
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
8281 Szentbékkálla, Kossuth Lajos utca 11.

Szám: Krs/208-12/2019.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. augusztus 27.
napján 15:00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 

Az  ülés  helye: Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Hivatali  helyisége  (8281
Szentbékkálla, Kossuth Lajos utca 11.) 

Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal megjelent:

Tóthné dr. Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző 

A jegyzőkönyvet készítette: Horváth Tamásné jegyzőkönyvvezető

Molnár Endre polgármester: Tisztelettel  köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy a
testület 4 fővel megjelent, így az határozatképes. Ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait.
Kérdezi, hogy van-e kérdés, kiegészítés, észrevétel?

Kérdés, kiegészítés nem hangzott el.

Javasolja a napirendi pontok elfogadását. Aki egyetért, kéri, kézfeltartással jelezze.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

63/2019. (VIII. 27.) HATÁROZATA

napirend elfogadásáról

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. augusztus 27-i rendkívüli
ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1. Szentbékkálla Község Önkormányzata településkép védelméről szóló 17/2017. 
(XII.28.) önkormányzati rendelet módosítás elfogadása
Előterjesztő: Molnár Endre Sándor polgármester
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2. Víziközmű szolgáltatás 2020-2034. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének 
elfogadása  (ivóvíz-, és szennvíz-rendszer)                           
Előterjesztő: Molnár Endre Sándor polgármester

3. Településrendezési eszközök módosítása előterjesztés
Előterjesztő: Molnár Endre Sándor polgármester

4. Magyar Faluprogam keretében pályázatok benyújtásáról döntéshozatal
Előterjesztő: Molnár Endre Sándor polgármester

5. Szentbékkálla Veléte-hegyen önkormányzati út felújításának támogatási kérelem 
elbírálása
Előterjesztő: Molnár Endre Sándor polgármester

6. Szentbékkálla, Jókai utca forgalmi rendje
Előterjesztő: Molnár Endre Sándor polgármester

7. Szentbékkálla községben kamera végpont létesítése
Előterjesztő: Molnár Endre Sándor polgármester

8.Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Molnár Endre Sándor polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. Szentbékkálla Község Önkormányzata településkép védelméről szóló 17/2017. 
(XII.28.) önkormányzati rendelet módosítás elfogadása
Előterjesztő: Molnár Endre Sándor polgármester

Molnár Endre, polgármester: Az előterjesztést megkapták. Világosan kiderül, hogy mit kell
módosítani. Van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való?

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Aki a rendelet módosítását elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2019. (IX. 05.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 17/2017. (XII. 28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról
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2. Víziközmű szolgáltatás 2020-2034. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének 
elfogadása  (ivóvíz-, és szennvíz-rendszer)                           
Előterjesztő: Molnár Endre Sándor polgármester

Molnár Endre polgármester: Ehhez kaptak egy elég terjedelmes anyagot, mely az ivóvíz, és
szennyvíz  rendszerre  vonatkozik.  Tulajdonképpen  a  számok  hatnak  ijesztően.
Elgondolkodtató,  hogy ezt  a sok millió forint,  mely a tervekben szerepel a fejlesztésekre,
honnan  fogják  tudni  előteremteni.  Reméli,  hogy  ezek  a  számok  reálisak.  Van-e  kérdés,
észrevétel?

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Javasolja a Szentbékkálla 30. ssz. ivóvízellátó rendszerre vonatkozó határozati javaslatot az
előterjesztés szerint elfogadásra. Aki ezzel egyetért, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

64/2019. (VIII. 27.) HATÁROZATA

Szentbékkálla a 30. sorszámú Szentbékkálla ivóvízellátó víziközmű rendszerre vonatkozó 
2020-2034. évi gördülő fejlesztési terv elfogadásáról 

Szentbékkálla  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  mint  a  30.  sorszámú
Szentbékkálla ivóvízellátó víziközmű rendszer Ellátásért Felelőse a Bakonykarszt Zrt.  által
2020 – 2034 időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.

A képviselő-testület felkéri az polgármestert, hogy jelen döntést a Bakonykarszt Zrt. részére
küldje meg. 

