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KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE 
 
 
Ikt.szám:    59-8 /2013/ÁBR.  

 
 
 

JEGYZŐKÖNYV  
 
 

Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 09-én  
17.00 órakor megtartott  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  
 
Csik Tímea  jegyzőkönyv-vezető 
 
 
Sárvári Attila polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes.  Javasolja az alábbi napirend elfogadását.  
 

1.) Közterület használat rendjéről szóló rendelet elfogadása 
2.) Jegyzőkönyvek határidőn túli megküldésére érkezett törvényességi 

felhívás  
3.) Vegyes ügyek  

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
56/2013. (VII. 09.) HATÁROZATA 
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A 2013. július 09.-i testületi ülés napirendje elfogadásáról 

 
 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. július 09-i 
ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  
 

1.) Közterület használat rendjéről szóló rendelet elfogadása 
2.) Jegyzőkönyvek határidőn túli megküldésére érkezett törvényességi 

felhívás  
3.) Vegyes ügyek  

 
Sárvári Attila polgármester: jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Molnár Endre és Birkás 
Balázs képviselőket.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
57/2013. (VII. 09.) HATÁROZATA 

 
Jegyzőkönyv-hitelesítőkről 

 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. július 09-i 
ülésről készítendő jegyzőkönyv hitelesítőjének  Molnár Endre és Birkás Balázs 
képviselőket  jelöli ki.  
 

1.) Közterület használat rendjéről szóló rendelet elfogadása  
 
Sárvári Attila polgármester: az önkormányzat már rendelkezett közterület használati 
rendelettel, melyben hasonló díjak szerepeltek, viszont már új rendelkezés lépett be a 
közterületen történő filmforgatás tárgyában. Kéri a Jegyző Nő bővebb tájékoztatását.  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző: elmondja, hogy központi szabályozásra került a közterület 
filmforgatás célú használata, mely szabályozásnak az a lényege, hogy ha valaki közterületen 
szeretne filmet forgatni, akkor az eljáró hatóság a Kormányhivatal. A Kormányhivatal,  mint 
eljáró hatóság a kérelmezővel, aki a filmet forgatja, hatósági szerződést köt. Ahhoz, hogy ez a 
hatósági szerződés érvényes legyen szükséges a tulajdonos, tehát az önkormányzat képviselő-
testületének a hozzájárulása. Ennek a hozzájárulásnak az eljárási szabályait leírja a központi 
szabályozás, viszont a feltételek tekintetében, illetve a díjak vonatkozásában rendelet alkotási 
felhatalmazást ad  az önkormányzatnak. Ezekben az eljárásokban nagyon rövid a határidő, 
amennyiben az önkormányzat kap ilyen hatósági szerződést, akkor 1 vagy 2 munkanap áll 
rendelkezésre, ezért célszerű, ha ez a  polgármester hatáskörébe kerül. E kapcsán  kellett 
előkeresni az alaprendeletet, melyet 1994-ben alkotott a testület, mely már igen régi, továbbá 
a szabályozás is nagyon szűk körű. Ezért készült egy új rendelet tervezet, melybe beépítésre 
kerültek a díjak, illetve ami nem szerepelt benne, az a környékbeli települések díjainak 
megfelelően került beépítésre. A filmforgatás célú használatnál a központi szabályozásban a 
városok esetében a díj meg van határozva attól függően, hogy milyen burkolatú az adott 
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közterület. Ezek figyelembevételével kerültek a díjak meghatározásra a rendelet tervezetben. 
A tervezetben szerepel még, hogy a régi rendelet hatályon kívül helyezésre kerül. Továbbá az, 
hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat az a melléklete, amely a polgármesterre átruházott 
hatásköröket tartalmazza, az kiegészül a közterület használat egyéb engedélyezésével a 
közterület filmforgatás célú használat szerződésének jóváhagyásával. A rendelet tervezet 14. 
§-át, mely arról szól, hogy a régi rendeletet hatályon kívül helyezi a testület, szeretné szóban 
kiegészíteni azzal, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat 39. §. (3) bekezdése is hatályát 
vesztené, melynek a 2. napirendi pont tárgyalásánál van fontossága. Az önkormányzati 
törvény szerint  a jegyzőkönyveket értelemszerűen a polgármesternek és a jegyzőnek kell 
aláírni, viszont amennyiben a testület egyetért vele, akkor e pont beépítésével a  jegyzőkönyv-
hitelesítőkre a jövőben nem lenne szükség, mely felgyorsítaná a jegyzőkönyvek határidőre 
történő megküldésének folyamatát.  
A  rendelet tervezet társadalmi egyeztetése megtörtént, melyre észrevétel nem érkezett.  
 
Sárvári Attila polgármester:  megköszöni a Jegyző Nő tájékoztatását. Kérdezi a testülettől, 
hogy észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatosan.  
 
