
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Krs/208-14/2019.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. szeptember 19.
napján 16:30 órakor megtartott közmeghallgatásáról.

Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzata Könyvtár helyisége.

Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal megjelent:

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző
Város és Ház Bt. részéről: Bárdosi György építész tervező

       Bárdosi Andrea vezető településrendező tervező

Lakosság részéről: 4 fő. (ebből 2 fő az ülés megkezdése után érkezett)

A jegyzőkönyvet készítette: Horváth Tamásné jegyzőkönyvvezető 

Molnár  Endre  polgármester: Köszönti  a  megjelenteket  a  mai  közmeghallgatáson,
megállapítja, hogy a testület 4 fővel jelen van, így  a testület határozatképes, azt megnyitja.
Köszönti a körükben Város és Ház Bt. részéről Bárdosi Andra tervező asszonyt és Bárdosi
György  építész  tervező  urat,  akik  a  rendelet  módosításában  közreműködő  iroda
képviseletében vannak jelen.
Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását.

Aki a napirendi pontokat elfogadja, kézfeltartással szavazzon.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

86/2019. (IX. 19.) HATÁROZATA

napirend elfogadásáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2019.  szeptember  19-i
közmeghallgatás napirendi pontját az alábbiak szerint elfogadja:

1.)  Településrendezési eszközök módosításának véleményezése
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2.)  Településkép védelméről szóló rendelet és a településképi arculati          
      kézikönyv módosítás véleményezése
3.) Beszámoló a képviselő-testület munkájáról 
4.) Tájékoztatás a környezet állapotáról 
5.) Közérdekű kérdések, javaslatok 

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.)  Településrendezési eszközök módosításának véleményezése

Molnár Endre, polgármester: Kézhez kaptak egy elég részletes anyagot. Kérdezi, hogy van-
e a testület részéről kérés, észrevétel? Áttekinthető anyag.

Bárdosi  Andrea,  tervező: A felmerülő  kérdésre  szívesen  válaszolnak.  Egy  telket  érintő
módosításról  van  szó,  és  ezzel  egyidejűleg  a  településkép  védelméről  szóló  rendelet  is
módosul erre az egy területre kiterjedően. 

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

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

87/2019. (IX. 19.) 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  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

88/2019. (IX. 19.) HATÁROZATA
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Településszerkezeti terv módosítása

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét
képező Településszerkezeti terv módosítás szöveges leírását az 1. sz. melléklet,  valamint a
tervlap módosítását a 2. számú melléklet alapján.

1. számú melléklet a 88/2019. (IX. 19) sz. határozathoz
2. számú melléklet a 88/2019. (IX.19.) sz. határozathoz

Felelős: Molnár Endre polgármester
Határidő: azonnal

Molnár  Endre,  polgármester:  Véleményeztetésre  szükséges  bocsájtani  a  Helyi  Építési
Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló rendelet módosítását. Aki 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

89/2019. (IX. 19.) HATÁROZATA

Szentbékkálla Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 12/2008.
(XII. 08.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezéséről

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Szentbékkálla  Község  Helyi
Építési  Szabályzatáról  és  Szabályozási  tervéről  szóló  12/2008.  (XII.  08.)  önkormányzati
rendelet  módosításánal  tervezetét  megismerte  azt  a  partnerségi  egyeztetésben  résztvevők
számára 8 napra véleményezésre bocsátja. 

Határidő: azonnal
Felelős: Molnár Endre polgármester 

2.)  Településkép védelméről szóló rendelet és a településképi arculati kézikönyv 
módosítás véleményezése
      
Molnár Endre, polgármester: Elmondja, hogy összefügg az 1.  napirendi ponttal.  Kérdés,
észrevétel?

Bárdosi Andrea, tervező: A módosítás a mellékletet érinti és a térkép elkészítéséről van szó,
másban nem módosul a rendelet. A lakosságnak 8 napja van a véleményezésre.

Molnár  Endre,  polgármester: A  véleményeztetés  után  került  elfogadásra  a  rendelet
módosítása. Kérdés?

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

90/2019. (IX. 19.) HATÁROZATA

Sárvári Attila alpolgármester érintettség okán a szavazásból történő kizárásáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Sárvári  Attila  alpolgármestert  a
településkép  védelméről  szóló  rendelet  és  a  településképi  arculati  kézikönyv  módosítás
véleményezésével kapcsolatos döntéshozatalból nem zárja ki.  

Tóthné dr. Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Elmondja, hogy ez egy tájékoztatás a
lakosság részére, a képviselő-testület elfogadja véleményezésre az anyagot és rendelkezdésre
bocsájtja a lakosságnak, és 8 napja van a lakosságnak véleménynyilvánításra.

