DOZMAT KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2017. április 11-én megtartott testületi ülésén
Helye: Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal helyisége
Jelen vannak: Horváth Ádám polgármester, Nagy Ferenc képviselő, Rédei László képviselő,
Horváth Eszter jegyző,
Horváth Ádám: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülésen megjelent 3 fő
képviselő, így az ülés határozatképes. Javasolta a napirendi pontok
elfogadását.
Napirendi pontok:

1. Önkormányzati ingatlanok értékesítése
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
2. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések elnevezésű
pályázat benyújtása
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
3. Döntés önkormányzati fejlesztésekről
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
4. Dozmat Község településrendezési eszközeinek módosítása
(jogharmonizáció)
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
5. Polgármesteri beszámoló a két ülés közti időszak eseményeiről
6. Egyebek
A képviselők a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.
I. napirendi pont
Önkormányzati ingatlanok értékesítése
Horváth Ádám: Ismertette, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő dozmati 80/61 hrsz-ú
építési telekre Horváth Péter és Németh Krisztina vételi ajánlatot tettek. A
vételár összegét Dr. Szabó Eszter Bernadett ingatlanszakértő értékbecslése
alapján indítványozta 4.000.-Ft/m2 összegben, azaz 7.764.000.-Ft
összegben meghatározni. Ismertette a határozattervezetet, valamint az
adásvételi szerződés tervezetét. Indítványozta az előterjesztés szerint az
ingatlan értékesítését.
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Dozmat Község képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat község képviselő-testületének
41/2017. (IV.11.) KT számú határozata:
1.) Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete értékesíti az önkormányzat
tulajdonában lévő, Dozmat 80/61 hrsz-ú 1941m2 nagyságú építési telket 50%-os
tulajdoni arányban Horváth Péter, valamint 50%-os tulajdoni arányban Németh
Krisztina részére.
2.) A képviselő-testület a terület vételárát 4.000,- Ft/m2, azaz összesen 7.764.000,- Ft azaz
Hétmillió-hétszázhatvannégyezer forint összegben határozza meg, melynek megfizetése
egy összegben a szerződés aláírása után 3 munkanapon belül átutalással történik.
A vételár tartalmazza: csatornacsonk a telken, vízbekötés a telken (vízóra akna
kiépítése a vevő feladata), gázcsonk a telekhatáron. Villamos áram az ingatlan előtt
földkábelben kiépítve.
3.) Az ingatlan-átruházáshoz kapcsolódó szerződéssel kapcsolatos költségek és az
ingatlan megvásárlásával kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terhelik.
4.) A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az adásvétel lebonyolítása során
az önkormányzat képviseletében eljárjon, a Magyar Államot megillető elővásárlási jog
gyakorlásával kapcsolatban a Magyar Állam képviseletében eljáró szervet megkeresse. A
képviselő-testület felhatalmazza a Polgármester az előterjesztés szerinti adásvételi
szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Ádám: Ismertette, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő dozmati 80/68 hrsz-ú
építési telekre Peresztegi Szilárd vételi ajánlatot tett. A vételár összegét Dr.
Szabó Eszter Bernadett ingatlanszakértő értékbecslése alapján
indítványozta 4.000.-Ft/m2 összegben, azaz 8.964.000.-Ft összegben
meghatározni. Ismertette a határozattervezetet, valamint az adásvételi
szerződés tervezetét. Indítványozta az előterjesztés szerint az ingatlan
értékesítését.
Dozmat Község képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat község képviselő-testületének
42/2017. (IV.11.) KT számú határozata:
1.) Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete értékesíti az önkormányzat
tulajdonában lévő, Dozmat 80/68 hrsz-ú 2241 m2 nagyságú építési telket Peresztegi
Szilárd részére.
2.) A képviselő-testület a terület vételárát 4.000,- Ft/m2, azaz összesen 8.964.000,- Ft azaz
Nyolcmillió-kilencszázhatvannégyezer forint összegben határozza meg, melynek
megfizetése részletekben történik az alábbiak szerint:

2

1.1.2.000.000,- Ft összeg megfizetése az adásvételi szerződés aláírásával egy
időben foglaló jogcímen, a fennmaradó részt
1.2.6.964.000.-Ft összeg – kamatmentesen – legkésőbb 2017. 06. 30. napjáig
utalással történik.
A vételár tartalmazza: csatornacsonk a telken, vízbekötés a telken (vízóra akna
kiépítése a vevő feladata), gázcsonk a telekhatáron. Villamos áram az ingatlan előtt
földkábelben kiépítve.
