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SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE 
 
Ikt.szám: 504/2015. 
 

JEGYZŐKÖNYV  
 
Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 21-én  
17:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről.  
 
Az ülés helye:  Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége.  
  
Jelen vannak: 
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
 
Molnár Endre Sándor  polgármester 
Sárvári Attila   alpolgármester 
Németh Károly  képviselő 
Sárvári Tamás   képviselő  
 
Tanácskozási joggal megjelent:  
 
dr. Szabó Tímea  jegyző megbízásából:  Sütő Árpád műszaki előadó 
 
Csik Tímea    jegyzőkönyvvezető 
 
Molnár Endre Sándor polgármester:  köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 4  fő jelen 
van, így a testület határozatképes. A rendkívüli ülés napirendje az alábbi:  
  

1.) Szentbékkálla község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 
12/2008. (XII. 08.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadása  

2.) Magyar Természetjáró Szövetség kérelme tájékoztató tábla kihelyezése iránt  
 

Javasolja a napirend elfogadását.   
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
   4/2015. (I. 21.) HATÁROZATA 

 
 A 2015. január 21-i ülés napirendjéről  

 
Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. január 21-i ülés napirendjét 
az alábbiak szerint elfogadja: 
 

1.) Szentbékkálla község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 
12/2008. (XII. 08.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadása  

2.) Magyar Természetjáró Szövetség kérelme tájékoztató tábla kihelyezése iránt  
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1.) Szentbékkálla község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 
12/2008. (XII. 08.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadása  

 
Molnár Endre Sándor polgármester:  elmondja, hogy hosszas munka nyomán megszületett 
ponthoz jutottak miután az egyeztetések végső stádiuma is megtörtént az állami főépítész 
javasolta, hogy ezt az anyagot a testület fogadja el.  
 
Sütő Árpád műszaki előadó: a főépítész záró szakmai véleményét mindenképpen ismertetni 
kell.  
 
Molnár Endre Sándor polgármester:   felolvassa a főépítészi véleményt.  
 
 
Molnár Endre Sándor polgármester:    az elhangzottaknak megfeleleőn javasolja elfogadásra a 
helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló rendelet módosítását.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  
 

 SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
1/2015. (I. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 
Szentbékkálla község Helyi Építési Szabályzatáról és  

Szabályozási tervéről szóló 12/2008. (XII.08.)  
önkormányzati rendelete módosításáról 

 
 

1.) Magyar Természetjáró Szövetség kérelme tájékoztató tábla kihelyezése iránt  
 
 
Molnár Endre Sándor polgármester:    mindenki kézhez kapta a napirenddel kapcsolatos 
anyagot. A tábla helye nem derül ki a megküldött iratokból, de ez ügyben egyeztetést 
folytattak és az a falu központjában a  Jókai út elejére kerül elhelyezésre. Javasolja, hogy az 
önkormányzat járuljon hozzá a tábla elhelyezéséhez azzal, hogy a táblán megjelenik az  
önkormányzat, illetve a web címe, továbbá a tábla  kihelyezését megelőzően a szövetség 
keresse fel az önkormányzatot a tábla pontos helyének meghatározása végett.  
 
Sárvári Attila alpolgármester:  kérdezi, hogy ez a tábla valahol megtekinthető?  
 
Sütő Árpád műszaki előadó: a tábla formátumára, külalakjára  az önkormányzat nem kapott 
dokumentációt ez is az egyeztetések tárgyát kell hogy képezze. A testület közterület 
használati rendelete alapján a polgármester ad ki közterülethasználati engedélyt.  Mivel 
közcélú tájékoztató tábla, ezért a polgármester mérlegelési jogkörébe tartozik a díj kérdése.  
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Sárvári Attila alpolgármester:  társadalmi szempontból ez a tábla kihelyezés hasznos dolog.  
 
Molnár Endre polgármester: a  településnek mindenképpen hasznára válik ez a tábla 
kihelyezése. Amennyiben a testület hozzájárul, akkor március hónap során kerülne 
elhelyezésre. Javasolja, hogy a testület járuljon hozzá a tábla elhelyezéséhez.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
   4/2015. (I. 21.) HATÁROZATA 

 
tábla elhelyezéséhez hozzájárulásról  

 

Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy  a Magyar 
Természetjárók Szövetsége (1065 Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 31.) az  Országos Kékkör 
túraútvonal-program keretében a megkeresés szerinti  település  pontokon orientációs illetve 
információs táblákat helyezzen el. 

Határidő: folyamatos.  
Felelős: Molnár Endre polgármester 

 
 
Molnár Endre polgármester:  megköszöni a részvételt  és az ülést 17:20 órakor bezárja.  
                                                                                                                                                                               

 
K.m.f. 

 
 
Molnár Endre Sándor       dr. Szabó Tímea 
   polgármester               jegyző 
 
 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős jelenlévő:  
 
 
 

Sütő Árpád 
műszaki előadó 

 