Molnár  Endre,  polgármester: Aki  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

91/2019. (IX. 19.) HATÁROZATA

településkép védelméről szóló 17/2017. (XII. 28.) önkormányzati rendelet
 módosításának véleményezéséről

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete  a településkép védelméről szóló
17/2017.  (XII.  28.)  önkormányzati  rendelet  módosításának  tervezetét,  valamint  a
településképi  arculati  kézikönyv  módosításának  tervezetét  megismerte,  azt  a  partnerségi
egyeztetésben résztvevők számára 8 napra véleményezésre bocsátja. 

Határidő: azonnal
Felelős: Molnár Endre polgármester 

Molnár Endre, polgármester: Megköszöni a tervezők eddig végzett munkáját.

Város és Ház Bt. képviselői 16,45 órakor az ülésről távoztak. 

3.) Beszámoló a képviselő-testület munkájáról 
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Molnár Endre, polgármester:  Elmondja, hogy száraznak tűnő adatokat mond, de aki ezt
csinálja azt tudja, hogy sok munka áll mögötte. Ismerteti a képviselő-testületi ülések számát
az alábbiak szerint, rendes ülés 3 volt, rendkívüli ülés 6, rendkívüli zárt ülés 1, együttes ülések
száma 3 db, közmeghallgatást tartottak június 26-án, és hozzáadódik a mai közmeghallgatás
is. Ezeken az üléseken a képviselő-testület által elfogadott határozatok száma 75, 9 rendeletet
alkotott.  Kiemelné a  csend biztosításáról,  valamint a  zaj  és rezgés elleni védekezés egyes
helyi  szabályairól  szóló  5/2019.  önkormányzati  rendeletet.  Az előkészítése  hosszú  munka
volt, a gyakorlatban még nem jutott el a falu lakóihoz sem. Hiányos a lakosság ismerete. Akár
egy fél, vagy egy oldalas tájékoztatót nem ártana készíteni a rendeletről.

Tóthné dr. Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Nem javasolja, mivel a rendelet minden
pontja fontos. Tájékoztatót lehetne készíteni, hogy van ilyen rendelet.

Molnár Endre, polgármester: Akkor felhívják a figyelmet a rendeletre, hogy május óta a
rendelet érvényben van, és jó lenne betartani.

Lakosság  részéről: Nem  érthetőek  a  rendeletek.  Senki  nem  tudja,  hogy  be  kell  tartani
valamit.

Molnár  Endre,  polgármester: Sok  rendezvény  van  a  faluban,  melyről  a  honlap
eseménynaptárából is lehet tájékozódni. A KSZR rendezvények felén túl vannak, még október
elején  lesz  egy előadás.  Nyugdíjas  napon kerül  megtartásra  egy előadás.  Külön kiemelni
rendezvényt nem szeretne. Érdemes talán megemlíteni a templomi koncertek sorozatot, mely
10 alkalmas program, minden évben nagy munkát jelent azoknak, akik szervezik.  Elmondja,
hogy a  svájci  testvérkapcsolat  befejezése  júniusban  megtörtént.  Egy  18  éves  kapcsolatot
zártak le jó szájízzel. Kifulladt az erő, és nincs utánpótlás, aki ezt tovább vinné. Pályázatokat
említené meg. Elég sok pályázatot nyújtottak be, sajnos nem túl jó eredménnyel zárult. Öt
pályázatból a  Magyar Faluprogram keretében 100%-ban támogatott pályázat áprilisban került
benyújtásra a nemzeti és helyi identitástudat erősítés címen a kulturház fűtéskorszerűsítésére,
a főépület födémének, padlás feletti hőszigetelésére, melynek összeállítása nagy munka volt.
Hiánypótlást is kaptak a pályázatra. Sajnos értesítést kaptak, hogy a pályázat megfelelt, de
pénzhiány miatt tartaléklistára került a pályázat. A kötelező önkormányzati feladatokat ellátó
intézmény  fejlesztés  címmel  is  adtak  be  pályázatot,  mely  az  orvosi  rendelő
akadálymentesítését, belső felújítását és fűtéskorszerűsítését szerették volna megvalósítani. Itt
5 % önerőt kell biztosítani. A pályázattal kapcsolatban hivatalos értesítés még nem érkezett,
de a nyertes pályázatok között nem található a felületen. Három további pályázattal vannak
versenyben a Magyar Faluprogram keretében kiírt pályázat, mindhárom pályázat 100 %-ban
támogatott. Az önkormányzati tulajdonú utak felújítására vonatkozó pályázat szeptember 2-án
került  benyújtásra.  Egy  belterületi  gyalogút,  illetve  az  öreghegyre  vezető  aszfaltos  út
önkormányzati  tulajdonú része, és két kőtengerhez vezető földút felújítása került.  A másik
pályázat  temető  fejlesztésére  lett  beadva  a  világítás  kiépítésére.  Az  eszközfejlesztésre
benyújtott pályázat keretében fűnyiró beszerzésre pályáztak. Elmondja, hogy megvalósult a
Veléte-hegyi  út  javítása,  melyet  a  Veléte  Hegyi  Ivóvíztársulattal  együtt  anyagilag is  aktív
részvételével.  Illetve  a  régi  tűzoltókocsi  felújítása  is  megtörtént.  Ennyit  mondana
tájékoztatásként a végzett munkáról. Ha bármiféle kérdés, hozzászólás van, kéri tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem volt.

