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SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE 
 
 
Ikt.szám:    59-14 /2013/ÁBR.  
 

 
JEGYZŐKÖNYV  

 
 

Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november  
25-én  17.30 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 
Molnár Endre   alpolgármester  
Birkás Balázs  képviselő 
Ifj. Molnár Károly  képviselő 
 
 
Tanácskozási joggal megjelent:  
 
Dr. Szabó Tímea  jegyző  
 
 
Csik Tímea   jegyzőkönyv-vezető 
 
 
Sárvári Attila polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 
teljes létszámban  (4 fő) jelen van, így határozatképes.  
 
Sárvári Attila polgármester:  elmondja, hogy a rendkívüli ülés összehívásának sürgősségét az 
indokolja,  hogy az Önkormányzat fellebbezést kíván benyújtani a Szentbékkálla  67. 
helyrajzi számú ingatlanon lévő épület átalakításának és bővítésének építési engedély 
ügyében.   Javasolja az alábbi tárgyú napirend elfogadását:  
 
Szentbékkálla 67 helyrajzi számú ingatlanon meglévő épület átalakításának, bővítésének 
építési engedély ügyében fellebbezés benyújtása  
 
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 

 
         96/2013. (XI. 25.) HATÁROZATA 

 
A 2013. november 25-i testületi ülés napirendje elfogadásáról 

 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. november 25-i ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
1.) Szentbékkálla 67 helyrajzi számú ingatlanon meglévő épület átalakításának,  

bővítésének építési engedély ügyében fellebbezés benyújtása  
 
 
 

1.) Szentbékkálla 67 helyrajzi számú ingatlanon meglévő épület átalakításának,  
bővítésének építési engedély ügyében fellebbezés benyújtása  

 
 
Sárvári Attila polgármester:  felkéri az Alpolgármester Urat, hogy az elhangzott építés-
hatósági ügyben ismertesse álláspontját.  
 
Molnár Endre alpolgármester:  tájékoztatja a testületet, hogy a Szentbékkálla 67 helyrajzi 
számú ingatlanon meglévő épület a Helyi Építési Szabályzat alapján helyi védettséget élvez, 
ezért fokozottan figyelembe kell venni, illetve megőrizni az épület eredeti  megjelenését.  Ez 
az épület a kultúrház szomszédságában található, így ezt véleménye szerint az 
önkormányzatnak figyelemmel kell kísérnie. A kiadott építési engedélyből nem derül ki, hogy 
az épület helyi védelem alatt áll, az építés-hatóság nem vette figyelembe a HÉSZ 1. számú 
mellékletében felsoroltakat. Az épület jellege a tervek alapján megváltozik, különös 
tekintettel az utcafront felől látszik a meglévő előtető (kódis állás) bővítése esztétikailag, 
illetve szerkezetileg módosítja az épületet és annak jellegét. Ebből adódóan nem felel meg 
véleménye szerint az önkormányzat által rendeletben meghatározott célnak, mely szerint a 
védett épületek korszerűsítése, belső átalakítása engedélyezhető, ám azok formájukban 
megtartandók, így képviselve a helyi hagyományokat, utcaképet. Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy az általa elmondott indokokra tekintettel az építés-hatóság határozata ellen 
az önkormányzat nyújtson be fellebbezést.  
 
Sárvári Attila polgármester:  javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Alpolgármester Úr 
által elmondott indokok alapján a Szentbékkálla 67 helyrajzi számú ingatlanra kiadott építési 
engedély határozattal szemben éljenek fellebbezési jogukkal.  
 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
         97/2013. (XI. 25.) HATÁROZATA 

 
Fellebbezés benyújtásáról  
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Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Balatonfüredi Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatalának  
VE-03D/EH/00371-15/2013.  – Majoros Gábor Szentbékkálla 67. helyrajzi számú ingatlanon 
meglévő épület átalakításának, bővítésének építési engedélye - számú határozata ellen a 
törvényes határidőn belül fellebbezést nyújt be. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Molnár Endre alpolgármestert, hogy a fellebbezést 
benyújtsa, és az eljárásban az Önkormányzat képviseletében eljárjon. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős: Molnár Endre alpolgármester  
 
 
Sárvári Attila polgármester:  megköszöni a részvételt és az ülést 18.00 órakor bezárja.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
Sárvári Attila         dr. Szabó Tímea 
polgármester               jegyző 
 


