
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

8281 Szentbékkálla, Kossuth Lajos utca 11.

Iktatószám: Krs/1268-20/2020.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. július 03. 
napján 9:00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 

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

Jelen vannak:

Sárvári Csaba  polgármester
Németh-Gál Kleopátra képviselő
Sárvári Attila    képviselő
Trájer Istvánné                       képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:

Dr. Szabó Tímea jegyző megbízásából: dr. Takács Katalin aljegyző
Molnárné Szalai Valéria pénzügyi ügyintéző

A jegyzőkönyvet készítette: Horváth Tamásné jegyzőkönyvvezető

Sárvári Csaba polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelenteket a mai „első” rendkívüli
testületi  ülésen.  Megállapítja,  hogy  a  testület  4  fővel  megjelent,  így  az  határozatképes.
Alpolgármester  úr  jelezte  távolmaradását  a  mai  ülésről.  Ismerteti  a  mai  ülés  napirendi
pontjait.  Tájékoztatja  a  Képviselő-testületet,  hogy  a  rendkívüli  ülés  sürgősséggel  történt
összehívásának az oka az 1. napirendi pont vonatkozásában a pályázat benyújtási határideje. 

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

35/2020. (VII. 03.) HATÁROZATA

Napirend elfogadásáról

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. július 3-i rendkívüli ülés
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 
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1. 2020. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat
benyújtása
Előterjesztő: Sárvári Csaba, polgármester

2.  A  csend  biztosításáról,  valamint  a  zaj  és  rezgés  elleni  védekezés  egyes  helyi
szabályairól szóló 5/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Sárvári Csaba, polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. 2020. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat
benyújtása
Előterjesztő: Sárvári Csaba, polgármester

Sárvári Csaba, polgármester: A pályázat célja a települési önkormányzatok tulajdonában
lévő, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulásnak támogatása.
Az  Önkormányzat  a  kiírás  c)  pontjára  szeretne  pályázatot  benyújtani,  a  Belterületi  utak,
járdák, hidak felújítása alcélra.  A felújítás keretében megvalósulna a Szentbékkálla Háskó
köz  (35.  hrsz)  gyalogút  burkolat  felújítása.   A  felújításra  nagy  szüksége  lenne  az
önkormányzatnak,  melyet  csak pályázati  támogatással  tud megvalósítani,  melyhez 15%-os
önerő szükséges.

Molnárné Szalai Valéria, pénzügyi ügyintéző: Az árajánlatok megérkeztek. 

Sárvári Csaba, polgármester: Kérdés van-e a napirendi ponttal kapcsolatban?
Amennyiben nincs, aki egyetért az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásával, kéri,
kézfeltartással jelezze.
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

36/2020. (VII. 03.) HATÁROZATA

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés 
támogatására pályázat benyújtásáról

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Magyarország
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont a),
b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt
pályázat c) a Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcéljára pályázatot nyújt be. 

A pályázat keretében az alábbi fejlesztést kívánja megvalósítani:

Szentbékkálla Háskó köz (35. hrsz) gyalogút burkolat felújítása.  A fejlesztésre 3 vállalkozótól
kért  az  Önkormányzat  árajánlatot,  a  benyújtott  legkedvezőbb  ajánlat  alapján  a  felújítás
költsége 1.329.969.- Ft, amit a Képviselő-testület elfogad. Az igényelt támogatás összege a
pályázati kiírásban szereplő 85 % mérték alapján 1.130.474 Ft. A fennmaradó, a fejlesztési
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költség  15  %-ának  megfelelő  összeget  199.495 Ft-ot,  a  Képviselő-testület,  mint  önerőt  a
2020. évi költségvetésébe betervezett tartalék terhére biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: Sárvári Csaba, polgármester
Határidő: 2020. július 10.

2.  A  csend  biztosításáról,  valamint  a  zaj  és  rezgés  elleni  védekezés  egyes  helyi
szabályairól szóló 5/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Sárvári Csaba, polgármester

Sárvári Csaba, polgármester: Beszélt ezzel kapcsolatban a jegyző asszonnyal és átnézték a
rendeletet.  Azt javasolja,  hogy rugalmasabban működjön ez a feladat,  és mivel eddig is  a
polgármestert „zaklatták” ezzel kapcsolatban, hogy a jegyző helyett a polgármester járjon el.

Dr. Takács Katalin, aljegyző: Elmondja, hogy eddig a jegyző hatáskörében volt az összes
eljárás, amit ez a rendelet szabályoz. Ahhoz, hogy a hatáskör átkerüljön a polgármesterhez,
módosítani kell ezt a rendeletet, és az szmsz-t is, mert az tartalmazza az átruházott hatáskörök
felsorolását.  A rendelet  tervezetet  – ahogy az előterjesztésben szerepel - meg kell  küldeni
véleményezésre  a  környezetvédelmi  igazgatási  szerveknek,  valamint  tájékoztatásul  a
szomszédos önkormányzatoknak, a vélemény megérkezése után kell a rendeletet elfogadni.
Tartalmilag nem változik a rendelet, csak annyiban, hogy a „jegyző” szövegrészek helyébe
„polgármester” szöveg kerül.

Sárvári Csaba, polgármester: Kérdés van-e az elhangzottakhoz?
Amennyiben nincs, aki egyetért az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásával, kéri,
kézfeltartással jelezze.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

37/2020. (VII. 03.) HATÁROZATA

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének a csend biztosításáról, 
valamint a zaj és rezgés elleni védekezés egyes helyi szabályairól szóló 5/2019. (IV.26.) 
önkormányzati rendeletét módosító rendelet tervezetének véleményeztetéséről  

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a csend biztosításáról, valamint a
zaj és rezgés elleni védekezés egyes helyi szabályairól szóló 5/2019. (IV.26.) önkormányzati
rendeletét  módosító  önkormányzati  rendelet  tervezetét  állásfoglalás  céljából  megküldi  a
megyei önkormányzat részére, tájékoztatásul a szomszédos és érintett önkormányzatoknak,
valamint véleményezésre az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek.

Felelős: Sárvári Csaba, polgármester
Határidő: 2020. július 15. 
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Sárvári  Csaba,  polgármester: Mivel  több  kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el  –
megköszönve a részvételt – a rendkívüli ülést 9.04 órakor bezárta.

kmft.

Sárvári Csaba Dr. Szabó Tímea
polgármester                                                                                            jegyző

               A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy: Dr. Takács Katalin
                                                                                       aljegyző
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