Felelős: Molnár Endre Sándor polgármester
Határidő: 2019. augusztus 31.

Molnár Endre, polgármester: A második része a napirendi pontnak a szennyvíz rendszerrel
kapcsolatos előterjesztés. Jóval kisebb összegekről van szó. 
Aki a 75. ssz. Köveskál szennyvízelvezető és – tisztító víziközmű rendszerre vonatkozóan a
határozati javaslatot az előterjesztés szerint elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

65/2019. (VIII. 27.) HATÁROZATA

Szentbékkálla a 75. sorszámú Köveskál szennyvízelvezető és –tisztító víziközmű rendszerre 
vonatkozó 2020-2034. évi gördülő fejlesztési terv elfogadásáról 
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Szentbékkálla Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 75. sorszámú Köveskál
szennyvízelvezető és –tisztító víziközmű rendszer Ellátásért Felelőse a Bakonykarszt Zrt. által
2020 – 2034 időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.

A képviselő-testület felkéri az polgármestert, hogy jelen döntést a Bakonykarszt Zrt. részére
küldje meg. 

Felelős: Molnár Endre Sándor polgármester
Határidő: 2019. augusztus 31.

3. Településrendezési eszközök módosítása előterjesztés
Előterjesztő: Molnár Endre Sándor polgármester

Molnár Endre,  polgármester:  Előterjesztés  megkapták.  Sokat  nem szeretne  hozzáfűzni,
kiegészíteni  az  előterjesztéshez,  mely  a  Szentbékkálla  017/8.  hrsz-ú  ingatlant  érinti.
Kérelmezőt terhelik a településrendezési tervvel kapcsolatos költségek. Kéri a véleményeket,
észrevételeket. Nagy feladat lesz az önkormányzatnak. 

Sárvári Attila, alpolgármester: Bejelenti érintettségét a napirendi ponttal kapcsolatban, 
mivel ő a kérelmező.

Molnár Endre, polgármester: Javasolja, hogy Sárvári Attila alpolgármestert érintettség okán
ne zárják ki a szavazásból. Aki egyetért a javaslattal kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

66/2019. (VIII. 27.) HATÁROZATA

Sárvári Attila alpolgármester érintettség okán a szavazásból történő kizárásáról

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sárvári Attila alpolgármestert a 
településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos döntéshozatalból nem zárja ki.  

Molnár Endre, polgármester: Aki az előterjesztés szerint a határozati javaslattal egyetértett, 
kéri kézfeltartással szavazzon. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal,  ellenszavazat
nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

67/2019. (VIII. 27.) HATÁROZATA

Településrendezési eszközök módosításáról

 1. Szentbékkálla  község  önkormányzat  Képviselő-testülete  támogatja  a  017/8  hrsz-ú
területre vonatkozó kérelmet, így kezdeményezi a hatályos Településrendezési eszközök
módosítását az alábbiak szerint: 
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a) A  belterülethez  csatlakozó  017/8  hrsz-ú  telek  tervezett  zöldterületből  történő
átsorolása  szükséges  többfunkciós  épületek  elhelyezését  biztosító  településközpont
vegyes terület területfelhasználási egységbe.

b) A  tervezett  fejlesztés  területét  a  Képviselő-testület  Kiemelt  fejlesztési  területté
nyilvánítja. 

c) A módosítás véleményezési eljárása a 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet VI. fejezet
eljárási szabályai szerint, ún. Tárgyalásos eljárással történik, a terv az OTÉK 2012.
augusztus 6-án hatályos tartalmi követelményei és jelmagyarázatával készül.

d) A Településrendezési terv módosítása a környezetre várhatóan káros hatással nem lesz,
ezért  a  Képviselő-testület  előzetesen  nem  tartja  szükségesnek  a  2/2005.  (I.11.)
Kormányrendelet  3.§-a  szerinti  külön  környezeti  értékelés  készítését  és  környezeti
vizsgálati eljárás lefolytatását. 

e) Az a)  pont  szerinti  módosítással  összefüggésben a  hatályos  TAK és  Településképi
rendelet módosítása is szükséges, kiegészítendő a "Településkép-védelmi szempontból
meghatározó területek" térképe. 

f) A tervezéssel kapcsolatos költségek a kérelmezőt terhelik. 
g) A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert  a  fentiekkel  kapcsolatos  eljárások

lebonyolítására.

