
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

8281 Szentbékkálla, Kossuth Lajos utca 11.

Iktatószám: Krs/208-16/2019.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. november 26. 
napján 14:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

Az ülés helye: Szentbékkálla Község önkormányzata hivatali helyisége

Jelen vannak:

Sárvári Csaba  polgármester
Botos Antal alpolgármester
Németh-Gál Kleopátra képviselő
Sárvári Attila    képviselő
Trájer Istvánné                       képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:

Dr. Szabó Tímea jegyző
Molnárné Szalai Valéria         pénzügyi ügyintéző

A jegyzőkönyvet készítette: Horváth Tamásné jegyzőkönyvvezető

Sárvári Csaba polgármester: Tisztelettel  köszönti a megjelenteket a mai testületi  ülésen.
Megállapítja, hogy a testület 5 fővel megjelent, így az határozatképes. Ismerteti a mai ülés
napirendi pontjait.
Kérdezi, hogy van-e további kérdés, kiegészítés, észrevétel?

Kérdés, kiegészítés nem hangzott el.

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

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

109/2019. (XI. 26.) HATÁROZATA

Napirend elfogadásáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2019.  november  26-i  ülés
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 
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1. A 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosítása  
Előterjesztő: Sárvári Csaba polgármester

2 Az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 5/2015. (II. 28.) önkormányzati 
rendelet módosítása 
Előterjesztő: Sárvári Csaba polgármester

3. Szentbékkálla Község Önkormányzata által számítástechnikai eszköz biztosítása 
polgármester részére
Előterjesztő: Sárvári Csaba polgármester

4. Szentbékkálla Község Önkormányzata által 1 fő dolgozó alkalmazása közterületi 
karbantartói feladatokra
Előterjesztő: Sárvári Csaba polgármester

5. 2020. évi munkaterv elfogadása 
Előterjesztő: Sárvári Csaba polgármester

6. 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
Előterjesztő: Sárvári Csaba polgármester

7. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása
Előterjesztő: Sárvári Csaba polgármester

8. Köveskál és Térsége Óvoda Társulás társulási megállapodás módosítása 
 Előterjesztő: Sárvári Csaba polgármester   

9. Szentbékkálla és Mindszentkálla Szennyvíz Társulás, Társulási megállapodás 
módosítása
Előterjesztő: Sárvári Csaba polgármester  

10. Szentbékkálla Község településrendezési eszközeinek módosítása, kiemelt fejlesztési 
terület kiegészítése
Előterjesztő: Sárvári Csaba polgármester

Sárvári Csaba, polgármester: Megkapták a lejárt határidejű határozat végrehajtásáról szóló
előterjesztést.  Főként az előző testület  által  hozott  határozatok szerepelnek.  Kérdezi,  hogy
van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban?

Kérdés, kiegészítés nem hangzott el.

Aki  a  lejárt  határidejű  határozatok  végrehajtásáról  szóló  jelentést  elfogadja,  kéri,
kézfeltartással szavazzon.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2



110/2019. (XI. 26.) HATÁROZATA

Jelentés elfogadásáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  lejárt  határidejű  képviselő-
testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. A 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosítása  
Előterjesztő: Sárvári Csaba polgármester

Sárvári  Csaba,  polgármester: Az  előterjesztést  megkapták.  Megkéri  Molnárné  Szalai
Valéria  pénzügyes  kolléganőt  szíveskedjen  röviden  tájékoztatást  adni  az  előterjesztésről.
Amennyiben kérdés van az előterjesztéssel kapcsolatban, kéri tegyék fel.

Botos Antal, alpolgármester: Kérdezi, hogy a svájci testvértelepülés, miért van benne, úgy 
tudja, hogy megszűnt az együttműködés?

