
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ikt.szám: 504-11/2015.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én
16:00 órakor megtartott  nyilvános üléséről. 

Az ülés helye:  Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. 
 

Jelen vannak:

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:

Molnár Endre polgármester
Sárvári Attila alpolgármester
Bőczi Ernő képviselő
Németh Ottó Béla képviselő
Sárvári Tamás képviselő

Tanácskozási joggal megjelent: 

Dr. Szabó Tímea jegyző
Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető 
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző 

Molnár Endre polgármester: köszönti  a megjelenteket,  megállapítja,  hogy a testület   teljes
létszámban jelen van, így határozatképes.  A  meghívóban szereplő napirendet ismerteti, mely
kiegészül a HÉSZ módosítással, tehát az lesz a 12. napirend, 13., napirend pedig a „vegyes
ügyek”. Javasolja, hogy aki egyetért a napirenddel, kézfeltartással jelezze. 

1. 2015. évi költségvetés módosítása
2. Szociális tűzifa juttatásról rendelet megalkotása
3. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és elszállítására  

vonatkozó  közszolgáltatással kapcsolatban érkezett pályázat elbírálása
4. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről rendelet alkotása 
5. Közművelődési rendelet megalkotása 
6. Kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárának megállapítása
7. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása
8. Stratégiai ellenőrzési terv elfogadása 
9. 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása
10. 2016. évi munkaterv elfogadása
11. Ügyrendi Bizottság Elnökének megválasztása
12. Vegyes ügyek 
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Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

75/2015. (XI 24.)  HATÁROZATA

 A 2015. november 24-i ülés napirendjéről 

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2015.  november  24-i  ülés
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

1. 2015. évi költségvetés módosítása
2. Szociális tűzifa juttatásról rendelet megalkotása
3. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és elszállítására  
vonatkozó  közszolgáltatással kapcsolatban érkezett pályázat elbírálása
4. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről rendelet alkotása 
5. Közművelődési rendelet megalkotása 
6. Kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárának megállapítása
7. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása
8. Stratégiai ellenőrzési terv elfogadása 
9. 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása
10. 2016. évi munkaterv elfogadása
11. Ügyrendi Bizottság Elnökének megválasztása
12. HÉSZ módosítása 
13. Vegyes ügyek 

Molnár Endre polgármester:  a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentéssel kapcsolatosan
elmondja,  hogy  a  61/2015.  számú  határozat  végrehajtásával  kapcsolatos  határozat  nem a
DRV-hez, hanem a Bakonykarszthoz került megküldésre, továbbá a 70/2015. számú határo-
zatban a Kossuth u. 11. címet, kéri javítani Kossuth u. 18. címre. 
Ezen módosítás figyelembevétel javasolja a jelentés elfogadását. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

76/2015. (XI 24.)  HATÁROZATA

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról
készült jelentést elfogadja azzal, hogy
1. a 61/2015. (IX. 24.) határozat a Bakonykarszt Zrt. részére került megküldésre;
2.  a 70/2015. (X. 07.) határozatot  módosítja azzal,  hogy az abban szereplő cím helyesen:
Szentbékkálla, Kossuth u. 18. 
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1. 2015. évi költségvetés módosítása

Molnár Endre polgármester:  a testület  előzetesen megkapta a napirenddel kapcsolatos anya-
got, melyet áttanulmányozott. Az önkormányzat rendelkezésére álló anyagi keret jelentősen
változott. Felkéri a pénzügyi ügyintézőt, hogy tájékoztassa a jelenlévőket. 

Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző:  a főösszeg kb. 3 millió forinttal változott. 61.113.000
Ft volt az előző főösszeg és ahhoz kellett módosítani, melyet a szöveges előterjesztésben is-
mertetett. Ezek az alábbiak: a kőkeresztek felújítására érkezett adomány 30-40 ezer forint, a
tűzifa támogatásra beérkezett 106.000 Ft, az adatszolgáltatás minőségének javítását szolgáló
pályázat 520 ezer forint, ami a bevételi és a kiadási oldalon is szerepel. Módosítani kellett a
gépjármű értékesítésnél várható bevételt, mert az előző előirányzat módosításánál 3 millió fo-
rint volt, melyet kiegészítettek 3,5 millió forintra, illetve a Nemzeti Kulturális Alaptól meg-
kapta az önkormányzat a 700 e Ft pályázati támogatást. Továbbá befizetés szeptemberben tör-
tént az orgonakoncerten vásárolt támogató jegyekből, 147 ezer forint összegben. A kiadási ol-
dalon be kellett tervezni a tűzifa támogatásra elnyert összeget, azzal, hogy 7.000 Ft önerő is
volt. 

