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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. december 8-án 10,00 órai kezdettel
tartott rendkívüli üléséről




















A képviselő-testületi ülés helyszíne:	Borzavár, Kultúrház

Jelen vannak:


      -	a képviselő-testület tagjai közül:	Dócziné Belecz Ágnes	polgármester
						Kádi Gábor			képviselő
 						Kuti Vilmos 			képviselő
     
-	meghívott:				Sümegi Attila 			jegyző
						Várszegi Bernadett		építésügyi 											osztályvezető 
										
												
Dócziné Belecz Ágnes polgármester köszönti az ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagja közül jelen van 3 fő – az ülés határozatképes –, majd megnyitja az ülést.

A meghívó szerint javaslatot tesz napirendre.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
		
A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

77/2015. (XII. 8.) határozata


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:


	  
NAPIREND 

I. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügy
Borzavár Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 10/2005.(VI.01.) rendelet módosításának véleményezési szakaszát lezáró képviselő-testületi döntés
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester





NAPIREND TÁRGYALÁSA
1)Borzavár Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 10/2005.(VI.01.) rendelet módosításának véleményezési szakaszát lezáró képviselő-	testületi döntés
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Várszegi Bernadett építésügyi osztályvezető elmondja, hogy két kezdeményezés érkezett Borzavár község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 10/2005.(06.01.) rendelet (továbbiakban: HÉSZ) módosítására vonatkozóan. A jelenlegi HÉSZ szigorú és életszerűtlen feltételei a tervezett gazdálkodási tevékenységet nem teszik lehetővé. Az önkormányzat a megkeresések alapján elindította az egyszerűsített eljárást. A partnerek és a lakosság a véleményezési határidőn belül megküldték véleményüket. Akik nem nyilatkoztak, azok részéről megadottnak kell tekinteni a hozzájárulást. A partnerségi véleményezés során technikai javításokat kértek, mivel a régi jogszabályi hivatkozások bent maradtak a rendeletben. Kovács Kálmán kerítés építésével kapcsolatban tett írásbeli észrevételt, melyet a jelenlegi eljárásban nem lehet figyelembe venni. Telefonon történt egyeztetés során a partner ezt el tudja fogadni. A másik írásbeli észrevétel Bakonyi József borzavári lakostól érkezett, mely nem a mostani módosításra vonatkozik, ezért ezt csak a rendezési terv teljes felülvizsgálatakor lehet figyelembe venni. 


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
78/2015. (XII. 8.) határozata

1./	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
	megállapítja, hogy a településrendezési eszközök módosításának véleményezési szakaszában minden államigazgatási szerv dokumentációt kapott és arra a véleményét az előterjesztéshez mellékelt összesítésben foglaltak szerint megküldte. A véleményt nem küldőket jogszabály szerint kifogást nem emelő véleményezőnek kell tekinteni.

a véleményezési szakaszban részt vett államigazgatási szervek jogszabályon alapuló véleményét elfogadja. Jogszabályon alapuló eltérő vélemény nem maradt.

2./	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a)	megállapítja, hogy a Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2015. (IX.29.) határozatában nevesített partnerekkel a partnerségi egyeztetés szabályairól hozott 58/2015. (IX.29.) határozatban foglaltak szerinti partnerségi egyeztetés megtörtént. A partnerségi véleményezést lezárja.
b)	Kovács Kálmán, mint nevesített partner és Bakonyi József lakossági észrevételét nem veszi figyelembe, tekintettel arra, hogy az 59/2015. (IX.29.) határozattal elfogadott településfejlesztési döntés a véleményekben foglaltakra nem terjed ki.

3./	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1./ és 2./ pontban foglaltak alapján az eljárás véleményezési szakaszát lezárja. Megbízza a polgármestert, hogy e döntést tegye közzé, a vélemények másolatát, valamint az 1. pontban foglaltak szerint korrigált dokumentációt az állami főépítészi hatáskörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatalnak végső szakmai véleményezésre küldje meg.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1./ és 2./ pont esetében: folyamatos
	    3./ pont esetében: 5 nap


Dócziné Belecz Ágnes polgármester a rendkívüli ülést 10 óra 10 perckor berekeszti.



K. m. f.
					


                  Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

