Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
 8654 Ságvár, Fő u. 16.
 84/580-022
Fax: 84/380-011
E-mail: hivatal@sagvar.hu
Ügyiratszám: 4504/2017.

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. október 2. napján megtartott nyilvános, rendkívüli testületi ülésének

JEGYZŐKÖNYVE

Az ülésen hozott határozatok száma:

tárgya:

111/2017. (X. 2.) önkormányzati határozat

napirendi pontok elfogadása.

112/2017. (X. 2.) önkormányzati határozat

a „Ságvár településrendezési eszközök 2. sz.
módosítás”véleményezési anyagával kapcsolatos
véleményekről és észrevételekről

113/2017. (X. 2.) önkormányzati határozat

Döntés a „Ságvár településrendezési eszközök 2.
sz.
módosítás”véleményezési
anyagával
kapcsolatos véleményekről és észrevételekről
szóló véleményezési eljárás lezárásáról

114/2017. (X. 2.) önkormányzati határozat

döntés
a
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi
fordulójához való csatlakozásról

JEGYZŐKÖNYV,
amely készült Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. október 2. napján 7.00 órakor megtartott
nyilvános, rendkívüli testületi üléséről.
Az ülés helye: Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal nagyterme – Ságvár, Fő utca 16.
Jelen vannak:
Kecskés Gábor polgármester – levezető elnök,
Bodó Ferencné képviselő,
Bodóné Császár Anna képviselő,
Juhász István képviselő,
Sárvári Norbert képviselő
Lengyel Ferenc képviselő.
Állandó meghívottként tanácskozási joggal jelen van:
Budainé Vajk Ildikó jegyző,
dr. Cseh Balázs aljegyző, jegyzőkönyvvezető
Távol vannak:
Bódis József alpolgármester,
Igazolt távollét a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról 18/2014. (XI. 27.)
önkormányzati rendelet 94. § (3) bekezdés d) pontja alapján.
Kecskés Gábor polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket, a megválasztott
képviselőket, külön köszönti jegyző asszonyt, aljegyző urat. Megállapítja, hogy a testületi ülés
határozatképes, mert a megválasztott 7 képviselő-testületi tag közül 6 jelen van. Az ülést megnyitja.
Kecskés Gábor polgármester a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontoknak megfelelően
javasolja az alábbi napirend elfogadását.
Napirendi pontok:
1.

A Településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos döntések meghozatala
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

2.

Egyebek

A képviselő-testület a fenti javaslattal egyetért.
A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő.
Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt,
egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:
111/2017. (X. 2.) önkormányzati határozat
a napirendi pontok elfogadásáról.
Ságvár
Község
Önkormányzatának
képviselő-testülete
polgármester által javasolt napirendi pontokat elfogadta.

Kecskés

Gábor

1. napirendi pont: A Településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos döntések
meghozatala
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester
(Szóbeli előterjesztés alapján.)
Kecskés Gábor polgármester felolvassa a határozat-tervezet szövegét, ezáltal ismerteti a képviselőtestület tagjai számára a javaslatot. Felhívja a figyelmet, hogy véleményezési anyag összeállításra
került, azt a képviselők megismerhették, véleményezhették, így most annak a tudomásulvétele
következik. Mindemellett felhívja a figyelmet, hogy a témával kapcsolatban a jogszabályi
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követelményeknek megfelelően 2017. szeptember 20. napján lakossági fórumot tartottak, amelyről
szóló jegyzőkönyvet szintén felolvasva ismertet. A lakossági fórumon 18 fő vett részt.
A képviselő-testület tagjai tudomásul vették a tájékoztatást, majd kérdés és hozzászólás hiányában
Kecskés Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra, elfogadásra:
HATÁROZATI JAVASLAT
a „Ságvár településrendezési eszközök 2. sz. módosítás”véleményezési
anyagával kapcsolatos véleményekről és észrevételekről

