
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ikt.szám: 630-6/2016/K. 
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 
21-én 16:30 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

Az ülés helye:  Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. 
 
Jelen vannak:
Molnár Endre polgármester
Sárvári Attila alpolgármester
Sárvári Tamás képviselő
Bőczi Ernő képviselő

Tanácskozási joggal megjelent: 

Dr. Szabó Tímea jegyző 
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző 

Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető 

Molnár Endre polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testületből 4 fő
jelen van, így határozatképes, Németh Ottó képviselő jelezte távolmaradását. 

Sárvári Attila  alpolgármester 16:33 órakor elhagyja a helyiséget a testület létszám 3 főre
változik. 

Molnár  Endre polgármester: javasolja  a  meghívó szerinti  napirend elfogadását  kiegészítve
vegyes ügyekkel.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

45/2016. (IX. 21.)  HATÁROZATA

 A 2016. szeptember 21-i ülés napirendjéről 

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2016.  szeptember  21-i   ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

1.) 2016. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
2.) Egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról rendelet megalkotása 
3.)  Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
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           közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 9/2004. 
           (VI. 28.) önkormányzati rendelete módosítás

4.) Közterületek használatáról szóló 8/2013. (VII. 22.) önkormányzati rendelete módosí-
tása

5.)  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez  való csatlako-
zás

6.) Falugondnoki szolgálat tevékenységi napló vezetése
7.) Települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő tá-

mogatására pályázat benyújtása
8.) Állásfoglalás úthasználat nyomvonalának módosításával kapcsolatban
9.) Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme
10.) Lakossági panasz vendéglátóhely által okozott zaj miatt
11.) Vegyes ügyek

        
Molnár  Endre  polgármester: a  napirendek  tárgyalása  előtt  javasolja  elfogadásra  a  lejárt
határidejű határozatokról készült jelentést. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

46/2016. (IX. 21.)  HATÁROZATA

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról 
készült jelentést jóváhagyja. 

1.) 2016. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása

Molnár Endre polgármester: többletbevételek, illetve átcsoportosítás miatt vált szükségessé a
módosítás. 

Sárvári Attila alpolgármester 16:40 órakor visszaérkezik a helyiségbe a testület létszáma 4
főre változik. 

Molnár Endre polgármester:  javasolja a költségvetési rendelet módosítás elfogadását. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2016. (X.08.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

a 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosításáról
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2.) Egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról rendelet megalkotása 

Molnár Endre polgármester:  háziorvos, fogorvos és védőnői ellátások körzetei vannak rende-
letbe foglalva, javasolja elfogadásra. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2016. (X.08.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról

3.) Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás-
ról és a közterületek tisztántartásáról szóló 9/2004. (VI. 28.) önkormányzati ren-
delete módosítás

Molnár  Endre  polgármester: a  felettes  hatósággal  a  rendelet  módosítás  véleményezése
megtörtént.

Dr. Szabó Tímea jegyző:  a központi jogszabályhoz való igazítás a cél. Az eredetileg még
ezzel  a  módosítással  elfogadni  tervezett  hulladék  gyűjtő  hellyel  kapcsolatos  változtatás
további előkészítést igényel. 

Molnár Endre polgármester: javasolja a rendelet módosítás elfogadását. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2016. (X.08.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló
 9/2004. (VI. 17.) önkormányzati rendelete módosításáról

4.) Közterületek használatáról szóló 8/2013. (VII. 22.) önkormányzati rendelete mó-
dosítása

Molnár Endre polgármester: a rendelet tervezettel kapcsolatosan a testület feladata, hogy a ki-
pontozott részekhez összeget adjon meg. 

Dr. Szabó Tímea jegyző: a törvény mellékletéből beemelésre kerültek az előterjesztésbe a ma-
ximum összegek. 
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Molnár Endre polgármester: minden esetben a maximális összeg meghatározását javasolja. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2016. (X.08.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

a közterületek használatáról szóló 
8/2013. (VII. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról

5.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez
 való csatlakozás

Molnár Endre polgármester: az ösztöndíj rendszerhez való csatlakozással kapcsolatos előter-
jesztést mindenki kézhez kapta. 