Molnár Endre polgármester:  a javasolja a rendelet módosítás elfogadását. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

13/2015. (XII. 05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 28.) 
önkormányzati rendelete módosításáról

2. Szociális tűzifa juttatásról rendelet megalkotása

Molnár Endre polgármester: a rendeletben meg kell határozni a tűzifa kérelmek benyújtási ha-
táridejét, a tavalyi évhez hasonlóan december 31. napját javasolja, az egy főre jutó jövedelem
vonatkozásában pedig 200 %-os javasol. 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  úgy értesült, hogy felmerült az, hogy nem lesz elegendő a hat köb-
méter fa. 

Molnár Endre polgármester: pontosan nem lehet tudni, de a tavalyi tapasztalatok azt mutatták,
hogy több jelentkező volt. Volt egy bizonyos holtversenyes helyzet,  amikor aztán volt, aki
visszalépett,  inkább a gyermekes  családok javára döntöttek.  Esetleg azt  kellene  eldönteni,
hogy ha a rászorultság alapján benne lenne a keretben több személy mint hat, akkor a fennma-
radót az önkormányzat saját költségén finanszírozná. 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  feltételesen nem lehet eldönteni, vagy igen, vagy nem. 
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Molnár Endre polgármester: egyenlőre maradjon a hat köbméter és a HÉSZ módosítás kap-
csán várhatóan rendkívüli ülést kell tartani, és akkor már látják, hogy mennyien nyújtották be.
Tudomása szerint ennek van egy olyan vonatkozása, hogy ezt a támogatott fától külön kell ke-
zelni.

Dr. Szabó Tímea jegyző:  elkülönítetten kell kezelni mindenképpen a támogatásból beszerzett
tűzifát és az alapján kiosztott tűzifát. Ez alapján a rendelet alapján osztaná ki a testület, illetve
a polgármester. Tehát úgy lehetne megoldani, hogy a rendeletben a második szakaszt módosít-
ja a testület 7-8 köbméterre és abban levezeti, hogy ebből hat köbméter, ami a támogatás ter-
hére, és 1 vagy 2 köbméter, amit a testület biztosít, de ezt feltételesen nem lehet a rendeletbe
belevenni. 

Molnár Endre polgármester: maradjanak abban, hogy ha szükséges, akkor rendkívüli ülés ker-
tében módosítják a rendeletet. 
Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel. Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja a rendelet
elfogadását úgy, hogy a kérelmek benyújtási határideje december 31., az egy főre jutó jövede-
lemhatár pedig az öregségi nyugdíj 200 %-a. 
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

14/2015. (XII. 05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a szociális célú tűzifa juttatásról

3. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és elszállítására  
vonatkozó  közszolgáltatással kapcsolatban érkezett pályázat elbírálása

Molnár Endre polgármester:  kérdezi a Jegyző Nőt, hogy van-e a napirenddel kapcsolatosan 
kiegészítése. 

Dr.  Szabó  Tímea  jegyző:   a  Polgármester  Úr  jelezte,  hogy a  szerződés  tervezetben  és  a
rendelet  tervezetben a rendelkezésre állási  idő eltér egymástól. A szerződés tervezetben 72
óra, a rendelet tervezetben pedig 24 óra szerepel. Megnézte a vállalkozó pályázatát, melyben
24 órát vállalt, tehát a szerződés tervezetet kell javítani 24 órára. 