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Ságvár településrendezési eszközök 2.
sz. módosítás” – teljes eljárás keretében történő egyeztetésének – véleményezési
anyagával kapcsolatos véleményekkel, és észrevételekkel összefüggésben az alábbi
határozatot hozza:
1) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az előzetes tájékoztatási szakaszban
- véleményt – jogszabályban előírt határidőn belül – nem küldött:
- az érdekelt államigazgatási szervek közül
- az Országos Vízügyi Főigazgatóság, Budapest
2) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy előzetes nyilatkozata szerint az eljárás
további szakaszaiban nem kíván részt venni:
- az érdekelt államigazgatási szervek közül
- a BM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vízügyi Hatóság, Pécs
- a SMKH Népegészségügyi Főosztály, Kaposvár
- a NFM Légiforgalmi és Repülőtéri Hatósági Főosztály, Budapest
- a SMKH Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási
Főosztály, Útügyi és Mérésügyi Osztály, Kaposvár
- a SMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály, Földhivatali
Osztály, Kaposvár
- a SMKH Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály,
Erdészeti Osztály, Kaposvár
- a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály, Budapest
- a BMKH Hatósági Főosztály, Bányászati Osztály, Pécs
- az érintett települési önkormányzatok közül:
- Siófok Város Polgármestere
- Ádánd Községi Önkormányzat Polgármestere
- Torvaj Község Polgármestere
- Lulla Község Polgármestere
3) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a véleményezési anyaggal kapcsolatban
észrevételt nem tesz, kifogást nem emel, ahhoz hozzájárul, illetve érdemi észrevétel és
kikötés nélkül egyetért:
- az érdekelt államigazgatási szervek közül
- a SM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Kaposvár
- a SM-i Rendőrfőkapitányság, Kaposvár
- a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, Pécs
-az érintett települési önkormányzatok közül:
- Siójut Község Önkormányzat Polgármestere
- Nyim Község Polgármestere
- Balatonendréd Község Polgármestere
- Som Község Polgármestere
4) A Képviselő-testület az érdemi észrevételekkel és egyéb véleményekkel kapcsolatban az
alábbiak szerint dönt:
-a SMKH Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész levelében a „I.A tervezett
módosításokról:” rész
-1. „Aliréti Vadászház” (0213/2 hrsz) területének módosításával kapcsolatban leírtakat
elfogadja, az „Aliréti vadászház” körüli erdők maradjanak Ev védelmi erdőterület
övezetben.
-2. „Képesfa” környékének módosításával kapcsolatban leírtakat elfogadja, a
véleményezési anyag annak figyelembevételével kerüljön javításra.
-3. Petőfi u.-Kis u. közötti tömbbelső területének módosításával kapcsolatban leírtakat
részben elfogadja, a 417 hrsz-ú telken tervezett Vt építési övezet „nyél” helyett
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közlekedési területről kerüljön megközelítésre, valamint a „zajvédő fásítás” beültetési
kötelezettségként kerüljön jelölésre. A véleményezési anyag ennek figyelembevételével
kerüljön javításra. Mivel a Vt építési övezetekben sehol sincs építési hely jelölve, ezért
az új Vt4 építési övezetben se kerüljön jelölésre. Az építési hely határait a beültetési
kötelezettség, valamint a szabadonálló beépítési mód által meghatározott kötelezendően
betartandó elő-, oldal és hátsókert jelölik ki.
-4. Petőfi S.u.44. (448 hrsz) alatti óvoda Vt4 övezethatár bővítésével kapcsolatban
leírtakat tudomásul veszi, a 476 hrsz-ú út sárga kitöltése kerüljön javításra a
véleményezési anyagban. Az egyebekben leírtakra válaszul jelzi, hogy azt új terv
készítésekor kívánja figyelembe venni és érvényesíteni.
-5. Petőfi S.u. déli oldalán fekvő telkek beépítési százalék növelésével kapcsolatban
leírtakat tudomásul veszi, továbbá jelzi, hogy mivel az építménymagasság növelése
„elírás”, a véleményezési anyagban kerüljön javításra a helyes 4,5 m-es
építménymagasság, valamint mindkét tömbre az Lf1 építési övezet kerüljön.
-6. Fűzfa liget tér (125/33 hrsz) + lakópark módosítás
-szabadon álló beépítési mód alkalmazásával kapcsolatban leírtakat elfogadja, a
véleményezési anyagból kerüljön törlésre az Lke8 építési övezet, valamint az e miatti
módosítással érintett terület.
-lapostetős épületek elhelyezésére vonatkozó rendelkezésre leírtakra válaszul jelzi, hogy
a 2016. évi LXXIV. törvény módosítása miatt 2017.december 31-ig alkalmazhatók a
HÉSZ településképi követelményei, ezért a HÉSZ módosítás-tervezet szerinti előírás
maradjon.
-7-9. módosítással kapcsolatban leírtakat tudomásul veszi, azoknak a véleményezési
anyag módosítását igénylő vonzata nincs. A tervezett sportcsarnok telkén is kerüljön
jelölésre a környező lakótelkek felé a beültetési kötelezettség.
-10. Dózsa Gy. utcai lakótelkek végéből új közlekedési terület kiszabályozásával
kapcsolatban leírtakra válaszul jelzi, hogy a módosítás célja csupán a Dózsa Gy. utcai
telkek közúton történő hátsó – gazdasági – célú megközelítése. Az építési övezet
átsorolásra (Lf2-Lf1 és Lf1-Lf5) az út szabályozás miatt kialakuló új minimális
telekméret (234/2 hrsz – 1015 m2, 229/2 hrsz – 760 m2) miatt van szükség. Az új Lf1
építési övezet építménymagasság növelése „elírás”, a véleményezési anyagban kerüljön
javításra a helyes 4,5 m-es építménymagasság.
A Petőfi.u.-Kis. u. tömbbelsőben a két új önkormányzati telek ingatlan-nyilvántartási
átvezetése a határozat 1.melléklete szerinti vázrajz alapján megtörtént.
-