Lakosság részéről: Elmondja,  hogy a  svájci  barátok  adtak  át  az  orvosi  rendelő  számára
adományt.
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Molnár Endre, polgármester: Amikor a testvérkapcsolat megszűnt, ami a két önkormányzat
között volt, másrészt Svájcban alakult egy civil egyesület, ami szintén befejezte a munkáját,
de viszont maradt pénzük, amelyet végül Szentbékkállának adományoztak, azzal a konkrét
céllal, hogy az akadálymentesítésre legyen a pénz elköltve. A következő testület számára lesz
feladat. Attól függetlenül, ha nem is tud megvalósulni az egész elképzelés, ami a pályázati
anyagban szerepel, akkor egy része ebből meg tud valósulni. Szóba került,  ez egy kényes
pont,  mert  rámpát  nem tudnak  oda  építeni  helyszűke  miatt,  hanem kültéri  lifttel  tudnák
megoldani a bejutást.  Nagyjából fedezné ezt a költséget, vagy egy kicsit hozzá kell tenni.
Ebből azt a kültéri liftet meg lehetne valósítani, ami nagyon jó dolog lenne. 

Sárvári  Attila,  alpolgármester: talán  az  önkormányzat  munkájához,  tevékenységéhez
tartozik az is, hogy az önkormányzati vagyon az idei évben sem csökkent, gondol itt arra,
hogy   önkormányzati vagyon nem került eladásra. Beruházás készült. Nagyon fontos, hogy
nem  szorult  arra  az  önkormányzat,  hogy  valamit  értékesíteni  kellene.  Nem  hitelből
gazdálkodik az önkormányzat, nincs kötelezettségvállalása, ami arra kényszerítette volna az
önkormányzatot,  hogy ilyen  eszközökhöz  nyúljon.  Úgy tudja,  hogy megfelelő  tartalékkal
rendelkezik a település.

Molnár Endre, polgármester: Köszöni a kiegészítést. Kérdezi, hogy a beszámolót el tudják-
e fogadni? Amennyiben igen, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

92/2019. (IX. 19.) HATÁROZATA

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  képviselő-testület  munkájáról
szóló beszámolót elfogadja.

4.) Tájékoztatás a környezet állapotáról 

Molnár Endre, polgármester: Az önkormányzati feladatok közé tartozik, főleg a belterületi
közterületek  rendben  tartása.  Lehetőségeikhez  képest  a  közhasznú  dolgozókkal  sokszor,
időről időre társadalmi munkában külsős segítséggel is, küzdenek ezekkel a feladatokkal. A
virágosítással, a temető rendbetételével, templomromok körüli teendőkkel próbálnak rendet
tartani.  Úgy  ítéli  meg,  hogy  a  színvonala  jónak  mondható.  Sok  összefogással,  melyre  a
jövőben  is  szükség  lesz.  A  civil  szervezet  is  sokat  tesz  a  faluért,  pl.  szemétszedés
szervezésével.  sokat  segítenek  az  önkormányzatnak.  Nagy feladat  a  közterületek  rendben
tartása.  Az  utak  rendbetételére  nem  állnak  úgy  anyagilag,  hogy  főleg  a  külterületi  utak
vonatkozásában. Mivel nem az összes külterületi út az önkormányzat hatáskörébe tartozik,
jelentős része a Nemzeti Park felügyelete alatt áll – általában  az önkormányzat útjai nem
rosszabbak. Kérdés, hozzászólás?

Aki a tájékoztatást elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.
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Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

93/2019. (IX. 19.) HATÁROZATA

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  környezet  állapotáról  szóló
tájékoztatást elfogadja.

5.) Közérdekű kérdések, javaslatok 

Molnár Endre, polgármester: Várja a kérdéseket a képviselő-testület és a lakosság részéről.

Lakosság részéről: Kérdezi, hogy a Dózsa utcába nem tesznek vissza „fekvőrendőröket”? 
Mióta aszfaltot kapott, azóta újból ralli pályának használják.

