
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

8281 Szentbékkálla, Kossuth Lajos utca 11.

Iktatószám: Krs/208-17/2019.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. december 11. 
napján 17:30 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 

Az ülés helye: Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Nagyterme
 (8254 Kővágóörs, Petőfi u. 2.)

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 megbízásából:
                           Tóthné dr. Titz Éva aljegyző

A jegyzőkönyvet készítette: Horváth Tamásné jegyzőkönyvvezető

Sárvári Csaba polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelenteket a mai rendkívüli testületi
ülésen. Megállapítja, hogy a testület 5 fővel megjelent, így az határozatképes. Ismerteti a mai
ülés  napirendi  pontjait.  Tájékoztatja  a  Képviselő-testületet,  hogy  a  rendkívüli  ülés
sürgősséggel  történt  összehívásának  az  oka,  hogy  a  településrendezési  eszközök
módosításának folyamata mielőbb lezárható legyen. 

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

128/2019. (XII. 11.) HATÁROZATA

Napirend elfogadásáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2019.  december  11-i  ülés
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 
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1. Szentbékkálla Község Önkormányzata Településképi arculati kézikönyvének 
módosítása, valamint a településkép védelméről szóló 17/2017. (XII. 28.) önkormányzati 
rendelete módosításáról 
Előterjesztő: Sárvári Csaba polgármester

2. Szentbékkálla Község településrendezési eszközeinek módosítása, kiemelt fejlesztési 
terület kiegészítése, Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 12/2008. 
(XII. 08.) számú rendeletének módosítása
Előterjesztő: Sárvári Csaba polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. Szentbékkálla Község Önkormányzata Településképi arculati kézikönyvének 
módosítása, valamint a településkép védelméről szóló 17/2017. (XII. 28.) önkormányzati 
rendelete módosításáról 
Előterjesztő: Sárvári Csaba polgármester

Sárvári Csaba, polgármester: Mindenki megkapta az előterjesztést, mely tájékoztatást ad 
arra vonatkozóan, hogy mely módosítások, változások miatt szükséges a településképi arculati
kézikönyv, valamint a településkép védelméről szóló rendelet módosítása. 
Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel az előterjesztéshez?

Amennyiben nincs, aki egyetért az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásával, kéri,
kézfeltartással jelezze.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

129/2019. (XII. 11.) HATÁROZATA

Településképi Arculati Kézikönyv módosításáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Településképi  Arculati
Kézikönyv  módosítását,  azaz  a  Melléklet  szerinti  "Eltérő  Karakterű  Településrészek
kiegészítését" elfogadja. 

Felkéri  a  Polgármestert,  hogy  a  jelen  döntést  és  a  Településképi  Arculati  Kézikönyv
módosított változatának közzétételéről gondoskodjon.  

Felelős: Sárvári Csaba polgármester
Határidő: azonnal
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Sárvári Csaba, polgármester: Aki a településkép védelméről szóló rendelet módosításával
egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

17/2019. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló
 17/2017. (XII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2. Szentbékkálla Község településrendezési eszközeinek módosítása, kiemelt fejlesztési 
terület kiegészítése, Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 12/2008. 
(XII. 08.) számú rendeletének módosítása
Előterjesztő: Sárvári Csaba polgármester

Sárvári  Csaba,  polgármester: Szintén  megkapták  az  előterjesztést,  mely  tartalmazza  a
részletes tájékoztatást a módosításokra vonatkozóan. Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel
az előterjesztéshez? 

Amennyiben nincs, aki egyetért az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásával, kéri,
kézfeltartással jelezze.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

130/2019. (XII. 11.) HATÁROZATA

Településszerkezeti terv módosításáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  elfogadja  a
határozat  mellékletét  képező  Településszerkezeti  terv  módosítás  szöveges  leírását  (1.  sz.
melléklet) valamint a tervlap módosítását (2. számú melléklet). 

Felelős: Sárvári Csaba polgármester
Határidő: azonnal

Sárvári Csaba, polgármester: Aki a Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről
szóló rendelet módosításával egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon.

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
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SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

18/2019. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

Szentbékkálla Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 
12/2008. (XII. 08.) számú rendeletének módosításáról

Sárvári  Csaba,  polgármester: Mivel  több  kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el  –
megköszönve a részvételt – a rendkívüli ülést 17,35 órakor bezárta.

kmft.

Sárvári Csaba Dr. Szabó Tímea
polgármester                                                                                            jegyző

               A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy: Tóthné dr. Titz Éva
                                                                                       aljegyző
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129/2019. (XII. 11.) sz. határozat melléklete
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1. számú melléklet a 130/2019. (XII. 11.) 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. 

3. Az R-1 jelű tervlap a módosítással érintett területen az R-1m jelű módosított terv szerint (2. melléklet)
változik. 
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2. számú melléklet a 130/2019. (XII. 11.) sz. határozathoz

Az R-1 jelű  Településszerkezeti terv R-1m jelű módosítása 
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