A levélben egyebekben leírtakat tudomásul veszi, azoknak a véleményezési anyag
módosítását igénylő vonzata nincs.

-

a SMKH Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály,
Természetvédelmi Osztály levelében leírtakat tudomásul veszi, azoknak a
véleményezési anyag módosítását igénylő vonzata nincs.

-

a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság levelében leírtakat tudomásul veszi,
azoknak a véleményezési anyag módosítását igénylő vonzata nincs.

-

a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság levelében leírtakat tudomásul veszi, azoknak a
véleményezési anyag módosítását igénylő vonzata nincs.

-

a SMKH Kaposvári Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály levelében
leírtakat tudomásul veszi, azoknak a véleményezési anyag módosítását igénylő
vonzata nincs.

-

a SMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály, Földhivatali Osztály
levelében leírtakat tudomásul veszi, azoknak a véleményezési anyag módosítását
igénylő vonzata nincs.

-

a SM-i Önkormányzati Hivatal Megyei Főépítésze levelében leírtakat tudomásul
veszi, azoknak a véleményezési anyag módosítását igénylő vonzata nincs.

5) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a partnerségi egyeztetés keretében a
véleményezésre megadott határidőig vélemény, észrevétel írásban nem érkezett. A
lakossági fórum jegyzőkönyvét a 2. melléklet tartalmazza.
Felelős: Kecskés Gábor polgármester
Határidő: értelemszerűen
Bodóné Császár Anna képviselő kérdezi, hogy a tervezett kápolna akkor ugyanúgy kivitelezésre
kerül-e? Illetve szeretné kérni, hogy a sportcsarnok melletti telkek lakásainál zajvédő vagy egyéb falat
húzzanak a lakások állagmegóvásának érdekében.
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Kecskés Gábor polgármester kijelenti, hogy természetesen a kápolna meg lesz, a lakások zaj- és
egyéb védelmének megoldása kötelezettségünk.
Lengyel Ferenc képviselő kérdezi, hogy hol lesznek kialakítva a parkolók és miért?
Kecskés Gábor polgármester megmutatja a mellékelt térképen, rajzon a parkolók tervezett helyét és
megjegyzi, hogy a telkekre történő bejárhatóság miatt van szükség útra és a parkolás biztosítására.
Juhász István képviselő kérdezi, hogy hol lesz a lakópark és melyik az a Fűzfa liget tér?
Kecskés Gábor polgármester megmutatja a mellékelt vázrajzon.