3.) Az ingatlan-átruházáshoz kapcsolódó szerződéssel kapcsolatos költségek és az
ingatlan megvásárlásával kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terhelik.
4.) A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az adásvétel lebonyolítása során
az önkormányzat képviseletében eljárjon, a Magyar Államot megillető elővásárlási jog
gyakorlásával kapcsolatban a Magyar Állam képviseletében eljáró szervet megkeresse. A
képviselő-testület felhatalmazza a Polgármester az előterjesztés szerinti adásvételi
szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Ádám: Ismertette, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő dozmati 130/17 hrsz-ú
építési telekre Dr. Pölöskey Péter és Kepenyes Etelka vételi ajánlatot
tettek. A vételár összegét Dr. Szabó Eszter Bernadett ingatlanszakértő
értékbecslése alapján indítványozta 5.000.-Ft/m2 összegben, azaz
9.000.000.-Ft összegben meghatározni. Ismertette a határozattervezetet,
valamint az adásvételi szerződés tervezetét. Indítványozta az előterjesztés
szerint az ingatlan értékesítését.
Dozmat Község képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat község képviselő-testületének
43/2017. (IV.11.) KT számú határozata:
1.) Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete értékesíti az önkormányzat
tulajdonában lévő, Dozmat 130/17 hrsz-ú 2.000 m2 nagyságú építési telket 50%-os
tulajdoni arányban dr. Pölöskey Péter, valamint 50%-os tulajdoni arányban Kepenyes
Etelka részére.
2.) A képviselő-testület a terület vételárát 9.000.000,- Ft, azaz Kilencmillió forint
összegben határozza meg, melynek megfizetése részletekben történik az alábbiak
szerint:
- 2.000.000,- Ft összeg megfizetése az adásvételi szerződés megkötésétől
számított 3 banki napon belül, a fennmaradó részt
- 7.000.000.-Ft összeg – kamatmentesen – legkésőbb a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő nyilatkozatának megérkezését követő 3 banki napon belül
átutalással történik.
Ingatlan közművesítettsége: csatornavégződés már a telken van, villamos áram már a
telken van, gázcsonk kiépítését az önkormányzat 2017. 12. 31. napjáig vállalja, víz a
telek előtt a földben van, az önkormányzat vállalja a víz bekötését a vevő által biztosított
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vízóra-aknába, a telek előtti aszfaltos út kiépítését az önkormányzat vállalja.
Az ingatlan-átruházáshoz kapcsolódó szerződéssel kapcsolatos költségek és az ingatlan
megvásárlásával kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terhelik.
3.) A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az adásvétel lebonyolítása során
az önkormányzat képviseletében eljárjon, a Magyar Államot megillető elővásárlási jog
gyakorlásával kapcsolatban a Magyar Állam képviseletében eljáró szervet megkeresse. A
képviselő-testület felhatalmazza a Polgármester az előterjesztés szerinti adásvételi
szerződés aláírására.
4.) A Felek 15 munkanapon belül – amikor Dozmat Község Önkormányzatának
rendezési terve lehetővé teszi 2000 m2 alatt méretű telek kialakítását – telekalakítási
eljárást kezdeményeznek az illetékes Földhivatalnál, melynek következtében az ingatlan
területe 1.800 m2-re csökken.
A 200 m2 területéről a Vevők ingyenesen lemondanak Dozmat Község Önkormányzata
javára, ez a terület be fog olvadni az Önkormányzatnak a szomszédos területébe. A
telekalakítás költségeit az Önkormányzat viseli.
A vételár a telekalakítást követően kialakuló 1.800 m2 terület figyelembe vételéve került
megállapításra. (5.000.-Ft/m2)
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Ádám: Ismertette, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő dozmati 130/16 hrsz-ú
építési telekre Christian Varga és Edit Varga vételi ajánlatot tettek. A
vételár összegét Dr. Szabó Eszter Bernadett ingatlanszakértő értékbecslése
alapján indítványozta 5.000.-Ft/m2 összegben, azaz 10.005.000.-Ft
összegben meghatározni. Ismertette a határozattervezetet, valamint az
adásvételi szerződés tervezetét. Indítványozta az előterjesztés szerint az
ingatlan értékesítését.
Dozmat Község képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat község képviselő-testületének
44/2017. (IV.11.) számú határozata:
1.) Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete értékesíti az önkormányzat
tulajdonában lévő, Dozmat 130/16 hrsz-ú 2001 m2 nagyságú építési telket 50%-os
tulajdoni arányban Christian Varga, valamint 50%-os tulajdoni arányban Edit Varga
részére.