Molnárné  Szalai  Valéria,  pénzügyi  ügyintéző: Az  év  elején  még  merült  fel  kiadás.  A
módosításban benne hagyja azt a részt, hogy mit tartalmazott az előző módosítás, 1.953.463
Ft-ot adtak az önkormányzatnak két részletben. Kimondottan olyan célra, hogy orvosi rendelő
akadálymentesítését  kell  megoldani,  és  arról  beszámolni.  Nyújtottak  be  pályázatot  az
akadálymentesítésre, de sajnos az a pályázat nem nyert támogatást. 
Elmondja,  hogy  most  mit  tartalmaz  a  költségvetés  módosítása.  A második  költségvetés
módosításánál módosítani kellett a költségvetést az alábbiak szerint: 
- az eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására faluprogram keretében nyerték ezt
az összeget, ilyenkor bevételi és kiadási oldalon módosítják;
- temető fejlesztésre a temető világításának kiépítésére kaptak támogatást;
-  augusztusban  villámkár  érte  az  egyik  kamerát  és  a  kárbejelentésre  a  biztosító  fizetett
217.934 Ft-ot;
- államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz (rendezvények befizetése);
- esküvői díjak befizetésének növekedése;
- NAV kerekítési eltérés került visszafizetésre;
-  temető sírhely megváltás bevétele,  így a  bevétel  változás  2.718.065 Ft-al  növekedett.  A
kiadási oldal tiszteletdíjak minimális növekedése miatt került sor módosításra.  A szociális
hozzájárulási  adó,  a  kamatkiadások a  számlák későbbi  teljesítés  miatt.  Eszközbeszerzés  a
kiadási  oldalon  került  betervezésre,  mely  már  meg  is  valósult.  Karbantartási  eszközök
beszerzésre kerültek. Itt tervezik be a faluprogram keretében a temető fejlesztését, mely még
nem valósult meg. A polgármester részére lap-top vásárlás, melyhez készült előterjesztés, és
tárgyalni fogja a képviselő-testület. Útfelújításnál csak átcsoportosítás történt, mert működési
kiadásokra tervezték be év elején, amely felhalmozási célú kiadás az útfelújítás (Veléte-hegyi
útfelújítás).  Az  óvoda  felújításához  került  átadásra  az  összeg.  Szentbékkálla  község
Önkormányzata  átvállalta  a  házi-segítségnyújtás  költség  különbözetének  megtérítését,  így
nem kell az időseknek azt megfizetni. Ez nem tervezhető pontosan, mert nem tudni, hogy
hány fő veszi igénybe az ellátást. A kamera beszerzése megtörtént. Tartalék terhére történik a
módosítás, abban az esetben, ha kevesebb a bevétel. A tartalék növekedett 414.054 Ft-al.
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Sárvári  Csaba,  polgármester: Köszöni  a  tájékoztatást.  Aki  a  rendelet  módosítását  az
előterjesztés szerint elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

15/2019. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetésről szóló
2/2019. (III. 01.) önkormányzati rendelete módosításáról

Dr.  Szabó  Tímea,  jegyző: a  költségvetés  módosításához  kapcsolódik  a  tájékoztatási
kötelezettség, amely szerepel az előterjesztésben, van egy külön határozati javaslat, melyet el
kell fogadni. 

Sárvári  Csaba,  polgármester: Aki  a  költségvetésről  szóló  tájékoztatási  kötelezettséget
elfogadja, kéri, kézfeltatással szavazzon. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

111/2019. (XI. 26.) HATÁROZATA

Tájékoztatási kötelezettségről

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2019.  évi  költségvetés
módosításához kapcsolódó, az államháztartásról szóló törvény szerinti tájékoztatást elfogadja.

2. Az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 5/2015. (II. 28.) önkormányzati 
rendelet módosítása 
Előterjesztő: Sárvári Csaba polgármester

Sárvári  Csaba,  polgármester:  Ez  a  nyugdíjasok  részére  adandó  támogatás  összegének
megállapítására vonatkozik. Ennek megfelelően a rendeletet szükséges módosítani.

Dr. Szabó Tímea, jegyző: javítást  kell  eszközölnie az előterjesztéshez képest. A rendelet-
tervezet 2.§-ában szerepel az, hogy mikor kell, illetve lehet benyújtani a kérelmező adatlapot.
Ahhoz,  hogy  ez  a  testület  által  szándékozott  időpontban  kiosztásra  kerülhessen,  ezt  úgy
kellene javítani, hogy november 29. és december 10. között.  Még egy apróság a 4. §-ban
szerepel  az,  hogy  mit  kell  csatolni  az  adatlaphoz,  van  egy  zárójel,  mely  jogszabály-
szerkesztésileg  nem  helyes,  így  helyette  úgy  lenne,  hogy  a  zárójel  helyében  kettőspont
kerülne, tehát a zárójelet kihagynák. 

Sárvári  Csaba,  polgármester: Aki  a  rendelet  módosítását  –  az  elhangzott  kiegészítéssel
elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.

4



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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

16/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 
 5/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról

3.  Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  által  számítástechnikai  eszköz  biztosítása
polgármester részére
Előterjesztő: Sárvári Csaba polgármester

Sárvári Csaba, polgármester: Elmondja, hogy mindegyik polgármester idejében megvolt ez
az eszközvásárlás. A lap-top beszerzésre került, melyet az alpolgármester úr fog használni.
Kérte az előző polgármester úr, hogy selejtezzék le az előző lap-topot, mely megtörtént. A
telefon és a laptop is az előző polgármesternél van. 

