincsen, ezért javasolja elfogadásra a szociális szolgálat 2013. évi működéséről készült beszámolót .  

 
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 

 
68/2014. (IX. 25.) HATÁROZATA 

 
A Szociális Szolgálat 2013. évi működéséről  

 
Szentbékkálla  Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Révfülöp Szociális Szolgálat 2013. évi 
működéséről készült beszámolót elfogadja.  
 
 

6. Települési folyékony hulladék elszállítására pályázat újbóli kiírása 
 
Sárvári Attila polgármester:  a Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása alapján a 
folyékony hulladék szállítási közszolgáltatás tekintetében pályázat kiírás szükséges.  
 
dr. Szabó Tímea jegyző:  ezen tárgyban az első lépcső a pályázat kiírása, majd ha beérkeznek a 
pályázatok akkor tud az önkormányzat rendeletet alkotni ezen közszolgáltatás tekintetében.  
A határozati  javaslatban a dátumok kipontozásra kerültek, melyekre az alábbi javaslatot teszi:  
A pályázat benyújtási határideje:2014. október 31.                                                                                                                  
A borítékok bontása:2014. november 05.  
Eredményhirdetés időpontja:2014. november 10.  
A pályázattal ellátható közszolgáltatási időtartam: 2017. december 31.  
 
Tájékoztatásul elmondja, hogy október 15-ig szól a törvényességi felhívás, mely egyeztetésre került, hogy 
ezen még lehet hosszabbítani.  
 
Sárvári Attila polgármester:  kérdezi, hogy ezt a felhívást minden önkormányzat megkapta?  
 
dr. Szabó Tímea jegyző:  ez így van, minden önkormányzat kapott e tárgyban törvényességi felhívást, sőt 
Veszprém megye településeinek nagy része. Az előkészítő munka első eleme volt, hogy szerezni kellett 
egy befogadó nyilatkozatot a szennyvíz tekintetében és így már ki lehet írni a pályázatot.  
 
Molnár Endre alpolgármester:  kérdezi, hogy hova szól a befogadó nyilatkozat?  
 
dr. Szabó Tímea jegyző:  a nagyvázsonyi telepre kapott az önkormányzat befogadó nyilatkozatot.  
 
Sárvári Attila polgármester:  javasolja, aki a pályázati kiírással egyetért, illetve a Jegyző Nő által 
ismertetett határidőket elfogadja, kézfeltartással szavazzon.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

SZENTBÉKKÁLLA  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISEL Ő-TETÜLETÉNEK 

 
69/2014 (IX. 25.) HATÁROZATA 

 
Települési folyékony hulladék elszállítására pályázat kiírásáról 

 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Települési folyékony hulladék 
összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére” 
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pályázatot ír ki, mely pályázati felhívás a határozat 1 számú mellékletét képezi, mely az alábbi 
időpontokkal egészül ki: 
A pályázat benyújtási határideje:2014. október 31.                                                                                                                  
A borítékok bontása:2014. november 05.  
Eredményhirdetés időpontja:2014. november 10.  
A pályázattal ellátható közszolgáltatási időtartam: 2017. december 31.  
A pályázatot hirdetőtábláján, valamint honlapján teszi közzé, továbbá azt eljuttatja a 20 km távolságon 
belül a pályázat szerinti szolgáltatást végzőkhöz. 
 
Felelős:  Sárvári Attila  polgármester  
Határidő: 2014. november 10.  
 

7. Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015-ös évre 
 
dr. Szabó Tímea  jegyző: ennek a rendszernek az előnye az, hogy a felső oktatásban tanulók, illetve felső 
oktatásra jelentkezők  részére amennyit fizet az önkormányzat, ugyanannyi támogatást nyújt az állam 
tanulónként 1-5.000 Ft között. 
 
Sárvári Attila polgármester:  kérdezi, hogy erről most kell dönteni?  
 
dr. Szabó Tímea  jegyző: mindenképpen a jelen ülés keretében szükséges dönteni, mivel a csatlakozási 
határidő: 2014. október 1. Amennyiben a testület dönt a csatlakozásról, akkor ki kell írni a pályázati  
felhívásokat, melyek az előterjesztés mellékletét képezik és szintén jóvá kellene hagynia a testületnek, 
valamint az elbíráshoz szükséges szabályzatot is el kell fogadni.  Majd a  beérkezett pályázatok alapján 
dönt a testület, hogy támogatja-e, vagy sem a kérelmező diákot és milyen összeggel.  
 
Molnár Endre alpolgármester:  véleménye szerint a lehetőséget mindenképpen adják meg ezen diákok 
számára.  
 
Sárvári Attila polgármester:  javasolja, hogy aki a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez 
való csatlakozással 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 

 
70/2014. (IX. 25.) HATÁROZATA 

 
Bursa Hungarica Önkormányzati 

 Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról 
 
Szentbékkálla  Község Önkormányzata elhatározza, hogy csatlakozik a hátrányos helyzetű felsőoktatási 
hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához.  
Kijelenti, hogy a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 
részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójának 
Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, 
elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak 
megfelelően jár el.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására és felkéri, hogy 
azt az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére küldje meg.  
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Felelős:  Sárvári Attila, polgármester 
Határidő: 2014. október 1. 
 
Sárvári Attila polgármester:  javasolja testületnek, hogy a pályázati kiírásokat is hagyják jóvá.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
71/2014.  (IX. 25.) HATÁROZATA 

 
A Bursa Hungarica pályázati kiírások jóváhagyásáról 

 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica pályázati kiírásokat 
jóváhagyja.  
A Képviselő-testület felkéri  a polgármestert, hogy a pályázati kiírásokat tegye közzé. 
 
Felelős:  Sárvári Attila , polgármester 
Határidő: 2014. október 4.  
 
Sárvári Attila polgármester:  javasolja az ösztöndíj rendszer elbírálásához szükséges szabályzat 
elfogadását.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
72/2014.  (IX. 25.) HATÁROZATA 

 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj  

elbírálásáról szóló szabályzat elfogadásáról  
 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj elbírálásáról szóló szabályzatot elfogadja.  
 
Határidő: 2014. szeptember 30. 
Felelős: Sárvári Attila, polgármester  
 
 
Sárvári Attila polgármester:  megköszöni a részvételt és az ülést  17:00 órakor bezárja. 
 
                                                                                                                                                                               

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