Egyéb kérdés és hozzászólás hiányában Kecskés Gábor polgármester szavazásra teszi fel a határozati
javaslatot.
A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő.
Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat mellett
nyílt, egyhangú szavazással, minősített szótöbbséggel az alábbi határozatot alkotta:

112/2017. (X. 2.) önkormányzati határozat
a „Ságvár településrendezési eszközök 2. sz. módosítás”véleményezési
anyagával kapcsolatos véleményekről és észrevételekről

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Ságvár településrendezési eszközök 2.
sz. módosítás” – teljes eljárás keretében történő egyeztetésének – véleményezési
anyagával kapcsolatos véleményekkel, és észrevételekkel összefüggésben az alábbi
határozatot hozza:
1) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az előzetes tájékoztatási szakaszban
- véleményt – jogszabályban előírt határidőn belül – nem küldött:
- az érdekelt államigazgatási szervek közül
- az Országos Vízügyi Főigazgatóság, Budapest
2) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy előzetes nyilatkozata szerint az eljárás
további szakaszaiban nem kíván részt venni:
- az érdekelt államigazgatási szervek közül
- a BM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vízügyi Hatóság, Pécs
- a SMKH Népegészségügyi Főosztály, Kaposvár
- a NFM Légiforgalmi és Repülőtéri Hatósági Főosztály, Budapest
- a SMKH Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási
Főosztály, Útügyi és Mérésügyi Osztály, Kaposvár
- a SMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály, Földhivatali
Osztály, Kaposvár
- a SMKH Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály,
Erdészeti Osztály, Kaposvár
- a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály, Budapest
- a BMKH Hatósági Főosztály, Bányászati Osztály, Pécs
- az érintett települési önkormányzatok közül:
- Siófok Város Polgármestere
- Ádánd Községi Önkormányzat Polgármestere
- Torvaj Község Polgármestere
- Lulla Község Polgármestere
3) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a véleményezési anyaggal kapcsolatban
észrevételt nem tesz, kifogást nem emel, ahhoz hozzájárul, illetve érdemi észrevétel és
kikötés nélkül egyetért:
- az érdekelt államigazgatási szervek közül
- a SM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Kaposvár
- a SM-i Rendőrfőkapitányság, Kaposvár
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- a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, Pécs
-az érintett települési önkormányzatok közül:
- Siójut Község Önkormányzat Polgármestere
- Nyim Község Polgármestere
- Balatonendréd Község Polgármestere
- Som Község Polgármestere
4) A Képviselő-testület az érdemi észrevételekkel és egyéb véleményekkel kapcsolatban az
alábbiak szerint dönt:
-a SMKH Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész levelében a „I.A tervezett
módosításokról:” rész
-1. „Aliréti Vadászház” (0213/2 hrsz) területének módosításával kapcsolatban leírtakat