Molnárné Szalai Valéria, pénzügyi ügyintéző: Nála van a selejtezési jegyzőkönyv.

Sárvári  Csaba,  polgármester:  Aki  az  alpolgármester  részére  történő  számítástechnikai
eszköz beszerzésével egyetért, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

112/2019. (XI. 26.) HATÁROZATA

Számítástechnikai eszköz biztosításáról az alpolgármester részére

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  alábbi  beruházást  kívánja
megvalósítani:

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  az  alpolgármester  részére  számítástechnikai
beruházásként biztosítani kíván egy laptopot bruttó 124.999 Ft értékben. A költségvetésben az
összeg rendelkezésre áll, a beszerzés az önkormányzati igazgatás feladat terhére valósul meg.

A beruházás átvezetésre kerül Szentbékkálla 2019.évi költségvetésében módosítás keretében.

Felelős: Sárvári Csaba, polgármester
Határidő: 2019. november 30.
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4. Szentbékkálla Község Önkormányzata által 1 fő dolgozó alkalmazása közterületi 
karbantartói feladatokra
Előterjesztő: Sárvári Csaba polgármester

Sárvári  Csaba, polgármester: erről  már korábban beszéltek a  képviselő-testülettel,  hogy
rugalmasabban és jobban menjen a munka a községben. Van két fő közfoglalkoztatott,  de
kevesen  vannak.  Volt  személyesen  a  Járási  Hivatal  Foglalkoztatási  Osztályán,  azt  a
tájékoztatást  kapta,  hogy jövőre még rosszabb lesz a helyzet,  nem lesz közfoglalkoztatott.
Megbeszélték  a  képviselő-testülettel,  hogy  1  főt  szeretnének  felvenni.  Pénzügyes
kolléganővel  ezt  átbeszélték,  hogy  mi  a  havi  vonzata  a  foglalkoztatásnak.  Diákmunka
keretében nem került felhasználásra a keret, mely fedezné is az egy havi munkabért.

Molnárné Szalai Valéria, pénzügyi ügyintéző: 300 e/Ft volt tervezve diákmunkára, mely
nem került felhasználásra. 

Sárvári Attila, képviselő: Egyetért a javaslattal.

Sárvári  Csaba,  polgármester:  kérdezi,  hogy  van  egy  általános  munkaköri  leírás  a
munkavállalónak, mi fog rá vonatkozni, vagy kiegészíthető?

Dr.  Szabó  Tímea,  jegyző: igen,  a  munkáltató  nyilván  megmondja,  hogy  mi  az,  ami  a
munkaköre lesz. 

Molnárné  Szalai  Valéria,  pénzügyi  ügyintéző: Határozatlan  idejű  munkaviszonyt
szerepeltettek az előterjesztésben. 

Sárvári Csaba, polgármester: December 2-ával kerülne foglalkoztatásba a dolgozó.

Dr. Szabó Tímea, jegyző: Nagy Éva kolléganő, aki a munkaügyi ügyintéző, ha megvan a
munkavállaló  személye,  akkor  neki  az  irataival  kell  megkeresni,  elkészíti  a  szerződést,
megteszi a szükséges intézkedéseket. A munkaköri leírást egyeztetni kell, melynek nyilván az
alapja  lehet  az,  ami  a  közfoglalkoztatottaké,  és  egyeztetni  kell,  amit  majd  pluszban
szeretnének.

Sárvári Attila, képviselő: Kérdezi, hogy próbaidőt nem kellene kikötni?

Trájer Istvánné, képviselő: A próbaidő nem árt senkinél.

Sárvári Attila, képviselő: Jobb lenne a szerződést határozott időre kötni.

Molnárné Szalai Valéria, pénzügyi ügyintéző: Az előterjesztésben határozatlan idő szerepel.

Sárvári Attila, képviselő: A határozott idő esetén tudja a munkaadó, hogy mikor ér véget a
munkaviszony,  ha  lejár,  akkor  minden  jogkövetkezmény  nélkül  megszűnhet  a
munkaviszonya. Ha határozatlan a szerződés, akkor ha az önkormányzat próbál megválni a
dolgozótól, akkor a költségek a munkaadót terhelik. 