2.) A képviselő-testület a terület vételárát 5.000,- Ft/m2, azaz összesen 10.005.000,- Ft
azaz Tízmillió- ötezer forint összegben határozza meg, melynek megfizetése részletekben
történik az alábbiak szerint:
1.1.2.000.000,- Ft összeg megfizetése az adásvételi szerződés aláírásával egy
időben foglaló jogcímen, a fennmaradó részt
1.2.8.005.000.-Ft összeg – kamatmentesen – legkésőbb 2017. 06. 30. napjáig
átutalással történik.
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Ingatlan közművesítettsége: csatornavégződés már a telken, vízvezeték a telek előtt (a
vízóra aknába a vízbekötést az eladó végzi), gázcsont bekötését a telekre az eladó 2017.
12. 31-ig elvégezteti, Árambekötés a telekre villanyóra szekrényig az eladó végzi. Telek
előtti közút esetében a végső aszfaltos kiépítését szintén az eladó vállalja.
3.) Az ingatlan-átruházáshoz kapcsolódó szerződéssel kapcsolatos költségek és az
ingatlan megvásárlásával kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terhelik.
4.) A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az adásvétel lebonyolítása során
az önkormányzat képviseletében eljárjon, a Magyar Államot megillető elővásárlási jog
gyakorlásával kapcsolatban a Magyar Állam képviseletében eljáró szervet megkeresse. A
képviselő-testület felhatalmazza a Polgármester az előterjesztés szerinti adásvételi
szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
II. napirendi pont
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések elnevezésű pályázat benyújtása
Horváth Ádám: Ismertette, hogy megjelent az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása jogcímű pályázat. Indítványozta, hogy a
belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcímen a Pinkafői utca (153
hrsz.) közútjának aszfaltburkolat-felújítására adja be az önkormányzat a
pályázatot. Az útfelújítás összköltsége: 5.041.600.-Ft + áfa, azaz összesen
bruttó 6.402.832.-Ft. Az igényelt támogatás összege: bruttó 3.201.416.Ft, az önkormányzat által vállalt önerő összege: bruttó 3.201.416.-Ft.
Ismertette, hogy az önkormányzatnak 50%-os önrészt kell biztosítania.
Ismertette a határozattervezetet és kérte annak elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
45/2017. (IV.11.) számú határozata:
A képviselő-testület döntött abban, hogy pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért
felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett
pályázatára – a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC.
törvény 3. melléklet II.2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására.
A pályázaton belül a belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcímen a Pinkafői utca
(153 hrsz.) közútjának aszfaltburkolat-felújítását valósítanák meg. Az útfelújítás
összköltsége: 5.041.600.-Ft + áfa, azaz összesen bruttó 6.402.832.-Ft.
Az igényelt támogatás összege: bruttó 3.201.416.-Ft,
Az önkormányzat által vállalt önerő összege: bruttó 3.201.416.-Ft.
A képviselő-testület vállalja, hogy a beruházás teljes költségére eső önrészt, azaz
3.201.416.-Ft összeget saját forrásból biztosítja Dozmat Község Önkormányzat 2017. évi
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költségvetésének terhére és fenti összeget elkülöníti a projekt megvalósítása céljából
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Ádám: Ismertette, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő dozmati 130/14 hrsz-ú
építési telekre Bella Zsanett vételi ajánlatot tett. A vételár összegét Dr.
Szabó Eszter Bernadett ingatlanszakértő értékbecslése alapján
indítványozta 5.000.-Ft/m2 összegben, azaz 10.005.000.-Ft összegben
meghatározni. Ismertette a határozattervezetet, valamint az adásvételi
szerződés tervezetét. Indítványozta az előterjesztés szerint az ingatlan
értékesítését.
Dozmat Község képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat község képviselő-testületének
46/2017. (IV.11.) KT számú határozata:
1.) Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete értékesíti az önkormányzat
tulajdonában lévő, Dozmat 130/14 hrsz-ú 2.001 m2 nagyságú építési telket Bella Zsanett
részére.
2.) A képviselő-testület a terület vételárát 5.000,- Ft/m2, azaz összesen 10.005.000,- Ft
azaz Tízmillió-ötezer forint összegben határozza meg, melynek megfizetése egyösszegben
a szerződés aláírása után 3 munkanapon belül átutalással történik.