2. A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert  a  fentiekkel  kapcsolatos  eljárások
lebonyolítására  és  felhatalmazza  a  tervezővel  (Bárdosi  Andrea  egyéni  vállalkozó)  a
Tervezési szerződés aláírására az előzetes ajánlatnak megfelelően. 

Felelős: Molnár Endre Sándor polgármester
Határidő: folyamatos

4. Magyar Faluprogam keretében pályázatok benyújtásáról döntéshozatal
Előterjesztő: Molnár Endre Sándor polgármester

Molnár Endre, polgármester:  Folyamatban vannak az előkészületek a három témakörben,
melyet az előterjesztés tartalmaz. A pályázat beadási határideje közel van.  Említi, hogy az
előterjesztésben elírás van, mégpedig a 2. pontban, helyesen Háskó köz 35. hrsz. Nem kell
önerő a pályázathoz, és ezzel a kitétellel szeretnék megpályázni a támogatási összeget.
Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?

Aki  a  pályázati  részvételre  vonatkozó  határozati  javaslattal  egyetért,  kéri,  kézfeltartással
szavazzon.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

68/2019. (VIII. 27.) HATÁROZATA

A  Miniszterelnökséget  vezető  miniszter  pályázatot  hirdet  a  Magyar  Falu  Program
kihirdetéséről  szóló  1669/2018.(XII.10.)  Korm.  határozat  „Eszközfejlesztés  belterületi
közterület  karbantartására”  alprogramja,  a  temetők  fejlesztésének  támogatása  alprogram,
illetve az önkormányzati tulajdonban lévő utak felújítása alprogram alapján az önkormányzat
pályázatot nyújt be.
A pályázat keretében az alábbi fejlesztést kívánja megvalósítani:
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1. Az  eszközfejlesztés  pályázat  keretében  Szentbékkálla  Község  Önkormányzata
eszközök beszerzését kívánja megvalósítani, mely a közterületek rendben tartását
célozza.

2. Az útfelújítás keretében a Háskó köz 35. hrsz.,  1669.hrsz, 053.hrsz, 1775. hrsz
utak felújításának megvalósítását tervezzük.

3. Temető  fejlesztés  keretében  4  db  kültéri  kandeláber,  elhelyezését  szeretnénk
földkábeles elektromos tápellátással.

A fejlesztés megvalósításához Szentbékkálla Község Önkormányzata önerőt nem biztosít.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: Molnár Endre Sándor, polgármester
Határidő: pályázati felhívásban megadott határidők

5. Szentbékkálla Veléte-hegyen önkormányzati út felújításának támogatási kérelem 
elbírálása
Előterjesztő: Molnár Endre Sándor polgármester

Molnár Endre, polgármester:  Véleménye, hogy ez is egy jól előkészített anyag. Ádász úr
levele két részből áll. Korábban is érkezett felújítással kapcsolatos elképzelés kérelmezőtől.
Nem olyan  régen  fejeződött  be  a  Veléte-hegyi  utak  felújítása,  amelyet  a  VITT szervezet
bonyolított le. Ebből a felújításból maradt ki ez a 330 m-es szakasz. Hasonló feltételekkel
tudnák  a  támogatást  biztosítani,  mint  a  korábbi  felújításnál  is  tették.  Nem zárkózik  el  a
felújítástól az önkormányzat. Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? 

Sárvári  Attila,  alpolgármester:  Milyen  feltételekkel  tudja  az  önkormányzat  támogatni  a
felújítást?

Molnár Endre,  polgármester: Nem szerepel  a  garancia  a  határozati  javaslatban.  Olyan
cégnek kell  ezt  kiviteleznie,  akinek megvan a szakmai  felkészültsége,  referenciái  vannak.
Elvárható, hogy garanciális követeléseknek is megfeleljen a kivitelező. 