Molnár Endre polgármester: ezen napirend vonatkozásában a szerződést fogadja el a testület.
Tájékoztatás céljából elmondja,  hogy ezt a szerződést azért kötik egy évre, mivel bizakodnak,
hogy a belátható időn belül lesz lehetőség a szennyvizet Köveskálra szállítani. 

Sárvári Attila alpolgármester:  kérdezi, hogy a pályázatban vállalt ár, számlás ár? 

Molnár Endre polgármester:  így van, ez számlás ár. 
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Amennyiben nincsen több kérdés, javasolja elfogadni a pályázó személyét, illetve a szerződés
tervezetet. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

77/2015. (XI 24.)  HATÁROZATA

A  nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére és elszállítására vonatkozó közszolgáltató

kiválasztásáról

1./  Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete a  folyékony
hulladék elszállítására kiírt  pályázati  eljárást  eredményesnek nyilvánítja,  a  nem
közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  begyűjtésére  és  elszállítására
vonatkozó közszolgáltatási szerződéstervezet elfogadja.

2./  A Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy a  közszolgáltatási
szerződést Szabadi Péter egyéni vállalkozóval (8283 Káptalantóti, Dózsa György
u. 4.) megkösse.

3./  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  további,  szükséges
intézkedések megtételére.

Felelős: Molnár Endre Sándor polgármester
Határidők:  1.) azonnal 
                   2.) legkésőbb 2015. december 10.
                   3.) folyamatosan. 

4. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről rendelet alkotása

Molnár Endre polgármester:   figyelemmel az előző napirendben foglaltakra, javasolja a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről szóló rendelet elfogadását. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

15/2015. (XII. 05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről 
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5. Közművelődési rendelet megalkotása 

Molnár  Endre  polgármester: állami  támogatást  kap  az  önkormányzat  a  közművelődési
feladatok ellátásához és ez feltételekhez van kötve. 
A határozatban javasolja, hogy a művelődési ház helyett közösségi ház szerepeljen,  mivel a
közösségi ház egyik  része a könyvtár,  a másik része, amit  szociális  egységnek hívnak, de
tulajdonképpen közösségi színtér, mivel itt találkozik a polgárőr egyesület, az ifi asszonyok. 

A rendelet 7. §. d) pontjában helytörténeti „múzeum” helyett „gyűjtemény” megfogalmazást
javasol, illetve az e) pontot javasolja kihagyni. 

Sárvári  Attila  alpolgármester: a  jövőben  a  támogatásoknál  nem  jelent  előnyt,  ha  több
közösségi színtérrel rendelkezik az önkormányzat? 

Dr.  Szabó  Tímea  jegyző:   véleménye  szerint  nem  jelent  előnyt.  A közösségi  színterek
alapvetően azok, amelyeket az önkormányzat működtet. 

Molnár Endre polgármester:  a rendelet 1. számú mellékletének 4.1. pontban dalkör helyett
tánckör  meghatározást  javasol.  Ebben  a  pontban  javasolja  szerepeltetni  a  Szentbékkállai
Falufejlesztő  és  Polgárőr  Egyesületet.  5.2.  pontban  javasolja  a  Polgárőr  Egyesület  teljes
nevének  a szerepeltetését. A 9. pontban a muzeális intézmény helyett muzeális gyűjteményt
javasol  szerepeltetni,  a  pajtamúzeumot  pedig  javasolja  törölni.  Továbbá  a  9.2  pontot  az
alábbiak  szerint  javasolja  módosítani:   „helytörténeti  gyűjtemény  fenntartásával,
karbantartásával biztosítja annak látogathatóságát.”

Dr. Szabó Tímea jegyző:  kérdezi,  hogy az 1.1.1.  pontban:  nyelvtanfolyamokat szervez a
svájci testvérkapcsolat ápolásához szövegrész maradjon-e? 

Molnár Endre polgármester:  tervezett programként maradhat. 
Az elhangzott módosítások, korrektúrák figyelembe vételével javasolja a rendelet elfogadását.