A vételár tartalmazza: szennyvízcsatorna végződés a telken, vízbekötés a telek előtt a
földben van (annak bekötését az önkormányzat végzi), a gázcsonk kiépítését a telekre az
önkormányzat legkésőbb 2017. 12. 31-ig végzi el, villamos áram földkábelben a telken
van.
3.) Az ingatlan-átruházáshoz kapcsolódó szerződéssel kapcsolatos költségek és az
ingatlan megvásárlásával kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terhelik.
4.) A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az adásvétel lebonyolítása során
az önkormányzat képviseletében eljárjon, a Magyar Államot megillető elővásárlási jog
gyakorlásával kapcsolatban a Magyar Állam képviseletében eljáró szervet megkeresse. A
képviselő-testület felhatalmazza a Polgármester az előterjesztés szerinti adásvételi
szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
III. napirendi pont
Döntés önkormányzati fejlesztésekről
Szabadság utca – templom előtti útszakaszának útfelújítása, -építése
Horváth Ádám: Ismertette, hogy Szabadság utca – templom előtti útszakasz komplett
útfelújítási
munkálatainak elvégzésére három ajánlat érkezett az
önkormányzathoz. Ezeket részletesen ismertette. A legkedvezőbb
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árajánlatot STRABAG Általános Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes
u. 2.) tette. Az ajánlat szerint a szolgáltatás értéke: 10.670.099.-Ft+áfa,
azaz bruttó 13.551.026.-Ft. Indítványozta, hogy az önkormányzat a
munkálatok elvégzésével, az árajánlat műszaki és pénzügyi tartalmának
megfelelően a STRABAG Általános Építő Kft-t bízza meg. Kérte a
javaslat elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat község képviselő-testületének
47/2017. (IV.11.) KT számú határozata:
A képviselő-testület döntött abban, hogy a Szabadság utca (129/4, 08 hrsz-ú ingatlanok)
útépítési, -útfelújítási munkálatainak elvégzésével, az előterjesztett árajánlatában tett
műszaki és pénzügyi tartalommal a STRABAG Általános Építő Kft-t (1117 Budapest,
Gábor Dénes u. 2., adószáma: 17780072-5-43, cégjegyzék száma: 01-09-930940,
képviseli: Kovács Tibor Fő-építésvezető) bízza meg. A képviselő-testület a szolgáltatás
összegét – a vállalkozás árajánlata alapján – 10.670.099.-Ft+áfa, azaz bruttó 13.551.026.Ft összegben állapítja meg.
Meghatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Lovas utcai közvilágítás korszerűsítése
Horváth Ádám: Ismertette, hogy a Lovas utcai közvilágítás korszerűsítési munkálatainak
elvégzésére
kapott
ajánlatokat.
A közvilágítás
anyagés
eszközbeszerzésére vonatkozóan a legkedvezőbb árajánlatot Komáromi
Villamossági Kft. (9700 Szombathely, Körmendi út 90.) tette. Az ajánlat
szerint a beszerzés értéke: 1.349.440.-Ft+áfa, azaz bruttó 1.713.789.-Ft.
Indítványozta, hogy az önkormányzat a munkálatokhoz az anyag- és
eszközbeszerzést az árajánlat műszaki és pénzügyi tartalmának
megfelelően a Komáromi Villamossági Kft-t bízza meg. Kérte a javaslat
elfogadását.

Dozmat Község képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat község képviselő-testületének
48/2017. (IV.11.) KT számú határozata:
A képviselő-testület döntött abban, hogy a Lovas utcai közvilágítás korszerűsítési
munkálataihoz az anyag- és eszközbeszerzéssel az előterjesztett árajánlatában tett
műszaki és pénzügyi tartalommal a Komáromi Villamossági Kft-t (9700 Szombathely,
Körmendi út 90., képviseli: Komáromi Miklós ügyvezető) bízza meg. A képviselőtestület a beszerzés összegét – a vállalkozás árajánlata alapján – 1.349.440.-Ft+áfa, azaz
bruttó 1.713.789.-Ft összegben állapítja meg.
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Meghatalmazza a Polgármestert a megrendelő aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Ádám: Ismertette, hogy a meglévő buszmegálló elbontási és az új buszmegálló
alapjának burkolatépítési, térkövezési munkálatainak elvégzésére két
ajánlat érkezett az önkormányzathoz. Ezeket részletesen ismertette. A
legkedvezőbb árajánlatot PDR Alpok Bau Kft. (9522 Kemenesmagasi,
Béke út 8.) tette. Az ajánlat szerint a szolgáltatás értéke: 527.000.-Ft+áfa,
azaz bruttó 669.290.-Ft. Indítványozta, hogy az önkormányzat a
munkálatok elvégzésével, az árajánlat műszaki és pénzügyi tartalmának
megfelelően a PDR Alpok Bau Kft-t bízza meg.