Sárvári Csaba, polgármester: Akkor javasolja, hogy határozott idejű munkaviszony legyen,
2020. november 30-ig.
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Aki a javaslattal egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

113/2019. (XI. 26.) HATÁROZATA

1 fő dolgozó alkalmazásáról közterületi karbantartói feladatokra 

Szentbékkálla Község Önkormányzata a Város - és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
feladat  keretében  2019.  december  2-től  közterületi  karbantartói  feladatokra  1  főt  kíván
alkalmazni  2020.  november  30.  napjáig,  határozott  időre.   A 2019.  évi  költségvetésben a
szükséges  összeg  rendelkezésre  áll,  a  2020.  évtől  kezdődően  a  bérkifizetéshez  szükséges
összeget a költségvetésben biztosítja.

Felelős: Sárvári Csaba, polgármester
Határidő: 2019. november 30.

5. 2020. évi munkaterv elfogadása
Előterjesztő: Sárvári Csaba polgármester

Sárvári  Csaba,  polgármester:  Megkapták  a  munkatervet.  Kéri  jegyző  asszony
tájékoztatását.

Dr.  Szabó  Tímea,  jegyző: Elmondja,  hogy  a  munkatervben  a  kötelező  napirendek
szerepelnek első sorban, melyek minden évben tárgyalásra kerülnek. Ezen kívül számtalan
rendkívüli ülés szokott lenni a felmerülő témák napirendre tűzésre kerülnek. Ez egyfajta váz,
ezt lehet tartalommal gazdagítani. 

Sárvári  Csaba,  polgármester: Aki  egyetért  a  2020.  évi  munkaterv  elfogadásával,  kéri
kézfeltartással szavazzon.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

114/2019. (XI. 26.) HATÁROZATA

A 2020. évi munkatervről

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi munkatervét elfogadja.

Felelős: Sárvári Csaba, polgármester 
Határidő: a munkatervben meghatározottak szerint
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6. 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
Előterjesztő: Sárvári Csaba polgármester

Sárvári  Csaba,  polgármester:  Szintén  megkapták  az  előterjesztést.  Kéri  pénzügyes
kolléganő kiegészítését.

Molnárné  Szalai  Valéria,  pénzügyi  ügyintéző: Elmondja,  hogy  minden  év  végén  a
következő  évre  előre  kell  belső  ellenőrzéshez  témát  választani.  Kötelező  feladat  a  belső
ellenőrzés.

Sárvári Csaba, polgármester: Kérdés van-e az előterjesztéshez?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Aki a belső ellenőrzési tervet az előterjesztés szerint elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

115/2019. (XI. 26.) HATÁROZATA

A 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2020.  évre  vonatkozó  belső
ellenőrzési tervét jóváhagyja.

Felelős: Sárvári Csaba polgármester
Határidő: a tervben meghatározottak szerint

7. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása
Előterjesztő: Sárvári Csaba polgármester

Sárvári Csaba, polgármester: Az előterjesztést megkapták. Elmondja, hogy november 7-én 
megtartották a tárulás alakuló ülését. Módosítása szükséges a társulási megállapodásnak.

Dr.  Szabó  Tímea,  jegyző: A  társulásoknál  a  tanácsban  az  egyes  településeket  a
polgármesterek képviselik.  Így a választások után értelemszerűen mindig módosul a tagok
köre. Ez magával hozza valamennyi társulási megállapodás módosítását. Ebben az anyagban
is látta, hogy a lakosságszámot is aktualizálni szükséges. Így ezek elsősorban a választással
összefüggő egyfajta formális módosítások. A tanács már jelen esetben elfogadta, valamennyi
tag településnek el kell fogadnia.

Sárvári Csaba, polgármester: Aki az előterjesztés szerint a határozati javaslatot elfogadja,
kéri, kézfeltartással szavazzon.
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Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

116/2019. (XI. 26.) HATÁROZATA

Tárulási megállapodás módosítás elfogadásáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Tapolca  Környéki
Önkormányzati  Társulás  Társulási  Megállapodása  módosítását  az  előterjesztés  melléklete
szerint elfogadja. 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Tapolca Környéki Önkormányzati
Társulás elnökének.

Felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 

Felelős: Sárvári Csaba, polgármester
Határidő: 2019. november 30.

8. Köveskál és Térsége Óvoda Társulás társulási megállapodás módosítása 
 Előterjesztő: Sárvári Csaba polgármester   

Sárvári Csaba, polgármester:  Megkapták az előterjesztést. Elmondja, hogy Óvoda tárulás
első  ülését  már  megtartották.  Győrffy  Szabolcs  lett  a  társulás  elnöke,  alelnöke  pedig
személye.

Aki a társulási megállapodás módosítását elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

117/2019. (XI. 26.) HATÁROZATA

Társulási megállapodás módosításáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Köveskál  és  Térsége  Óvoda
Társulás Társulási Megállapodását felülvizsgálta.

