
Jegyzőkönyv

Készült: Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 26-án (kedden)
14.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. 

Az ülés helye: Községháza Szontagh Tamás terme

Jelen vannak: Kondor Géza polgármester
Simon László képviselő,
Szabó Sándor Pál képviselő,
Eitner József képviselő. (4 fő)

A meghívottakból jelen van: Dr.Szabó Tímea jegyző, Müller Márton főtanácsos.

Kondor  Géza  polgármester:  köszönti  a  képviselő-testület  tagjait,  jegyző  asszonyt.  Megállapítja,
hogy a képviselő-testület rendkívüli ülése határozatképes, mivel a 6 fő képviselő-testületi tagból 3 fő
képviselő és a polgármester jelen van. Az ülést megnyitja.

Előterjeszti a képviselő-testületi ülés javasolt napirendi pontjait.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás  nélkül
elfogadja a napirendi pontokat és azok alábbi sorrendben történő megtárgyalását.

Napirend

1.) Helyi Választási Bizottsági tagok megválasztása. 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

2.) Településfejlesztési  koncepció  elfogadása,  döntés  a  településrendezési  eszközök
módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat elkészítésének szükségességéről.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

1.)Helyi Választási Bizottsági tagok megválasztása. 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: kéri jegyző asszonyt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Dr. Szabó Tímea jegyző: elmondja, a Helyi Választási Bizottságoknak a megválasztása aktuális az
önkormányzati  választások előtt.  Megnyilatkoztatták valamennyi  tagot  -  akiket  az  előterjesztésben
felsorolnak -  és annak figyelembevételével az előterjesztés második oldalán szerepel azoknak a neve,
akikre javaslatot tesz, mint Helyi Választási Bizottság tagjára illetve póttagjára. A választási bizottság
tagjaira és póttagjaira tett javaslathoz módosító javaslat nem nyújtható be.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért az előterjesztés határozati javaslatával
kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás  nélkül
meghozza az alábbi határozatot:

108/2014. (VIII.26.) Kt. határozat
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Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottságba
az alábbi tagokat és póttagokat választja:

Kardos Márta (8253 Révfülöp, Tavasz utca 18.) - tag
Antal Lajosné (8253 Révfülöp, Ifjúsági lakótelep 23) - tag
Horváth Tiborné (8253 Révfülöp Szőlőskert lakótelep 20.) - tag
Ihász Imréné (8253 Révfülöp Káli út 6.) - tag
Szántó Jánosné (8253 Révfülöp Csárda utca 4.) - tag

Varga Márta Tímea (8253 Révfülöp, Kossuth utca 28.) - póttag
Gelencsér Zoltánné (8253 Révfülöp, Petőfi u. 74.) - póttag

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.

Felelős:     Dr. Szabó Tímea jegyző
Határidő: azonnal

2.)Településfejlesztési koncepció elfogadása, döntés a településrendezési eszközök módosításával
kapcsolatos környezeti vizsgálat elkészítésének szükségességéről.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: kéri Müller Márton főtanácsost, hogy ismertesse az előterjesztést.
Müller Márton főtanácsos: elmondja, két részből áll az előterjesztés, az egyik a településfejlesztési
koncepció  elfogadása.  2012-ben  kezdődött  meg  a  tervezés,  eljutott  egy  olyan  stádiumba,  hogy a
főépítész módosításokkal elfogadta a koncepció tervezetét. A mellékletben közzétették a koncepció
jóváhagyandó munkarészét, arról kellene dönteni, hogy ezt a képviselő-testület elfogadja. A második
része  az  előterjesztésnek  arra  vonatkozik,  hogy  a  koncepció  kidolgozása  mellett  elkezdődött  a
településfejlesztési eszközöknek a részleges módosítása is és ennek során felmerült egy kérdés, hogy
szükséges-e  készíteni  a  területekre  vonatkozóan  környezeti  hatástanulmányt,  vagy  nem.  A
kormányrendelet  szerint  ennek  elkészítését  önkormányzati  döntéshez  köti.  A  tervezők  javaslata
alapján nem tartják szükségesnek ennek a kidolgozását,  mivel  részterületeket  érint  és nincs  olyan
beépítetlen terület, ahol környezeti terhelés várható.
Kondor Géza polgármester: megkérdezi kinek van kérdése, észrevétele?

Kérdés észrevétel nem hangzott el.
Kondor  Géza  polgármester:  szavazásra  bocsátja,  aki  elfogadja  a  Településfejlesztési  Koncepció
tervdokumentáció Jövőkép és célok kötetét, továbbá egyetért azzal, hogy nem tartja szükségesnek a
környezeti vizsgálat elkészítését – kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

109/2014. (VIII.26.) Kt. határozat
a) Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  jóváhagyja  a  314/2012.(X.8.)  Kormány

rendelet  2.  számú  melléklete  I.  pontja,  a  Településfejlesztési  Koncepció  tartalmi
követelményei   szerint  elkészített  Révfülöp  Nagyközség  Településfejlesztési
Koncepció tervdokumentáció Jövőkép és célok kötetét.
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b) Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  az  egyes  tervek,  illetve  programok
környezeti  vizsgálatáról  szóló  2/2005.  (I.11.)  Kormányrendelet  alapján  egyetért
azzal,  hogy  Révfülöp  Nagyközség  Településrendezési  eszközeinek  közérdekből
történő részterületekre történő módosítása tervének megvalósulása esetén jelentős
környezeti hatás nem várható, ezért nem tartja szükségesnek Környezeti vizsgálat
elkészíttetését.

c) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) -b) pontokkal kapcsolatos
további intézkedések megtételére.

Felelős:     Kondor Géza polgármester
Határidő: folyamatos 

 

Kondor Géza polgármester: több napirendi pont nem volt, megköszöni a részvételt a képviselő-
testület ülését 14.10 órakor berekeszti.

kmft.

Kondor Géza Dr.Szabó Tímea
polgármester jegyző
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