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

16/2015. (XII. 05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Molnár Endre polgármester:  javasolja a nyitva tartás elfogadását úgy, hogy a b) pontban a 
művelődési ház helyett a közösségi ház megnevezés szerepel. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

78/2015. (XI 24.)  HATÁROZATA

Szentbékkálla  Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 

a.) a könyvtári szolgáltató helyre a nyitva tartást a következők szerint határozza meg:

Hétfő 9.00 – 11.00
Kedd Zárva
Szerda 9.00 – 11.00
Csütörtök Zárva
Péntek Zárva
Szombat 10.00 – 12.00
Vasárnap Zárva

b.) a Közösségi Ház közösségi színtérre a nyitva tartást a következők szerint határozza meg:

Hétfő 9.00 – 11.00
Kedd Zárva
Szerda 9.00 – 11.00
Csütörtök Zárva
Péntek Zárva
Szombat 10.00 – 12.00  és minden hónap utolsó szombatján  17.00 – 21.00 
Vasárnap Zárva

A Képviselő-testület  felkéri  a Polgármestert,  hogy a határozatot  az Eötvös Károly Megyei
Könyvtár és Közművelődési Intézet részére küldje meg.

Felelős: Molnár Endre  polgármester
Határidő: 2015. november 30.

6. Kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárának megállapítása

Molnár  Endre polgármester:  évről  évre kell  ez  ügyben döntést  hozni,  melyben  újdonság
nincsen,  mivel  Szentbékkálla  a  Révfülöpi  Általános  Iskola  körzetéhez  tartozik.  Javasolja
elfogadásra. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

79/2015. (XI. 24.)  HATÁROZATA

Kötelező felvételt biztosító általános iskolai 
körzethatárok  véleményezéséről
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Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatal által elkészített a kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárokat
meghatározó tervezetet megismerte, és arról az alábbi véleménye alakult ki:
        
A  kötelező  felvételt  biztosító  általános  iskolai  körzethatárokat  meghatározó  tervezetet
elfogadja. 

Véleménye  kialakítása  során  a  Képviselő-testület  figyelembe  vette,  hogy  a  település
jegyzőjének  nyilvántartásában  Szentbékkálla  lakóhellyel,  ennek  hiányában  tartózkodási
hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermek jelenleg nem szerepel. 

 Utasítja a polgármestert, hogy a határozatot a Veszprém Megyei Kormányhivatal részére    
küldje meg.

Felelős: Molnár Endre, polgármester
Határidő: 2015. november 30.

7. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosí-
tása

Molnár  Endre  polgármester:  kéri  a  Jegyző  Nőt,  hogy  nyújtson  tájékoztatást  e  napirend
vonatkozásában. 

Dr. Szabó Tímea jegyző: a közös hivatal települései vonatkozásában nagy változás nincsen.
Abban  a  szerencsés  helyzetbe  voltak,  hogy  eddig  is  ugyanannál  a  szolgáltatónál  került
ellátásra a feladat. A módosítás azzal a függ össze, hogy voltak olyan közös hivatalok, ahol
nem minden település ugyanannál a szolgáltatónál volt és ez a jövő évben nem lehetséges. 

Molnár  Endre polgármester:  köszöni  a tájékoztatást,  és javasolja elfogadásra a határozati
javaslatot. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

80/2015. (XI. 24.)  HATÁROZATA

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Tapolca  Környéki
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását és az egységes szerkezetű
Társulási  Megállapodást  a  Tapolca  Környéki  Önkormányzati  Társulás  3/8-6/2015.  számú
előterjesztésének megfelelően elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Társulás elnökét tájékoztassa.

Felelős: Molnár Endre, polgármester
Határidő: azonnal
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8. Stratégiai ellenőrzési terv elfogadása 

Molnár Endre polgármester:   javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

81/2015. (XI. 24.)  HATÁROZATA

A stratégiai ellenőrzési tervről

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016-2019. időszakra vonatkozó
stratégiai ellenőrzési tervet az előterjesztés szerint elfogadja.

9. 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása

Molnár Endre polgármester:  a belső ellenőrzési tervet is javasolja elfogadásra. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

82/2015. (XI. 24.)  HATÁROZATA

A 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2016.  évre  vonatkozó  belső
ellenőrzési tervét jóváhagyja.
Felelős: Molnár Endre Sándor polgármester
Határidő: a tervben meghatározottak szerint. 

