
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

8281 Szentbékkálla, Kossuth Lajos utca 11.

Iktatószám: Krs/1268-23/2020.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. augusztus 31. 
napján 8:30 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 

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

Jelen vannak:

Sárvári Csaba  polgármester
Németh-Gál Kleopátra képviselő
Trájer Istvánné képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:

Dr. Szabó Tímea jegyző megbízásából:

Dr. Takács Katalin aljegyző
                                              
Molnárné Szalai Valéria pénzügyi ügyintéző

Horváth Tamásné jegyzőkönyvvezető

Sárvári Csaba polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelenteket a mai rendkívüli testületi
ülésen. Megállapítja, hogy a testület 3 fővel megjelent, így az határozatképes. 
Ismerteti a mai rendkívüli ülés napirendi pontját és javasolja a napirendi pont elfogadását. Aki
egyetért, kéri, kézfeltartással jelezze.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

46/2020. (VIII. 31.) HATÁROZATA

Napirend elfogadásáról

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. augusztus 31-i rendkívüli
ülés napirendi pontját az alábbiak szerint elfogadja: 

1.  Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2020.  évi
költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása
Előterjesztő: Sárvári Csaba, polgármester
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NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.  Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2020.  évi
költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása
Előterjesztő: Sárvári Csaba, polgármester

Sárvári  Csaba,  polgármester: A napirendi  ponttal  kapcsolatos  előterjesztést  megkapták.
Elmondja, hogy van az önkormányzatnak egy bizonyos összege minden évben, amelyet félre
tesznek  védett  házak,  és  műemlék  házak  felújítására.  Ezt  szükséges  módosítani,  hogy
rugalmasabb legyen a kezelése a kifizetésnek. Kéri aljegyző asszony tájékoztatását.

Dr.  Takács  Katalin,  aljegyző: Szentbékkálla  Község  Önkormányzatának  a  településkép
védelméről  szóló  rendeletében  önkormányzati  támogatás  és  ösztönző  rendszer  került
bevezetésre. Ennek az ösztönzésnek több eszköze van, ezek közül az egyik a pénzbeli díjazás,
melynek kerete az éves költségvetésben biztosításra került. A településképi rendelet szerint a
kifizetés  részletszabályait  a  költségvetési  rendeletben kell  szabályozni,  melybe nem került
bele ez a szabályozás. Az előterjesztés a költségvetési rendelet módosításáról szól. 

Sárvári Csaba, polgármester: Kérdés van-e a napirendi ponttal kapcsolatban?
Amennyiben nincs,  aki  egyetért  az előterjesztés  szerinti  rendelet  módosítás elfogadásával,
kéri, kézfeltartással jelezze.

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

11/2020. (IX. 03.) önkormányzati rendelete 

a 2020. évi költségvetésről szóló 
1/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosításáról

Sárvári Csaba, polgármester: Mikor lép hatályba a rendelet?

Dr. Takács Katalin, aljegyző: A kihirdetést követő napon lép hatályba.

Sárvári  Csaba,  polgármester:  El  kell  készülnie  a  díszeknek  a  homlokzaton,  és  akkor
utalható  a  támogatás.  Több  kérelmező  nincs  a  faluból,  helyi  védett  épületről  van  szó,  és
kötelezhető a díszek megjelenítésére.
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Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el – megköszönve a részvételt – a rendkívüli
ülést 8.35 órakor bezárta.

kmft.

Sárvári Csaba Dr. Szabó Tímea
polgármester                                                                                            jegyző

           A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:

          Dr. Takács Katalin
                   aljegyző
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