Aki a kiegészítéssel együtt a határozati javaslatot elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

69/2019. (VIII. 27.) HATÁROZATA

Szentbékkálla Veléte hegyen önkormányzati út (1145. hrsz.) részbeni felújításának 
támogatása

Szentbékkálla  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  támogatni  kívánja,
Szentbékkálla 1145 hrsz.-ú út részbeni felújítását. 
A felújítási támogatás feltételeit a következőkben határozza meg:

1. Az önkormányzat tulajdonában lévő út  javítását  támogatjuk. – térkép melléklet
szükséges.
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2. A felszíni  víz  elvezetése  a  költségkeretből  nem  megoldható,  -  terepviszonyok
adottak, ismertek – a falu irányába folyik a víz. Javaslat: (ahogy korábban is volt)
szakaszosan  elvezetni,  szétteríteni  az  útmenti  területeken.  Az  utak  javításával
együtt a csapadékvíz elvezetésének megoldása is szükséges.

3. A projekt jogszabályoknak megfelelő lebonyolítását Ádász Sándor végzi.

4. A projektvezető és a műszaki ellenőr személyét az Önkormányzattal egyeztetni 
kell.

5. A megjelölt útszakasz felújítása a teljes megadott szakaszon megvalósul.
6. Mivel Ádász Sándor kérelmében a meglévő út nyomvonalának felújítása szerepel, 

amennyiben eltérés van a földhivatali térképen ábrázolt út nyomvonalától, 
szükséges az úttal szomszédos érintett ingatlanok tulajdonosainak előzetes írásos 
hozzájárulása.

7. Szentbékkálla Önkormányzata anyagi támogatást a 16/2013.(XI.12.) 
önkormányzati rendelete szerint (kérelemre) tud nyújtani.

8.  Az útfelújításhoz szükséges anyagok szállítását – a szállító eszközök súlyát és
méretét, a belterületi utak használatát – és deponálását előzetesen egyeztetni kell
az önkormányzattal és az érintett ingatlan tulajdonosokkal.

9. A képviselő-testület  a  megszavazott  pénzeszköz kifizetéséhez csak az elvégzett
munka után és a műszaki ellenőr igazolását követően kiállított számla alapján járul
hozzá.

10. v 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Felelős: Molnár Endre Sándor polgármester
Határidő: 2019. szeptember 11.

6. Szentbékkálla, Jókai utca forgalmi rendje
Előterjesztő: Molnár Endre Sándor polgármester

Molnár  Endre,  polgármester:  Emlékezik  rá  mindenki,  hogy  a  Jókai  utcában  lakók
terjesztettek be kérelmet az önkormányzathoz, miszerint szeretnék az átmenő forgalmat az
utcában korlátozni, és megszüntetni. Azóta eltelt idő alatt foglalkoztak is a témával, hiszen
közútkezelővel  és  úttervezőkkel  is  kapcsolatba  kerültünk,  melynek  nyomán  történt
sebességkorlátozás  és  súlykorlátozás  is  a  települési  utak  vonatkozásában.  A  buszok  a
belterületi  utakra  való  behajtásból  is  ki  vannak  zárva.  Kérelmezők  várnak  még  valami
konkrétabb választ.  Az utánajárásból  az  derült  ki,  hogy nem lehet  elszigetelten  egy utcát
szabályozni a településen. Azok a problémák melyek ebben az esetben érintenék a települést,
azok olyan nagyságrendűek,  amelyeket  jó érzéssel  nem lehet képviselni.  Az az útszakasz,
mely a Kőtengerhez vezet, és le lenne lezárva, akkor a turisták, és az ott dolgozók számára
nem lenne használható. Forgalmi káoszhoz vezetne a településen. Most is nagy gond van a
parkolással, és akkor még a többi területre hárulna a forgalom, és nagyobb lenne a terhelés is.
Nem lehet egy utcát kiszakítani, és bizonyos egyéni érdekek mentén önállóan tekinteni a kis
településen. Olyan választ kellene megfogalmazni, hogy pl. megértjük a problémájukat, de ez
másutt  is  megvan.  Különös  tekintettel  a  nyári  turistaforgalomra,  amikor  évről-évre  több
vendég van  a  településen,  és  egyre  nehezebb  lesz  a  parkolás  is,  és  gondot  fog  okozni  a
településnek. Egyik legfőbb érv, úgy gondolja. Nem javasolja, hogy az út le legyen zárva.

