DOZMAT KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2018. március 26-án 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. Dozmat Településképi Arculati Kézikönyv tervdokumentációja
véleményezési eljárásának lezárása
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
2.
Dozmat Településképi Arculati Kézikönyv elfogadása
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
3.
Polgármesteri beszámoló a két ülés közti időszak eseményeiről
4.
Egyebek
A képviselők a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.
I. napirendi pont
Dozmat Településképi
eljárásának lezárása
Horváth

Arculati

Kézikönyv

tervdokumentációja

véleményezési

Ádám: Ismertette, hogy településképi arculati kézikönyv egyeztetési
dokumentációja a partnerségi jogi előírásoknak megfelelően egyeztetésre
került. A testület lakossági fórumot tartott március 07-én, illetve
hirdetményt tett közé és 2018. március 16. napjáig a partnerek
észrevételeket, javaslatokat tehettek a tervdokumentációra vonatkozóan.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy észrevétel, javaslat nem érkezett a
dokumentációra vonatkozóan. Indítványozta, hogy a testület a
véleményezési szakasz lezárását testületi határozatban erősítse meg.
Ismertette a határozattervezetet és kérte annak elfogadását.
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Dozmat Község képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
16/2018. (III.26.) számú határozata:
Dozmat Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016.
évi LXXIV. törvény, és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314//2012. (XI.8.) Korm. rendelet (Korm. rendelet)
alapján a település teljes közigazgatási területére településképi arculati kézikönyvet és
településképi rendeletet készít. A képviselő-testület a település lakosságát a civil-,
érdekképviseleti- és gazdálkodó szervezeteket, valamint a településen működő elismert
egyházakat, mint partnereket, hogy az Önkormányzat a partnerségi egyeztetésről szóló
jogi előírások alapján és a Korm. rendelet alapján – a teljes körű nyilvánosság
biztosítása érdekében 2018. március 07-én 10.00 órakor a Dozmati Faluházban lakossági
fórumot (9791 Dozmat, Fiumei u. 26.) tájékoztatót tartott, valamint lehetőséget
biztosított a partnerek részére a véleményezésre, információkérésre a TAK előzetes
dokumentációjáról.
A képviselő-testület megállapította, hogy a partnerek által kérdés, vélemény,
információkérés a lakossági fórumon, továbbá a lakossági fórum időpontjától számított
8 napon belül nem merült fel a dokumentációval kapcsolatosan.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal
II. napirendi pont
Dozmat Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadása
Horváth

Ádám: Tájékoztatta a képviselőket, hogy mivel az előterjesztett
tervdokumentációhoz észrevétel, javaslat nem érkezett, ezért a TAK
elfogadásra kerülhet. Indítványozta az előterjesztés szerinti Dozmat
Településképi Arculati Kézikönyv elfogadását.

Dozmat Község képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
17/2018. (III.26.) számú határozata:
Dozmat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló
2016. évi LXXIV. törvény alapján – a község partnerségi egyeztetés szabályairól szóló
önkormányzati rendeletében előírt egyeztetésben résztvevő partnerek, továbbá a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési
eszközökről,
valamint
egyes
településrendezési
sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet előírásai szerint,
megtárgyalta és elfogadta a településképi rendeletet megalapozó a határozat mellékletét
képező „Dozmat Településképi Arculati Kézikönyv” megnevezésű dokumentumot.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal
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Horváth Ádám: Több hozzászólás nem érkezett, így az ülést bezárta.

k. m. f.

Horváth Eszter
jegyző

Horváth Ádám
polgármester
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