elfogadja, az „Aliréti vadászház” körüli erdők maradjanak Ev védelmi erdőterület
övezetben.
-2. „Képesfa” környékének módosításával kapcsolatban leírtakat elfogadja, a
véleményezési anyag annak figyelembevételével kerüljön javításra.
-3. Petőfi u.-Kis u. közötti tömbbelső területének módosításával kapcsolatban leírtakat
részben elfogadja, a 417 hrsz-ú telken tervezett Vt építési övezet „nyél” helyett
közlekedési területről kerüljön megközelítésre, valamint a „zajvédő fásítás” beültetési
kötelezettségként kerüljön jelölésre. A véleményezési anyag ennek figyelembevételével
kerüljön javításra. Mivel a Vt építési övezetekben sehol sincs építési hely jelölve, ezért
az új Vt4 építési övezetben se kerüljön jelölésre. Az építési hely határait a beültetési
kötelezettség, valamint a szabadonálló beépítési mód által meghatározott kötelezendően
betartandó elő-, oldal és hátsókert jelölik ki.
-4. Petőfi S.u.44. (448 hrsz) alatti óvoda Vt4 övezethatár bővítésével kapcsolatban
leírtakat tudomásul veszi, a 476 hrsz-ú út sárga kitöltése kerüljön javításra a
véleményezési anyagban. Az egyebekben leírtakra válaszul jelzi, hogy azt új terv
készítésekor kívánja figyelembe venni és érvényesíteni.
-5. Petőfi S.u. déli oldalán fekvő telkek beépítési százalék növelésével kapcsolatban
leírtakat tudomásul veszi, továbbá jelzi, hogy mivel az építménymagasság növelése
„elírás”, a véleményezési anyagban kerüljön javításra a helyes 4,5 m-es
építménymagasság, valamint mindkét tömbre az Lf1 építési övezet kerüljön.
-6. Fűzfa liget tér (125/33 hrsz) + lakópark módosítás
-szabadon álló beépítési mód alkalmazásával kapcsolatban leírtakat elfogadja, a
véleményezési anyagból kerüljön törlésre az Lke8 építési övezet, valamint az e miatti
módosítással érintett terület.
-lapostetős épületek elhelyezésére vonatkozó rendelkezésre leírtakra válaszul jelzi, hogy
a 2016. évi LXXIV. törvény módosítása miatt 2017.december 31-ig alkalmazhatók a
HÉSZ településképi követelményei, ezért a HÉSZ módosítás-tervezet szerinti előírás
maradjon.
-7-9. módosítással kapcsolatban leírtakat tudomásul veszi, azoknak a véleményezési
anyag módosítását igénylő vonzata nincs. A tervezett sportcsarnok telkén is kerüljön
jelölésre a környező lakótelkek felé a beültetési kötelezettség.
-10. Dózsa Gy. utcai lakótelkek végéből új közlekedési terület kiszabályozásával
kapcsolatban leírtakra válaszul jelzi, hogy a módosítás célja csupán a Dózsa Gy. utcai
telkek közúton történő hátsó – gazdasági – célú megközelítése. Az építési övezet
átsorolásra (Lf2-Lf1 és Lf1-Lf5) az út szabályozás miatt kialakuló új minimális
telekméret (234/2 hrsz – 1015 m2, 229/2 hrsz – 760 m2) miatt van szükség. Az új Lf1
építési övezet építménymagasság növelése „elírás”, a véleményezési anyagban kerüljön
javításra a helyes 4,5 m-es építménymagasság.
A Petőfi.u.-Kis. u. tömbbelsőben a két új önkormányzati telek ingatlan-nyilvántartási
átvezetése a határozat 1.melléklete szerinti vázrajz alapján megtörtént.
-