10. 2016. évi munkaterv elfogadása

Molnár Endre polgármester:  javasolja a munkatervet elfogadásra. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

83/2015. (XI. 24.)  HATÁROZATA
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A 2016. évi munkatervről

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi munkatervet elfogadja.

Felelős: Molnár Endre, polgármester 
Határidő: a munkatervben meghatározottak szerint. 

11. Ügyrendi Bizottság Elnökének megválasztása

Molnár  Endre polgármester:  ez  azért  vált  szükségessé,  mert  amikor  az új  testület  felállt,
akkor az Ügyrendi  Bizottság elnökeként  Németh Károly került  megválasztásra.  Időközben
május  1-től  Németh  Károly  lemondott  képviselői  tisztségéről,  így  szükséges  új  elnök
megválasztása. Javasolja erre a pozícióra Sárvári Tamást elfogadni. 

Sárvári Tamás képviselő:  az Ügyrendi Bizottság Elnöki pozíciót köszönettel elfogadja. 

Molnár  Endre  polgármester:  javasolja,  hogy  aki  Sárvári  Tamás  személyével  egyetért,
kézfeltartással jelezze. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  ellenszavazat
nélkül  és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

84/2015. (XI. 24.)  HATÁROZATA

Az Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztásáról

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság elnökévé:
Sárvári Tamás-t választja.

12. HÉSZ módosítása 

Molnár  Endre  polgármester:  a  határozati  javaslatot  mindenki  kézhez  kapta,  illetve  a
véleményezési szakaszban részt vevő hatóságok állásfoglalását. Mivel ebben az évben még le
zárni a Helyi Építési Szabályzat módosítását, ezért javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

85/2015. (XI. 24.)  HATÁROZATA

Szentbékkálla  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Szentbékkálla  község  Helyi  Építési
Szabályzatának  módosításra  vonatkozóan,  a  partnerségi  egyeztetés  során,  illetve  a
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véleményezési  szakaszban  beérkezett  véleményekkel  kapcsolatban  -  a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 39. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - a képviselő-testület

1. megállapítja, hogy a beérkezett vélemények figyelembevételével a tervezet alátámasztó 
munkarészeként a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti értékelés 
elkészítésére nem volt szükség,

2. tudomásul  veszi,  hogy a partnerségi  véleményezés  során a  tervezettel  kapcsolatban a
partnerektől észrevétel nem érkezett,

3. úgy dönt, hogy a beérkezett államigazgatási és egyéb szervek véleményeit az azokra adott
válaszokat elfogadja;

4. felkéri  a  Polgármestert,  hogy  gondoskodjon  a  beérkezett  véleményekkel  kapcsolatos
döntés dokumentálásáról és közzétételéről;

5. megállapítja,  hogy a 4.  pont szerinti  dokumentálással  és  közzététellel  a  Helyi  Építési
Szabályzat módosítás véleményezési szakasza lezárul;

6. felkéri  a  Polgármestert,  hogy a jelen döntéssel  összhangban átdolgozott  Helyi  Építési
Szabályzat tervezetét,  az eljárás során beérkezett valamennyi  vélemény egy példányát,
továbbá azok másolati példányát elektronikus adathordozón küldje meg végső szakmai
véleményezésre  az  állami  főépítész  hatáskörében  eljáró  Veszprém  Megyei
Kormányhivatalnak. 

Határidő: azonnal.
Felelős: Molnár Endre polgármester. 

13. Vegyes ügyek 

Molnár  Endre  polgármester:  a  vegyes  ügyek  keretében  lehetne  beszélni  a  közösségi  ház
felújítással kapcsolatosan, de döntést nem igényelnek. Konkrét ügy nincsen, amit meg kellene
e napirend keretében tárgyalni. 
Megkérdezi, hogy van-e észrevétel, javaslat, kérdés.  Megállapítja, hogy nincsen, megköszöni
a részvételt és nyilvános ülést 16:40 órakor bezárja. 

K.m.f.

     Molnár Endre                                                  Dr. Szabó Tímea       
      polgármester                                                   jegyző
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