
 
 
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE 
 
 
Ikt.szám:    59-7 /2013/ÁBR.  

 
 
 

JEGYZŐKÖNYV  
 
 

Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 04-én  
15.30 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége.  
(Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) 
 
Jelen vannak: 
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
Sárvári Attila  polgármester 
Birkás Balázs  képviselő 
Ifj. Molnár Károly  képviselő 
Molnár Endre   képviselő 
 
 
Tanácskozási joggal megjelent:  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző megbízásából:  
Tóthné Titz Éva aljegyző  
 
 
Csik Tímea  jegyzőkönyv-vezető 
 
 
Sárvári Attila polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes, a rendkívüli ülés összehívásának oka, hogy a tárgyalandó napirend ügyében 
az államkincstár hiánypótlási felhívást bocsátott ki, melyek pótlásáról dönteni szükséges a 
rövid határidő miatt.  Javasolja az alábbi napirend elfogadását.  
 

1.) Szentbékkálla és Mindszentkálla Szennyvíz Önkormányzati Területfejlesztési Tárulás 
Társulási Megállapodás módosítása 

 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
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SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
53/2013. (VII. 04.) HATÁROZATA 

 
A 2013. július 04.-i testületi ülés napirendje elfogadásáról 

 
 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. július 04-i 
ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  

 
1.) Szentbékkálla és Mindszentkálla Szennyvíz Önkormányzati 

Területfejlesztési Tárulás Társulási Megállapodás módosítása 
 
Sárvári Attila polgármester: jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja ifj. Molnár Károly és Molnár 
Endre képviselőket.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
54/2013. (VII. 04.) HATÁROZATA 

 
Jegyzőkönyv-hitelesítőkről 

 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. július 4-i 
ülésről készítendő jegyzőkönyv hitelesítőjének ifj. Molnár Károly és Molnár 
Endre képviselőket  jelöli ki.  
 

Sárvári Attila polgármester: A Szentbékkálla és Mindszentkálla Szennyvíz Önkormányzati 
Területfejlesztési Társulás Társulási megállapodásának felülvizsgálatát jogszabályi kötelezés 
miatt az önkormányzatok elvégezték. A Társulási megállapodás módosítását és egységes 
szerkezetét elfogadták, mely bejegyzésre megküldésre került a MÁK részére. 
A Mák a kérelemben foglalt bejegyzéséhez az alábbi hiányosságok pótlására hívta fel a 
figyelmet: 
 
A megállapodásban szerepeltetett szakágazati számok felülvizsgálandók. 
A törzskönyvi nyilvántartásban már korábban átvezetésre kerültek a szakágazati és 
szakfeladati számok, -Alapító okirat módosításakor- mely a Társulási megállapodásban nem 
került átvezetésre, ezért a Társulási megállapodásban is módosítani szükséges a szakágazat és 
szakfeladat számait. 
Az eredeti megállapodás mellékletein is át kell vezetni a változásokat, amit szintén csatolni 
szükséges, valamint a mellékletekből hatályon kívül helyezésre kerül a 3. sz. melléklet. 
 
Az ismertetett módosításokkal javasolja elfogadásra a társulási megállapodás módosítását.  
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Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

 
55/2013. (VII. 04.) HATÁROZATA 

 
Szentbékkálla Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentbékkálla és Mindszentkálla 
Szennyvíz Önkormányzati Területfejlesztési Tárulás Társulási Megállapodásának 
előterjesztés szerinti módosításait elfogadja. 
 
Ezzel egy időben, 2013. július 1-től a Társulás Alapító Okirata hatályát veszti. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadó határozatot tartalmazó 
jegyzőkönyvi kivonatot a Társulásnak megküldje. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Alapító Okirat és a Társulási 
Megállapodás helyébe lépő, a módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű Társulási 
Megállapodást aláírja. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Társulási megállapodás módosítását és 
egységes szerkezetét a Magyar Államkincstár részére a törzskönyvi bejegyzés végett küldje 
meg. 
 
 
Felelős: Sárvári Attila polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Sárvári Attila polgármester:  megköszöni az ülésen való részvételt és az ülést 15.45 órakor 
berekeszti.  
 

K.m.f. 
 

 
 

Sárvári Attila               Dr. Szabó Tímea 
polgármester                     jegyző 

 
A jegyzőkönyv tartalmáért felelős jelenlévő:   
    Dr. Szabó Tímea  
    jegyző megbízásából: 
 
 
    Tóthné Titz Éva 
        aljegyző  

 
 
 

ifj. Molnár Károly Molnár Endre 
jegyzőkönyv-hitelesítők 


