
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ikt.szám: 504-14/2015.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 18-án
08:00 órakor megtartott rendkívüli  nyilvános üléséről. 

Az ülés helye:  Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. 
 

Jelen vannak:

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:

Molnár Endre polgármester
Sárvári Attila alpolgármester
Sárvári Tamás képviselő

Tanácskozási joggal megjelent: 

Dr. Szabó Tímea jegyző
Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető 

Molnár Endre, polgármester:   mindenkit köszönt a rendkívüli ülés alkalmából, megállapítja,
hogy  a  képviselő-testület  3  fővel  határozatképes,  Bőczi  Ernő  és  Németh  Ottó  egyéb
elfoglaltság okán nem tud megjelenni. 
Az  egyetlen  tárgyalandó  napirend:Szentbékkálla  község  Helyi  Építési  Szabályzatának
módosítása, illetve az ezzel kapcsolatos rendelet módosítása. Ennek okán került összehívásra
rendkívüli ülés sürgősséggel. Javasolja a napirend elfogadását. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

89/2015. (XII. 18.)  HATÁROZATA

 A 2015. december 18-i ülés napirendjéről 

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2015.  december  18-i  ülés
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

1.) Szentbékkálla község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 
12/2008. (XII.08.) önkormányzati rendelete módosítása
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1.) Szentbékkálla község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 
12/2008. (XII.08.) önkormányzati rendelete módosítása

Molnár Endre, polgármester:  a helyi építési szabályzat módosítása vonatkozásában már több
alkalommal tárgyaltak, részletesen átbeszélték. Tulajdonképpen csak apró változtatásról van
szó,  a  belterületi  zöldterületek  vonatkozásában,  a  főépítészi  záró  vélemény  is  már
rendelkezésre  áll,  melyet  mindenki  kézhez  kapott.   Kérdezi,  hogy  a  módosítás
vonatkozásában  van-e  valakinek  kérdése,  észrevétele.  Megállapítja,  hogy  nincsen,  ezért
elfogadásra javasolja a helyi építési szabályzat módosítását. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

17/2015. (XII. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

Szentbékkálla Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási 
tervéről szóló 12/2008. (XII.08.) önkormányzati rendelete módosításáról

Molnár  Endre,  polgármester:   megkérdezi,  hogy van-e  egyéb  észrevétel,  javaslat,  kérdés.
Megállapítja, hogy nincsen, megköszöni a részvételt és az ülést 08:10 órakor bezárja. 

K.m.f.

     Molnár Endre                                                  Dr. Szabó Tímea       
      polgármester                                                   jegyző
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