
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ikt.szám: 784-4/2017/K. 

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2017.  május  15-én
15:30 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 

Az ülés helye:  Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. 

Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal megjelent: 

Dr. Szabó Tímea jegyző 

Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető 

Molnár Endre polgármester:   köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület
teljes létszámban  jelen van, így határozatképes. Az ülés egyetlen napirendje, hogy a Szentbékkálla,
Kossuth  utca  20.  számú,  292.  helyrajzi  számú  ingatlanon  épülő  lakóépülettel  kapcsolatosan
határozatot hozzon a testület arról, hogy a polgármestert megbízza az ügy kivizsgálásával, illetve,
hogy érvényt  szerezzen a  helyi  építési  szabályzatban leírtaknak.  A rendkívüli  ülés  sürgőséggel,
rövid  határidővel  került  összehívásra,  melynek oka  az,  hogy az  építkezés  jelenleg  is  zajlik,  és
mielőbb tisztázni kell a helyzetet a további időveszteséget elkerülve. Javasolja az e tárgyú napirend
elfogadását. 
 
Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

49/2017. (V. 15.) HATÁROZATA

napirend elfogadásáról

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. május 15-i rendkívüli ülés 
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1.) Szentbékkálla, Kossuth utca 20. szám alatti, 292 helyrajzi számú ingatlanon folyó építkezés
kivizsgálása 



1.) Szentbékkálla,  Kossuth utca  20.  szám alatti,  292 helyrajzi  számú ingatlanon folyó
építkezés kivizsgálása

Molnár Endre polgármester: a legutóbbi testületi ülésen erről már beszéltek, illetve azóta is téma
volt a testületben, és mindenki egyetértéséről biztosította. Javasolja, hogy aki egyetért azzal, hogy a
Szentbékkálla,  Kossuth  utca  20.  szám  alatti  építkezéssel  kapcsolatban  eljárjon  az  előbb
elhangzottak figyelembevételével, kézfeltartással jelezze. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

50/2017. (V. 15.) HATÁROZATA

Szentbékkálla, Kossuth utca 20. szám alatti építkezés kivizsgálásáról

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a Szentbékkálla,
Kossuth  utca  20.  szám alatti,  292.  helyrajzi  számú ingatlanon zajló  építkezés  megvizsgálására,
valamint,  hogy  sz  építkezés  vonatkozásában  érvényt  szerezve  a  Helyi  Építési  Szabályzatban
foglaltaknak. 

Felelős: Molnár Endre polgármester
Határidő: folyamatos

Molnár Endre polgármester:  megköszöni a részvételt és az ülést 15:45 órakor bezárja. 

K.m.f.

Molnár Endre Dr. Szabó Tímea
polgármester           jegyző