Birkás Balázs képviselő: egyetért azzal, hogy ne legyen jegyzőkönyv-hitelesítő. A rendelet 
tervezet tilalmi részét tekintve, véleménye szerint figyelni kell arra, hogy a rendelet 
értelmében az önkormányzati rendezvények esetében a legalitást az önkormányzat 
megteremtse, érti ezalatt a közterületen történő szeszes ital árusítást, fogyasztást.  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző:  a rendelet tervezet tartalmazza, hogy közterületen történő szeszes 
ital fogyasztása tilos, viszont ez nem vonatkozik az engedélyezett alkalmi rendezvények 
alkalmával kitelepülő árusítók közvetlen környékére.  
 
Sárvári Attila polgármester: amennyiben további észrevétel nincsen, akkor javasolja, hogy a 
Jegyző Nő által elmondott SZMSZ vonatkozó bekezdésének hatályon kívül helyezésével 
együtt a közterületek használatáról szóló rendelet tervezetet a testület fogadja el.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
8/2013. (VII. 22.) rendelete 

A közterületek használatáról  
 
 

2.) Jegyzőkönyvek határidőn túli megküldésére érkezett törvényességi felhívás  
 
 
Sárvári Attila polgármester:  az önkormányzat felhívást kapott a  felettes szervtől, azaz a 
Veszprém Megyei Kormányhivataltól. A jegyzőkönyvek beérkezési idejét kifogásolja a 
törvényességi felhívás,  mely tartalmazza, hogy a hivatal a jegyzőkönyvek beküldési 
határidejét nem tartotta be és részletesen kimutatták, hogy melyik jegyzőkönyv hány napot 
késett. A jövőre nézve bírságot is kilátásba helyez a Kormányhivatal, amennyiben a határidőt 
a hivatal nem tartja be. Felkéri a Jegyző Nőt, hogy a napirenddel kapcsolatosan tájékoztassa a  
testületet.  
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Dr. Szabó Tímea jegyző: a törvényességi felhívást nem az önkormányzat kapta, hanem 
személy szerint a  jegyző. A jegyzőkönyvek Kormányhivatalba történő megküldésének 
határideje 15 nap, tagadhatatlan, hogy a jegyzőkönyvek nem érkeztek be az előírt határidőn 
belül. Ez a felhívás arról szól, hogy a jegyző szüntesse meg a törvénysértő gyakorlatot és 
felhívja a figyelmet arra, hogy ha a felhívás ellenére a megadott határidőn belül nem 
teljesülnek a kötelező feladatok, akkor van olyan jogköre a kormányhivatalnak, hogy 
pénzbírságot alkalmazzon.   A felhívás másolatát kapta meg a Polgármester Úr azzal, hogy 
erről a képviselő-testületet tájékoztatni kell. Szentbékkállán kívül még 8 település kapott 
ugyanilyen tartalmú törvényességi felhívást, mely teljesen jogos. Ezen a gyakorlaton  
mindenképpen változtatni kell, ezért is kérte, hogy a jegyzőkönyv-hitelesítés szűnjön meg, 
mivel ezzel is néhány napot tud a hivatal gyorsítani a folyamaton. A képviselő-testületnek 
határozatot szükséges hoznia arról, hogy a törvényességi felhívást megismerte és elfogadja.  
 
Birkás Balázs képviselő: tulajdonképpen most még nincs megbírságolva az önkormányzat, 
csak megfenyegetve. Kérdezi, hogy betarthatók-e a határidők?  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző: mivel 10 önkormányzat tartozik a hivatalhoz, nagyon nehezen 
tartható be, de muszáj, mind a jegyző, mind pedig a jegyzőkönyv-vezetők részéről. Kettő 
jegyzőkönyv-vezető kivételével a többieknek 4-4 község jegyzőkönyveit kell vezetnie, ahol 
pedig egy-egy település jegyzőkönyv-vezetési feladatai vannak, ott pedig társulások, illetve 
bizottságok is vannak, melyeknél szintén tartani kell a határidőt. A hivatalban már volt ebben 
a témakörben egy belső megbeszélés, gyakorlatilag a 15 napot próbálják meg felosztani, hogy 
jusson idő a megírásra, javításra, illetve az aláírásokra is.  
 
Sárvári Attila polgármester: felkéri a Jegyző Nőt, hogy a jövőben lehetőség szerint a 
törvényességi határidőt tartsa, illetve tartassa be, mivel az önkormányzatnak ilyen jellegű 
bírságok kifizetésére nincs kerete. Kérdezi, hogy van-e napirenddel kapcsolatosan észrevétel. 
Amennyiben nincsen, javasolja a Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi 
felhívásának elfogadását.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
58/2013. (VII. 09.) HATÁROZATA 

 
törvényességi felhívásról 

          
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal VE-B-004/1415/2013. számú a jegyzőkönyvek határidőn túli 
megküldése  miatti törvényességi felhívását elfogadja.                