A levélben egyebekben leírtakat tudomásul veszi, azoknak a véleményezési anyag
módosítását igénylő vonzata nincs.

-

a SMKH Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály,
Természetvédelmi Osztály levelében leírtakat tudomásul veszi, azoknak a
véleményezési anyag módosítását igénylő vonzata nincs.

-

a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság levelében leírtakat tudomásul veszi,
azoknak a véleményezési anyag módosítását igénylő vonzata nincs.

-

a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság levelében leírtakat tudomásul veszi, azoknak a
véleményezési anyag módosítását igénylő vonzata nincs.
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-

a SMKH Kaposvári Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály levelében
leírtakat tudomásul veszi, azoknak a véleményezési anyag módosítását igénylő
vonzata nincs.

-

a SMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály, Földhivatali Osztály
levelében leírtakat tudomásul veszi, azoknak a véleményezési anyag módosítását
igénylő vonzata nincs.

-

a SM-i Önkormányzati Hivatal Megyei Főépítésze levelében leírtakat tudomásul
veszi, azoknak a véleményezési anyag módosítását igénylő vonzata nincs.

5) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a partnerségi egyeztetés keretében a
véleményezésre megadott határidőig vélemény, észrevétel írásban nem érkezett. A
lakossági fórum jegyzőkönyvét a 2. melléklet tartalmazza.
Felelős: Kecskés Gábor polgármester
Határidő: értelemszerűen
Kecskés Gábor polgármester kéri, hogy a képviselő-testület határozattal döntsön a véleményezési
eljárás sikeres lezárásáról. Megjegyzi, hogy a szakhatóságoktól kifogás nem érkezett. A szomszédos
önkormányzatok képviselői egyetértettek a módosítással. A véleményezési eljárás során betartották a
jogszabályokat, a határidők lejártak, ezért meghozhatják a döntést.
A képviselő-testület tagjai tudomásul vették a tájékoztatást, majd kérdés és hozzászólás hiányában
Kecskés Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra, elfogadásra:
HATÁROZATI JAVASLAT
Döntés
a
„Ságvár
településrendezési
eszközök
2.
sz.
módosítás”véleményezési anyagával kapcsolatos véleményekről és
észrevételekről szóló véleményezési eljárás lezárásáról
Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 59/2017. (V. 3.) és 83/2017. (VI.
15.) önkormányzati határozatban valamint azok egységes szerkezetű módosításáról szóló
94/2017. (IX. 9) önkormányzati határozatában döntött a településrendezési eszközeinek
módosításáról - teljes eljárás keretében - a határozatok melléklete szerint.
A képviselő-testület a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017. (VI. 16.)
önkormányzati rendelete alapján beérkezett véleményekkel, javaslatokkal kapcsolatban
döntését meghozta.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési
eszközökről,
valamint
egyes
településrendezési
sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § alapján lefolytatott
véleményezési eljárást a képviselő-testület
lezártnak

n y i l v á n í t j a.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testületi döntéseknek
megfelelően a végső szakmai vélemény megkéréséhez szükséges dokumentáció
elkészítéséről és a végső szakmai vélemény megkérésére történő benyújtásáról
intézkedjen.
Felelős: Kecskés Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Juhász István képviselő hozzáfűzi, hogy már szavaztak a kérdésben.
Kecskés Gábor polgármester megjegyzi, hogy többször szavaztak és döntöttek már hasonló
témában, de ez a döntés konkrétan az eljárás lezártnak minősítésére vonatkozik. Ezt követően már
nem lesz több véleményezés, mivel annak szakasza sikeresen lezárult betartva minden jogszabályon
alapuló határidőt.
Egyéb kérdés és hozzászólás hiányában Kecskés Gábor polgármester szavazásra teszi fel a határozati
javaslatot.
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A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő.
Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat mellett
nyílt, egyhangú szavazással, egyszerű szótöbbséggel az alábbi határozatot alkotta:
113/2017. (X. 2.) önkormányzati határozat
Döntés
a
„Ságvár
településrendezési
eszközök
2.
sz.
módosítás”véleményezési anyagával kapcsolatos véleményekről és
észrevételekről szóló véleményezési eljárás lezárásáról
Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 59/2017. (V. 3.) és 83/2017. (VI.
15.) önkormányzati határozatban valamint azok egységes szerkezetű módosításáról szóló
94/2017. (IX. 9) önkormányzati határozatában döntött a településrendezési eszközeinek
módosításáról - teljes eljárás keretében - a határozatok melléklete szerint.
A képviselő-testület a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017. (VI. 16.)
önkormányzati rendelete alapján beérkezett véleményekkel, javaslatokkal kapcsolatban
döntését meghozta.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési
eszközökről,
valamint
egyes
településrendezési
sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § alapján lefolytatott
véleményezési eljárást a képviselő-testület
lezártnak

