Úrkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Tel.:88/230-003, 88/507-031.
E-mail:jegyzourkut@vnet.hu

Szám: URK/80-17/2018
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Úrkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2018. november 15-én csütörtökön
16. 10 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem.
Jelen vannak: Fülöp Zoltánné polgármester,
Farkas István alpolgármester,
Pichler Józsefné képviselő,
Lisztes Győző képviselő,
Rieger Tibor képviselő,
Stáll Zsolt képviselő.
Távolmaradását előzetesen bejelentette: Dr. Dóczy Mariann képviselő
Tanácskozási joggal meghívott és megjelent:
- dr. Puskády Norbert jegyző
Fülöp Zoltánné polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelenteket és a jelenléti ív alapján
megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert a Képviselő-testület 7 tagjából 6 fő
jelen van, így az ülést 16.30-kor megnyitotta.
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi napirendet
fogadta el:
NAPIREND:
1) A Településrendezési terv partnerségi és véleményeztetési eljárási szakaszának lezárása
Előterjesztő: polgármester
2) Úrkúti Törpikék Mini Bölcsőde alapító okirata
Előterjesztő: polgármester
3) Mini bölcsődei férőhelyek kialakítása projekthez kapcsolódó eszközbeszerzés
Előterjesztő: polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
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1. NAPIREND: A Településrendezési terv partnerségi és véleményeztetési eljárási szakaszának
lezárása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Fülöp Zoltánné polgármester: A vonatkozó központi jogszabályok, valamint a partnerségi egyeztetési
szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerint megtörtént a munkaközi anyagok
véleményeztetése. Az érkezett vélemények és a született válaszok alapján fog elkészülni a végleges
anyag. Változtatási lehetőségünk, tekintettel a szűkös határidőre nincs, de véleményem szerint
szakmailag megfelelő válaszok születtek.
Farkas István alpolgármester: A Honvédelmi Minisztérium válaszát nem értem.
Dr. Puskády Norbert jegyző: A településtervezők is értetlenül fogadták a választ, mivel korábban nem
kötötték ki, hogy nem lehet változtatni, különös tekintettel arra, hogy Úrkút belterületén lévő
honvédelmi ingatlannal a véleményükben egyáltalán nem foglalkoztak.
Fülöp Zoltánné polgármester: Sajnálatos, hogy a lehetőségét sem hagyták meg a fejlesztésnek.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot
hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
61/2018. (XI.15.) határozata
a Településrendezési terv partnerségi és véleményeztetési eljárási
szakaszának lezárásáról
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Településrendezési eszközök felülvizsgálata tekintetében a
partnerségi egyeztetés során, illetve a véleményezési szakaszban
beérkezett véleményekkel kapcsolatban - a 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 39. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
1. megállapítja, hogy a lefolytatott partnerségi véleményezés
során a módosítással kapcsolatban a Partnerektől egy
észrevétel érkezett, mely észrevétel elfogadásra kerül. A
partnerségi
szabályzat
szerinti
lakossági
fórum
(közmeghallgatás) megtartásra került így a partnerségi
egyeztetést lezártnak tekinti;
2. úgy dönt, hogy a közbenső véleményezés során beérkezett
véleményeket az azokra adott válaszok szerint elfogadja,
jogszabályon alapuló el nem fogadott vélemény nem maradt;
3. A tervezett korlátozott használatú mezőgazdasági területet,
továbbá a mezőgazdasági és gazdasági rendeltetésű erdő
övezetekben
a
turisztikai
célú
létesítmények
elhelyezhetőségét, mivel azt a történeti tájhasználat,
településszerkezet, mint kialakult településrendezési ok és
helyzet indokolja, és közérdeket nem sért, meg kívánja
tartani.
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4.
5.

6.
7.
8.

megállapítja, hogy a településrendezési eszköz módosítás
véleményezési szakasza lezárult;
megállapítja, hogy a véleményezési dokumentációban
szereplő "Környezeti értékelést" a környezetvédelemért
felelős államigazgatási szervek elfogadták, ezért a környezeti
vizsgálati eljárást lezárja;
felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon jelen döntés
dokumentálásáról és közzétételéről,
felkéri a tervezőt, hogy készítse el a végső szakmai
véleményezésre bocsájtandó tervdokumentációt;
felkéri a Polgármestert, hogy a jelen döntéssel összhangban
átdolgozott településrendezési eszközök felülvizsgálatát, az
eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a
véleményezési szakaszban keletkezett egyéb dokumentum
egy példányát, továbbá azok másolati példányát elektronikus
adathordozón küldje meg végső szakmai véleményezésre a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészének, és
a kérelemhez csatolja 3. pontban foglaltak vonatkozásában
az országos településrendezési és építési követelményekről
szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendeletben (továbbiakban:
OTÉK) foglaltaknál megengedőbb szabályok, OTÉK 111. §
(2) bekezdése szerinti indokolását.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
2. NAPIREND: Úrkúti Törpikék Mini Bölcsőde alapító okirata
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Fülöp Zoltánné polgármester: Egyeztettünk a Kormányhivatallal és a Magyar Államkincstárral. A
kormányzati funkciókból csak kettő marad, illetve a megnevezésbe bekerül, hogy mini bölcsődéről
van szó.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot
hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
62/2018. (XI.15.) határozata
az Úrkúti Törpikék Mini Bölcsőde alapító okiratáról
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 60/2018.
(X.25.) határozatában a „Bölcsőde” szövegrész helyébe a „Mini
Bölcsőde” szöveg lép, egyúttal a 60/2018. (X.25.) határozat 1.
melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
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