Molnár Endre, polgármester: Ez idáig nem tervezték. Ha indokoltnak tűnik akkor lehet 
ezzel foglalkozni. Akik ott laknak, azt pontosan látják és érzik ezt. Ezt fel lehet vetni, hogy 
kiépítsék. Az a benyomás, hogy amikor volt fekvőrendőr lassabban közlekedtek az autósok.

Lakosság  részéről: Akkor  lelassítottak  az  autók.  Nem helyi  emberek  használják,  hanem
idegenek.

Molnár Endre, polgármester: Köszöni az észrevételt.

Sárvári Attila, alpolgármester: Valószínű, hogy a következő testület feladata lesz, hogy az
egész  településen  folytatni  kell  azt  a  munkát,  ami  az  idei  évben  elkezdődött  a
közlekedésbiztonságtechnikai felülvizsgálat keretében. Most már ott tartanak, hogy nem csak
a Jókai utca terhelt, hanem az egész település. A legterheltebb a Kossuth utcának az épület
előtti szakasza, mivel akik a Jókai utcába mennek, azok mind itt jönnek be. Az a gondolatsor
már rég nem igaz, hogy csak a Jókai utca a legforgalmasabb. Esetenként már a Dózsa Gy.
utcán  is  nehéz  elviselni  a  forgalmat.  Nagyon alapos,  hosszú munkára  lesz  szükség,  hogy
rendeződjön.  A következő  testület  –  talán  a  kényszerűség  miatt  is  –  célul  tűzi  ki,  hogy
rendezett  legyen.  Megoldani  nem  lehet,  mert  a  forgalmat  kitiltani  nem  lehet,  viszont
szabályozni,  csökkenteni,  bizonyos  helyen  parkolók  létesítésével  célirányosan  gyalogossá
lehet tenni a közlekedést. Az hiú álom, hogy teljesen le legyen zárva egy teljes utca. Összetett
ez  a  dolog,  hogy  ezt  megoldani  csak  egy  átfogó,  nagyon  alaposan  átgondolt,  a
jogszabályoknak megfelelő módon lehet szabályozni.

Molnár Endre, polgármester: Nyári szezon a fő gond egyelőre. 

Sárvári  Attila,  alpolgármester: Az  autóforgalom,  ami  a  hegyekbe  megy,  az  itt  megy
keresztül.
Ezt meg kell oldani.
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Lakosság  részéről:  Jövőre  nézve,  nem tudja,  hogy lehet  megakadályozni,  de  hamarosan
átjáró lesz a faluból, mert nem kell kerülni Tapolca felé.

Molnár  Endre,  polgármester:  Azt  kell  átgondolni  a  következő  testületnek,  hogy  az
embereknek melyik jobb megoldás, hogy teljesen átmenő falut csinálnának Szentbékkállából,
mert valóban megjelentek olyan cikkek, hogy már nagyon várják, hogy egy kimaradt szakasz
leaszfaltozásra kerüljön ami Monostorapáti felé megy el, hogy nagyszámú autó átjuthasson.
 Nem  nagyon  erőltették  a  dolgot,  mivel  a  lakók  túlnyomó  többsége  jobban  szereti  a
nyugalmat. A nyaralóvendégek, akikből sokan profitálnak a faluban, elsősorban a nyugalmat
szeretnék. 

Németh Ottó Béla, képviselő: Keskenyek az utcák is, súlykorlátozás is van.

Molnár  Endre,  polgármester:  Meg  kell  kérni  a  rendőrséget,  hogy  időről-időre
szűrópróbaszerűen  ellenőrizzék  a  forgalmat.  A növekvő  turizmus  miatt,  a  parkolás  egyre
súlyosbodó gondja lesz a településnek. Voltak olyan rendezvények, hogy olyan tömeg érkezett
a faluba, hogy nem lehetett közlekedni. Kérdés, észrevétel?

További kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Molnár  Endre,  polgármester:  Megköszöni  mindenki  részvételét  -  a  jövőre  nézve
mindenkinek minden jót kívánva - a közmeghallgatást 17:02 órakor bezárta. 

Kmft.

Molnár Endre                 Tóthné dr. Titz Éva
polgármester jegyzőt helyettesítő aljegyző
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1. számú melléklet a 88/2019. (IX. 19) sz. határozathoz

Szentbékkálla  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  67/2008.  (XI.27.)  Kt.  sz.
határozattal megállapított Településszerkezeti tervét az alábbiak szerint módosítja.

1. A külterületi 017/8 hrsz-ú tervezett zöldterületet beépítésre szánt területbe, 
településközpont vegyes területbe sorolja át.

2. A külterületi 017/3 hrsz-ú Egyéb ipari területbe sorolt terület különleges beépítésre nem 
szánt közműterületbe kerül.
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                                                         2. számú melléklet a 88/2019. (IX.19.) sz. határozathoz

                                                                                 A Településszerkezeti terv módosítása
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