n y i l v á n í t j a.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testületi döntéseknek
megfelelően a végső szakmai vélemény megkéréséhez szükséges dokumentáció
elkészítéséről és a végső szakmai vélemény megkérésére történő benyújtásáról
intézkedjen.
Felelős: Kecskés Gábor polgármester
Határidő: azonnal
2. napirendi pont: Egyebek
(Szóbeli előterjesztés alapján.)
Kecskés Gábor polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a több év óta beadásra kerülő Bursa
Hungarica című pályázathoz 2017. október 2.-ig a csatlakozni kívánó települési önkormányzat rögzíti
csatlakozási szándékát a Támogatáskezelő által üzemeltetett elektronikus pályázatkezelő rendszerben
(EPER Bursa rendszer). Az onnan kinyomtatott Csatlakozási nyilatkozatot (1. sz. melléklet) egy eredeti
példányban, aláírva (polgármester vagy jegyző aláírásával) és pecséttel ellátva visszajuttatja a
Támogatáskezelő részére, s így a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2018. évi fordulójának résztvevőjévé válik. Ezt a hivatal munkatársai elkészítették és a polgármester
aláírta. Kéri a tudomásulvételt és jóváhagyást. Illetve tájékoztat, hogy 2017. október 3-ig a
csatlakozott települési önkormányzatnak ki kell írnia a pályázatokat ("A" és "B" típus együttesen).
A képviselő-testület tagjai tudomásul vették a tájékoztatást és egyetértésüket fejezték ki, majd kérdés
és hozzászólás hiányában Kecskés Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel
szavazásra, elfogadásra:
HATÁROZATI JAVASLAT
döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2018. évi fordulójához való csatlakozásról
1. Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához. A képviselő-testület egyben
jóváhagyja a polgármester által a Csatlakozási nyilatkozat aláírását és
benyújtását.
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2. Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Emberi
Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.)
Kormányrendelet alapján jelen határozat mellékletében szereplő
pályázati kiírások alapján kiírja 2018. évre a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók
számára a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első
félévére vonatkozóan, a jelenlegi felsőoktatási hallgatók ("A" típusú
pályázat), illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók ("B"
típusú pályázat) számára. A pályázatok kiírásának határideje: 2017.
október 3. Az „A” és a „B” típusú pályázatok kiírásának megjelentetése
egy időben történik. A pályázatokat az önkormányzat hirdetőtábláján és
honlapján közzé kell tenni.
határidő:
Felelős:

2017. október 2. a csatlakozási nyilatkozat benyújtására,
2017. október 3. a pályázatok kiírására.
Kecskés Gábor polgármester

Egyéb kérdés és hozzászólás hiányában Kecskés Gábor polgármester szavazásra teszi fel a határozati
javaslatot.
A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő.
Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat mellett
nyílt, egyhangú szavazással, egyszerű szótöbbséggel az alábbi határozatot alkotta:
114/2017. (X. 2.) önkormányzati határozat
döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2018. évi fordulójához való csatlakozásról
1. Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy csatlakozni
kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi
fordulójához. A képviselő-testület egyben jóváhagyja a polgármester által a
Csatlakozási nyilatkozat aláírását és benyújtását.
2. Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások
Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján
jelen határozat mellékletében szereplő pályázati kiírások alapján kiírja 2018. évre a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási
hallgatók számára a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első félévére
vonatkozóan, a jelenlegi felsőoktatási hallgatók ("A" típusú pályázat), illetve
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók ("B" típusú pályázat) számára. A
pályázatok kiírásának határideje: 2017. október 3. Az „A” és a „B” típusú pályázatok
kiírásának megjelentetése egy időben történik. A pályázatokat az önkormányzat
hirdetőtábláján és honlapján közzé kell tenni.
határidő:
Felelős:

2017. október 2. a csatlakozási nyilatkozat benyújtására,
2017. október 3. a pályázatok kiírására.
Kecskés Gábor polgármester

Más napirendi pont, egyéb hozzászólás és javaslat hiányában Kecskés Gábor polgármester a nyilvános
testületi ülést 7 óra 17 perckor bezárja.
K.m.f.
Kecskés Gábor
polgármester

Budainé Vajk Ildikó
jegyző
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