A Képviselő-testület  az  előterjesztésben foglaltakkal  egyetért  és  a  Társulási  megállapodás
módosítását és egységes szerkezetét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntést a Társulás elnöke részére küldje meg. 
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Felelős: Dr. Szabó Tímea jegyző 
Határidő: azonnal

9. Szentbékkálla és Mindszentkálla Szennyvíz Társulás, Társulási megállapodás 
módosítása.
Előterjesztő: Sárvári Csaba polgármester 

Sárvári Csaba, polgármester:  Elmondja, hogy múlt héten tartották a társulási ülést. Ez a
társulás Szentbékkállát és Mindszentkállát érinti. Az ülésen döntést hoztak az elnök és alelnök
személyéről. Mivel a társulás székhelye Szentbékkálla, ezen okból Ő lett a társulás elnöke,
alelnöke pedig Csombó Zoltán Mindszentkálla polgármestere.

Aki a társulási megállapodás módosítását elfogadja, kéri kézfeltartással szavazzon.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

118/2019. (XI. 26.) HATÁROZATA

Társulási megállapodás módosításáról

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentbékkálla és Mindszentkálla
Szennyvíz Társulás Társulási Megállapodását felülvizsgálta.

A Képviselő testület  az előterjesztésben foglaltakkal  egyetért  és  a  Társulási  megállapodás
módosítását és egységes szerkezetét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntést a Társulás Elnöke részére küldje meg. 
 
Felelős: Dr. Szabó Tímea jegyző  
Határidő: azonnal

10. Szentbékkálla Község településrendezési eszközeinek módosítása, kiemelt fejlesztési 
terület kiegészítése
Előterjesztő: Sárvári Csaba polgármester

Sárvári  Csaba,  polgármester: Elmondja,  hogy ez  nem mostani  ügy.  Kéri  Sárvári  Attila
képviselő úr tájékoztatását a napirendi ponttal kapcsolatban.

Sárvári Attila, képviselő: Elmondja, hogy a módosítás 2014. évre nyúlik vissza, mivel akkor
kezdeményezték ennek a területnek az átsorolását. Akkor minden szakhatóság hozzájárult, de
az akkori jogszabályi keretek nem engedték meg az átsorolást. Ebben az évben a Balaton tv.
változott, így az átsorolásra is aktuálissá vált. Történetesen személy szerint érinti. Ennek egy
határozat-kiegészítése van most napirenden. Ez egy un. kiemelt  fejlesztési  terület,  maga a
módosítás eljárása úgy lett egyszerűbb, hogy a kiemelt kategóriába került. Semmiféle költség
az  önkormányzatot  nem terheli.  Ez  a  terület  a  Dózsa  u.  végén található  háromszög,  volt
bányaterület. Azért is járultak annak idején hozzá, mert ez egy terhelt terület, nincs rajta érték.
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A  zöldterületnek  meg  korlátai  vannak,  és  ezért  kezdeményezte  ennek  a  területnek  az
átsorolását. Funkciójában nem változik meg, csak kikerül a zöldterületek sorából.
Jelzi érintettségét a napirendi pontnál. 

Botos Antal,  alpolgármester:  Javasolja, hogy Sárvári  Attila képviselőt a naprendi ponttal
kapcsolatos döntéshozatalból nem zárja ki.

Sárvári Csaba, polgármester: Aki a javaslatot elfogadja, kéri kézfeltartással szavazzon.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

119/2019. (XI. 26.) HATÁROZATA

Sárvári Attila képviselőt érintettség okán a szavazásból történő kizárásáról

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

Sárvári Csaba, polgármester: Aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja,
kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

120/2019. (XI. 26.) HATÁROZATA

A 88/2019. (IX. 19.) határozata módosításáról

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 88/2019. (IX.19.) határozatát
kiegészíti az alábbiakkal: 

1. a  Képviselő-testület  a  017/8.  hrsz-ú  területre  vonatkozó  településrendezési  eszköz
módosítása folyamatában a biológiai aktivitásérték szinten tartása érdekében egyetért a
017/3. hrsz-ú vízmű beépítésre nem szánt különleges területi átsorolásával, egyben a
017/3. hrsz-ú telek területét is Kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja. 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a jelen döntést küldje meg a tárgyalásos eljárást lefolytató
Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészének. 

Felelős: Sárvári Csaba polgármester
Határidő: folyamatos
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Sárvári  Csaba,  polgármester: Mivel  más  kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el  –
megköszönve a részvételt, munkát – az ülést 14,35 órakor bezárta.

kmft.

Sárvári Csaba Dr. Szabó Tímea
polgármester        jegyző
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