 
Utasítja  a polgármestert, hogy a döntésről a kormányhivatalt tájékoztassa.  

 
Felelős: Sárvári Attila, polgármester 
Határidő: 2013. július 20.  
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3.) Vegyes ügyek  
 
 

a.) Alpolgármester lemondása  
 
Dr. Szabó Tímea jegyző: nem ismeretlen a testület előtt, hogy Botos Antal alpolgármester már 
a korábbiakban is tervezte lemondási szándékát.  Botos Antal július 1-én küldött egy emailt 
részére, melyben jelezte, hogy azzal a nappal a képviselői tagságáról lemond. Emailban 
tájékoztatta a képviselő urat, arról, hogy a lemondás vagy írásban történik konkrétan aláírva, 
eredeti formában, vagy a képviselő-testület ülésén. A lemondás dátuma pedig a lemondásban 
megjelölt 30 napon belüli időpont, vagy pedig az az időpont, amikor a Polgármesterhez a 
lemondás eljutott. A lemondás ebben a formában véleménye szerint érvénytelen, jelen 
pillanatban még nem szűnt meg a képviselői tisztsége.  Kérte a képviselőt, hogy rövid úton 
keresse meg, de erre nem került sor. Amennyiben a lemondás eljut a Polgármester Úrhoz, 
akkor azt a soron következő ülésen ismertetni kell.  
 
 
 
        b.) Rendezési terv  
 
Sárvári Attila polgármester: már jelezte a képviselő-testület felé, hogy a belterületen a 
szabályozási vonalak tekintetében problémák merültek fel. Javaslata, hogy a testület indítsa el 
ezt a folyamatot, hívja meg egyeztetésre azt a céget, akivel már személy szerint tárgyalt 
mindenféle elkötelezettség nélkül, akik árajánlatot is adtak. A felmerült problémákat 
valamilyen módon orvosolni kell, ezért javasolja, hogy írjanak hivatalos levelet a tervező 
cégnek, hogy most már a képviselő-testület jelenlétében a konkrét problémákat felvetve 
tartsanak tárgyalást. Ezen tárgyalás keretében konkrétan tisztázni tudják a céggel, hogy mire 
van lehetőség a rendezési terv vonatkozásában.  
 
Molnár Endre képviselő: mindenképpen fontosnak tartja a rendezési terv témáját. Véleménye 
szerint mindenképpen rögzíteni kellene, hogy az önkormányzat milyen változásokat szeretne, 
de csak  a legszükségesebb és legjobban indokoltakat kellene módosítani.  
 
Sárvári Attila polgármester:  az árajánlatot úgy adta a cég, hogy kézhez kapta a rendezési 
tervet papír alapon és azt áttekintették, illetve tájékoztatta őket, hogy milyen nagyságrendű 
módosításban gondolkodik az önkormányzat. Nem ragaszkodik ehhez a céghez, de vannak 
referenciák komoly mennyiségben, mindenképpen javasolja, hogy ismerje meg a testület a 
céget. Kéri a testület tagjait, hogy akinek a látókörében van ilyen cég, azt szívesen veszi.  
Javasolja, hogy aki egyetért azzal, hogy a rendezési terv módosításának folyamatát elindítsák, 
felmérjék a költségeket, azt, hogy mit tudnak változtatni, és mennyi idő szükséges, az 
kézfeltartással szavazzon.  
 
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 

 
59/2013. (VII. 09.) HATÁROZATA 

 
Településrendezési eszközök módosítása  

 
Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete elindítja a településrendezési 
eszközök módosításának folyamatát azzal, hogy felméri, mekkora költséggel járna, mi 
változtatható meg, és a folyamat mennyi időt venne igénybe. 
 
Felelős: Sárvári Attila polgármester 
Határidő: folyamatos.  
 
 

    c.) Kőkeresztek felújítása  
 
Molnár Endre képviselő:  ismerteti a képviselő-testülettel az első négy kőkereszt felújítására 
vonatkozó árajánlatot. Mindegyik keresztnél más és más munkaráfordításra van szükség, így 
különbözők az árajánlatok. Át kell gondolnia a testületnek, hogy elfogadja-e ezeket az 
ajánlatokat.  
 
Birkás  Balázs képviselő:   véleménye szerint a későbbi karbantartáshoz szükség volna 
technológiai utasításra.  
 
Molnár Endre képviselő:  tájékoztatja a testületet, hogy az adománygyűjtés folyamata  a 
testület előző döntésének megfelelően elindult a koncertek során.  
 
Sárvári Attila polgármester:  megköszöni a részvételt az ülést 18.00 órakor berekeszti.  
 
 

K.m.f.  
 
 

Sárvári Attila         Dr. Szabó Tímea 
polgármester               jegyző 
 
 
 
 
 
 

Molnár Endre             Birkás Balázs 
jegyzőkönyv-hitelesítők 

 
 
 
 

 