Dr. Szabó Tímea  jegyző:  a csatlakozási szándékot fogadja el a testület és kiírja a pályázatot, 
az előterjesztéshez mellékletként becsatolásra került, hogy meddig lehet jelentkezni, és utána 
külön kell dönteni a jelentkezőkről, hogy őket milyen összeggel támogatja a testület. 

Molnár Endre polgármester: javasolja elfogadásra az ösztöndíj rendszerhez való csatlakozást. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

47/2016. (IX. 21.)  HATÁROZATA

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez 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  2017.  évi
fordulójához. 
Kijelenti,  hogy a  felsőoktatási  hallgatók  számára,  valamint  a  felsőoktatási  tanulmányokat
kezdő  fiatalok  részére  kiírandó  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat  2017.  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. 

Felelős: Molnár Endre, polgármester
Határidő: 2016. október 3.
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Molnár Endre polgármester:  javasolja elfogadásra a pályázati kiírást. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

48/2016. (IX. 21.)  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: Molnár Endre, polgármester
Határidő: 2016. október 4. 

6.) Falugondnoki szolgálat tevékenységi napló vezetése

Molnár Endre polgármester: tulajdonképpen arról van szó, hogy az önkormányzat elvárja-e,
hogy a falugondnoki szolgáltatást igénybe vevő a tevékenységi naplót aláírja. Véleménye sze-
rint kerüljön aláírásra.

Dr. Szabó Tímea jegyző: ez egy adminisztrációs könnyítési lehetőség a falugondnok számára. 

Molnár Endre polgármester: ahova a falugondnok besegít, az általában valamiféle egészség-
ügyi ellátással kapcsolatos feladat. 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  kérdezi, hogy a falugondnok mikortól alkalmazza ezt az aláírást. 

Molnár Endre polgármester: október 1-től alkalmazandó. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

49/2016. (IX. 21.)  HATÁROZATA

A falugondnoki szolgálat tevékenységnapló vezetéséről

Szentbékkálla  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  dönt  arról,  hogy a falugondnok
által vezetendő tevékenységnaplóban a „Szolgáltatást igénybe vevők aláírása” oszlop vezetése
nem mellőzhető.
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A  határozatban foglaltak 2016. október 1. napjától alkalmazandók. 

A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatalt, valamint a falugondnokot tájékoztassa.

Felelős: Molnár Endre polgármester
Határidő: 2016. szeptember 30.

7.) Települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó  kiegészí-
tő támogatására pályázat benyújtása

Molnár Endre polgármester:  a számok vonatkozásában kérdezi a pénzügyi ügyintézőt, hogy
az idei évben 24 köbméter igényelhető?

Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző:   így van, 24 köbmétert igényelhet az Önkormányzat.
Tekintettel arra, hogy Szentbékkálla nincsen besorolva a teljesen hátrányos helyzetű települé-
sek közé, így a teljes vállalt önerőt is fizetni kell. 

Molnár Endre polgármester:  eddig mindig csak 6 köbmétert kapott az Önkormányzat. 

Dr. Szabó Tímea jegyző: az idei évben minden önkormányzat nagyobb mennyiségre pályázat-
hat, mint a korábbiakban azért, mert a kiszámítás alapja megváltozott, de ez nem azt  jelenti,
hogy ezt a mennyiséget meg is kapja. 

Molnár Endre polgármester:  természetesen továbbra is élnek a szociális kritériumok. 

Dr. Szabó Tímea jegyző: így van, azzal, hogy azt  a rendeletet, ami alapján a szociális tűzifát
az adott évben az Önkormányzat kiosztja, azt mindig azután kell megalkotni, hogy megálla-
pítják, hogy mekkora mennyiségű fát kap az Önkormányzat. 