Ismertette, hogy az új buszmegálló acélszerkezet építési és lemezelési
munkálataira elvégzésére három ajánlat érkezett az önkormányzathoz.
Ezeket részletesen ismertette. A legkedvezőbb árajánlatot Góber Bádogos
Bt. (9794 Felsőcsatár, Arany J. u. 5.) tette. Az ajánlat szerint a szolgáltatás
értéke: 898.800.-Ft+áfa, azaz bruttó 1.141.476.-Ft. Indítványozta, hogy az
önkormányzat a munkálatok elvégzésével, az árajánlat műszaki és
pénzügyi tartalmának megfelelően a Góber Bádogos Bt-t bízza meg. Kérte
a javaslat elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat község képviselő-testületének
49/2017. (IV.11.) KT számú határozata:
A képviselő-testület döntött abban, hogy meglévő buszmegálló elbontási és az új
buszmegálló alapjának burkolatépítési, térkövezési munkálatainak elvégzésével, az
előterjesztett árajánlatában tett műszaki és pénzügyi tartalommal PDR Alpok Bau Kft-t
(9522 Kemenesmagasi, Béke út 8., adószáma: 2477058-2-18) bízza meg. A képviselőtestület a szolgáltatás összegét – a vállalkozás árajánlata alapján – 527.000.-Ft+áfa, azaz
bruttó 669.290 összegben állapítja meg.
A képviselő-testület döntött abban, hogy az új buszmegálló acélszerkezetének építési és
lemezelési munkálatainak elvégzésével, az előterjesztett árajánlatában tett műszaki és
pénzügyi tartalommal Góber Bádogos Bt-t. (9794 Felsőcsatár, Arany J. u. 5.) bízza meg.
A képviselő-testület a szolgáltatás összegét – a vállalkozás árajánlata alapján – 898.800.Ft+áfa, azaz bruttó 1.141.476.-Ft összegben állapítja meg.
Felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződések aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

IV. napirendi pont
Dozmat Község településrendezési eszközeinek módosítása (jogharmonizáció)
Horváth Eszter: Tájékoztatta képviselőket, hogy a képviselő-testület a 86/2016. (XII.07.)
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határozata alapján az 9/2003. (XII.16.) önkormányzati rendelettel
jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosítási eljárása kapcsán, az
államigazgatási eljárás véleményezési szakaszában a partnerségi
szabályzat szerint lebonyolított egyeztetés során vélemény, észrevétel nem
ékezett, így az eljárás ezen szakaszát a testület lezárhatja.
Horváth Ádám: Ismertette a határozattervezetet és kérte annak elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község Önkormányzat Képviselő-testületének
50/2017. (IV.11.) határozata
A képviselő-testület a 86/2016. (XII.15.) határozata alapján az 5/2001. (VI.07.)
önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosítási eljárása
kapcsán, az államigazgatási eljárás véleményezési szakasza során megállapítja, hogy a
partnerségi szabályzat szerint lebonyolított egyeztetés során vélemény, észrevétel nem
ékezett, így az eljárás ezen szakaszát lezárja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (2) bekezdése alapján,
hogy a településrendezési eszköz tervezetét, az eljárás során keletkezett egyéb
dokumentum egy példányát, továbbá azok másolati példányát elektronikus
adathordozón küldje meg végső szakmai véleményezésre az állami főépítésznek.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
V. napirendi pont
Polgármesteri beszámoló a két ülés közti időszak eseményeiről
Horváth Ádám: Tájékoztatta a képviselőket, hogy Dugmanits Csaba és még három Lovas
utcai lakó levelet írtak a képviselő-testületnek, melyben a Lovas utcai
szennyvízcsatorna beruházással lebonyolításával kapcsolatban írták le
néhány számukra visszatetszést keltő tapasztalatukat, problémájukat.
Felolvasta a levelet, ismertette a képviselőkkel.
A képviselő-testület a levélben foglaltakat megtárgyalta és arról döntött,
hogy a felvetett kérdésekre, javaslatokra, észrevételekre levélben válaszol.
Összeállította a képviselő-testület a válaszlevelet, amelyet kiküld mind a
négy érintett levélírónak.
Több hozzászólás nem érkezett, így az ülést bezárta.

k. m. f.
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Horváth Eszter
jegyző
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Horváth Ádám
polgármester