Sárvári Attila, alpolgármester: A jogilag és természetben is létező úton más irányból nem
lehet megközelíteni a Kőtengert, ami járható. 

Molnár Endre, polgármester: Az egyik út mocsáros terület, a másik magánterület. 
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Sárvári Attila, alpolgármester: Forgalmi rend egyirányúsítása a másik utcákba azért nem
működik,  mert a másik utca az adottságánál fogva nagyobb autók forgalmára nem alkalmas,
műszakilag sem megfelelő. 

Tóthné dr. Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Ismerteti a határozati javaslatot.

Molnár  Endre,  polgármester:  Aki  egyetért  az  ismertetett  határozati  javaslattal,  kéri,
kézfeltartással szavazzon.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

70/2019. (VIII. 27.) HATÁROZATA

Szentbékkálla Jókai utcai forgalmi rend esetleges változásának elbírálásáról

Szentbékkálla Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Jókai utca
forgalmi korlátozását a lehetséges eszközökkel szabályozta, mely szakemberek (Rendőrség,
forgalom technikai  mérnök)  bevonásával  történt.  Nagyobb  mértékű  korlátozást  jogilag  az
Önkormányzat jelenleg támogatni nem tud. Nem lehet elszigetelten kezelni a településen egy
utcát sem. A Kőtenger felé az egyik legjelentősebb útszakasz nem lenne használható, ezáltal a
településen lévő többi utca még nagyobb terhelést kapna.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kérelmezőt a döntéstől tájékoztassa.

Felelős: Molnár Endre Sándor polgármester
Határidő: azonnal

7. Szentbékkálla községben kamera végpont létesítése
Előterjesztő: Molnár Endre Sándor polgármester

Molnár Endre, polgármester:  Elmondja, hogy árajánlatot kaptak mivel a kamerarendszer
korszerűsítése  folyamatosan  szükséges.  Ezt  meg  kell  lépni,  hogy  működjön  a  meglévő
rendszer. Jelenleg korszerűsíteni szükséges a rendszert.

Tóthné dr. Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Elmondja, ha elkészül a rendszer, akkor
utána a rendőrséggel történő megállapodás keretében üzemeltetésre átadásra kerül.

Sárvári  Attila,  alpolgármester: Működéshez  szükséges  korszerűsítésről  van  szó,  és  amit
felügyelet majd tud kezelni. 

Molnár  Endre,  polgármester: Aki  egyetért  a  határozati  javaslattal,  kéri  kézfeltartással
szavazzon.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
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71/2019. (VIII. 27.) HATÁROZATA

Kamera végpont létesítésére adott árajánlat elbírálásáról

Szentbékkálla  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,  a  kamera végpont  létesítése
céljából elfogadja a Németh Electronic & Service Kft. (8300 Tapolca, Petőfi u. 3.) által adott
árajánlatot bruttó 283 346 Ft értékben.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a munka megrendelésére.

Felelős: Molnár Endre Sándor polgármester
Határidő: folyamatos

8.Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Molnár Endre Sándor polgármester

Molnár Endre, polgármester: Átlátható anyagot kaptak. Javasolja az előterjesztés szerinti
határozati javaslat elfogadását.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

72/2019. (VIII. 27.) HATÁROZATA

A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013.
évi  XXXVI.  törvény 23.  §-a  szerint  a  Helyi  Választási  Bizottságba  az  alábbi  tagokat  és
póttagokat választja:

Csombó Béláné tag
Csombó Mónika tag

Káli József Lászlóné tag
Némethné Horváth Marianna tag

 Pogácsás Tünde Irén tag
Gerencsér Lászlóné póttag

Orbánné Németh Judit póttag

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt helyettesítő aljegyzőt, hogy az érintetteket a
döntésről értesítse.

Felelős: Tóthné dr. Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző 
Határidő: azonnal

Molnár Endre,  polgármester:  Megköszöni  a  részvételt,  a  rendkívüli  ülést  15:28  órakor
bezárta. 

Kmft.
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    Molnár Endre Tóthné dr. Titz Éva
polgármester jegyzőt helyettesítő aljegyző
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