Molnár Endre polgármester:  javasolja a határozati javaslatot elfogadásra. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

50/2016. (IX. 21.)  HATÁROZATA

A települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatására pályázat benyújtásáról és a vállalt önerő összegéről

Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzatok szoci-
ális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján
szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra igényt nyújt be 24 m³ mennyiségben
kemény lombos tűzifára, melyhez a szükséges önerő összesen 30480,-Ft   (24.000,-Ft+ Áfa).
A tűzifa szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik.
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A  pályázatban  vállalt  önerő  összeget  és  a  szállítás  költségeit  a  Képviselő-testület
Szentbékkálla  Község Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  2016.  évi  költségvetéséről
szóló  önkormányzati  rendeletében  meghatározott  tartalékkerete  terhére  biztosítja.  A
Képviselő-testület a pályázati adatlap tartalmával, az abban foglalt nyilatkozattal egyetért. 
A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati adatlap aláírására és a pályázat
benyújtására.

Felelős: Molnár Endre polgármester
Határidő: 2016. szeptember 30.

8.) Állásfoglalás úthasználat nyomvonalának módosításával kapcsolatban

Molnár Endre polgármester: elmondja, hogy a Kőtenger melletti útról van szó, melyet a térké-
pen megmutat, ezek az utak a Magyar Állam tulajdonában, de a Nemzeti Park kezelésében
vannak. A Helyi Építési Szabályzat ennek az útnak a megszüntetését nem tervezi. Egy ilyen
külterületi útnak a megszüntetése elég nagy adminisztrációval és anyagi ráfordítással járna. A
használókat megkeresve, nem kezdeményeznék a HÉSZ módosítását. 

Sárvári Attila alpolgármester: így van, nem járulnak hozzá, különösebben indokolni sem kell.
Valóban ez egy komoly procedúra lenne. Nem érti, hogy miért olyan fontos a Nemzeti Park-
nak, hiszen törvényileg nem lehet utat elcserélni. 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  nyilván nem véletlen a csere ajánlat, elvileg lehet cserélni termé-
szetvédelmi területeken, de az utóbbi  időben nem az a tapasztalat, hogy az önkormányzati ké-
rések teljesültek volna, és valóban a közút forgalomképtelen nemzeti vagyon. 

Sárvári  Attila  alpolgármester: ilyenhez  nem asszisztálhat  az  Önkormányzat.  Hosszú  ideje
használt útról van szó, forgalomtechnikai szempontból sokkal könnyebb azon az úton közle-
kedni, mint egy derékszögű kanyarokkal megtűzdelt úton. 

Molnár Endre polgármester: javasolja elutasítani a cserére vonatkozó megkeresést az elmon-
dott indokokkal. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

51/2016. (IX. 21.)  HATÁROZATA

Állásfoglalás úthasználat nyomvonalának módosításával kapcsolatban

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy az előterjesztés
szerinti,  a  Balaton-felvidéki  Nemzeti  Park  Igazgatóság  által  kezdeményezett  úthasználat
nyomvonalának módosításához nem járul hozzá, különös tekintettel arra, hogy ilyen változta-
tást a hatályos Helyi Építési Szabályzat nem jelöl, és a Képviselő-testület jelenleg nem kíván-
ja a Helyi Építési Szabályzatot módosítani. 
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A kezdeményezett változtatás forgalomtechnikai okokból sem célszerű, továbbá ha jogi aka-
dálya nem lenne, akkor is szükséges lenne az érintett ingatlantulajdonosok véleményét kikér-
ni. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy jelen döntést a Balaton-Felvidéki Nemzeti
Park Igazgatóság (8229 Csopak, Kossuth u. 16.) részére megküldje.

Felelős: Molnár Endre polgármester
Határidő: 2016. október 15.

9.) Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme

Molnár Endre polgármester: 25.000 Ft támogatást javasol az egyesület számára. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

52/2016. (IX. 21.)  HATÁROZATA

Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásáról

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás
átvételére  és  átadására  vonatkozó  szabályokról  szóló  16/2013.  (XI.  12.)  önkormányzati
rendelete  (a  továbbiakban:  Ör.)  alapján elhatározza,  hogy a Kővágóörsi  Önkéntes  Tűzoltó
Egyesületet (Székhely: 8254 Kővágóörs, Dózsa Gy. u. 1.) (továbbiakban: Egyesület)  egyszeri
25.000 Ft-tal, azaz  Huszonötezer forinttal támogatja.  

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Egyesület pénztára javára. 
A támogatás célja: Az Egyesület működési kiadásainak támogatása
A felhasználás határideje: 2016. december 31.
Az Egyesület a támogatásról 2017. január 31.-ig köteles elszámolni.
A támogatási cél kormányzati funkciója: 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység

Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének megfelelő
tartalommal  kössön  megállapodást  az  Egyesülettel,  ami  terjedjen  ki  az  Ör.  4.  §  (2)
bekezdésében meghatározottakra. 
Utasítja a polgármestert, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen fenti összeg
kifizetéséről.
Utasítja  a  polgármestert,  hogy  az  elszámolás  benyújtásáról,  illetve  annak  elmaradásáról
számoljon be a Képviselő-testületnek.

Felelős: Molnár Endre, polgármester
Határidő: 
1.a megállapodás megkötésére: 2016. október 31.
2.az összeg kifizetésére: a megállapodás megkötését követően, az abban foglaltak szerint
3.beszámolás:  az elszámolást,  illetve  elmaradása esetén az arra  biztosított  határidő lejártát
követő testületi ülésen.
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2.) Lakossági panasz vendéglátóhely által okozott zaj miatt

Molnár Endre polgármester:  az e tárgyban érkezett panaszt valamennyi képviselő megkapta.
A javaslata a következő tartalmú döntés meghozatala: a lakossági panasszal összefüggésben
az  Önkormányzat  a  panaszos  helyzetet  megértette,  fontolóra  veszi,  és  a  közeljövőben
igyekszik megfelelő lépéseket tenni, hogy egy olyan megoldás felé induljon el, ami mindenki
számára megnyugtató lesz. Az egyik lehetőség a vendéglátó üzletekben a nyitvatartási  idő
korlátozása, melyről megfelelő előkészítés után ülés keretében beszélni fog. Ilyen értelemben
erről  a  panasz  bejelentőt  is  értesíti.  Javasolja,  hogy  aki  az  elmondottakkal  egyetért,
kézfeltartással jelezze. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

53/2016. (IX. 21.)  HATÁROZATA

vendéglátóhely által okozott zajjal kapcsolatban 
lakossági panaszra tett intézkedésről

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a panaszos helyzetet  megértette,
fontolóra veszi, és a közeljövőben igyekszik megfelelő lépéseket tenni egy olyan megoldás
felé, ami mindenki számára megnyugtató lesz. 
A vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozását fontolóra veszi, és arról további
előkészítést követően tárgyal érdemben. 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a panasz benyújtóját tájékoztassa, továbbá, hogy  a
vendéglátó  üzletek  nyitvatartási  idejének  korlátozása  vonatkozásában  vizsgálja  meg  a
lehetőségeket és terjessze a képviselő-testület elé. 

Felelős: Molnár Endre, polgármester
Határidő: a következő tervezett ülés

3.) Vegyes ügyek 

Molnár  Endre  polgármester:  az  SMVH  Energetikai  Kft-vel  folytatott  egyeztetést,  akik
ajánlatot  tettek  a  település  közvilágítására,  a  meglévőnél  kedvezőbb  áron.  A személyes
megbeszélés  során  az  is  kiderült,  hogy  az  áramdíjra  is  tudnának  versenyképes  ajánlatot
nyújtani. Javasolja, hogy a testület bízza meg a további tárgyalások lefolytatására. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

54/2016. (IX. 21.)  HATÁROZATA

közvilágításra és áramellátásra érkezett ajánlatról 

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert,
hogy az SMHV Energetika Kf-vel  (7630 Pécs, Pécsváradi u. 10.) a település közvilágítása,
áramellátása  tárgyában  egyeztetést  folytasson,  és  a  jelenleginél  kedvezőbb  ajánlat  esetén
szerződést kössön. 

Felelős: Molnár Endre, polgármester
Határidő: 2016. december 31. 

Molnár Endre polgármester:    megköszöni  a részvételt  és a nyilvános ülést  17:30  órakor
bezárja. 

K.m.f.

   
       Molnár Endre                                                  Dr. Szabó Tímea       
       polgármester                                                jegyző

10


