Lovászpatona Község Önkormányzata
Lovászpatona, Kossuth tér 2.

Szám: 133- 32/2013.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. december 30.
napján 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről
Az ülés helye: Községháza Lovászpatona
Jelen vannak:
a./ Képviselő-testületi tagok:
Pintér Imre polgármester, Horváth Julianna alpolgármester, Gróf János,
Kiss Ferenc, Lakatos Károlyné, Tóth Szabolcs és Weiszné Sós Éva
képviselők.
b./ Tanácskozási joggal résztvevő:
Dr. Reichert László aljegyző, mint a jegyzőkönyv tartalmáért felelős
Fehér Ildikó jegyzőkönyvvezető.

I. Napirend előtt:
Pintér Imre polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 tagú képviselőtestület valamennyi tagja jelen van, így a testület határozatképes. Az ülést megnyitja. Ezt
követően szavazatra bocsátja a meghívó szerinti napirendet. (Meghívó a jkv. 1. számú
melléklete)
A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
Napirend:
1./ Településrendezési terv elfogadása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
2./ Hozzájárulás megadása a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás ügyvédjének titoktartási ügyében
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester

II. Napirend tárgyalása:
1./ Településrendezési terv elfogadása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester

Pintér Imre polgármester: a főépítészi záró véleményben foglalt hiányosságokat a tervező
pótolta, javasolja, hogy fogadják településszerkezeti terv, a településszerkezeti leírás és a
helyi építési szabályzat módosítását.
Lovászpatona Község Önkormányzatának képviselő-testülete
egyhangúlag hozta meg határozatát és alkotta meg rendeletét:

7

„igen”

szavazattal,

166/2013.(XII. 30.) határozat
Lovászpatona Község Képviselő-testülete a 94/2011. (VI. 16.) számú
határozatával elfogadott hatályos településszerkezeti terv Tsz-1 jelű
tervlapját az e határozat mellékletét képező Tsz-1, Tsz-2, Tsz-3 jelű
településszerkezeti
tervlapok
szerint
módosítja,
továbbá
településszerkezeti leírást az alábbiak szerint módosítja:
1.

A 6. fejezet (5) bekezdés a.) pontja az „egyéb ipari terület” után
az alábbi sorral egészül ki:
-

2.

„jelentős mértékben zavaró hatású ipari terület”

A 8. fejezet (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A községen belül kereskedelmi, szolgáltató terület, ipari
terület, azon egyéb terület, és jelentős mértékben zavaró
hatású terület került kijelölésre.”

3.

A 8. fejezet (7) bekezdéséből az alábbi sor törlésre kerül:
„A Május 1. utcai lakóterületek nyugati határán
található gépszerelő, magtár és szárító.”

4.

A 8. fejezet az alábbi (9) bekezdéssel egészült ki:
„A jelentős mértékben zavaró hatású terület különlegesen
veszélyes (pl. tűz-, robbanás-, fertőzőveszélyes), bűzös, vagy
nagy zajjal járó gazdasági tevékenységhez szükséges építmények
elhelyezésére szolgál.

5.

A 8. fejezet az alábbi (10) bekezdéssel egészült ki:
„A jelentős mértékben zavaró hatású ipari területen
elhelyezhető a biogáz üzem technológiai létesítményei, egyéb
irodaépületek, raktárépületek.
Az övezetbe a gyömörei út északi oldalán található 0211/2.
hrsz-ú terület tartozik.”

6.

A 9. fejezet (3) bekezdése az alábbi pontokkal egészül ki:
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-

A Május 1. utcai lakóterületek nyugati határán található
gépszerelő, magtár és szárító (038/21. hrsz)

-

A bakonysági út déli oldalán kialakítandó állattartó telep
(06/13. hrsz.)

-

A bakonysági út északi oldalán kialakítandó állattartó
telep (04/9. hrsz.)

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete
a Lovászpatona Község Helyi Építési Szabályzatáról,
és Szabályozási Tervéről szóló 9/2011. (VI. 17.) önkormányzati rendelete módosításáról
(a rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

2./ Hozzájárulás megadása a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás ügyvédjének titoktartási ügyében
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
Pintér Imre polgármester: a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás és néhány társulási tag önkormányzat között folyó – önrész meg nem fizetése miatti
– peres eljárásban, a társulás ügyvédjének tanúkénti meghallgatásához szükség van
valamennyi tag önkormányzat hozzájárulására.
Javasolja a hozzájárulás megadását.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül meghozta
határozatát:

167/2013.(XII. 30.) határozat
Lovászpatona
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Győri Járásbíróság előtt folyó
G.22.561/2013. számú perben, amely a Társulás és néhány tag
önkormányzat között, a tagi önrész meg nem fizetése miatt zajlik, a
bírság dr. Pónya Zoltán ügyvédet a meghallgassa.
A tanúkénti meghallgatásra tekintettel a Képviselő-testület megadja
felmentését az ügyvédi titoktartás alól.
Felkérik a polgármestert, hogy határozatot 2014. január 31-ig küldje
meg a Társulás címére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. január 31.
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Több kérdés és hozzászólás nem volt, Pintér Imre polgármester a nyilvános ülést 18,30 órakor
berekesztette.

K.m.f.

Pintér Imre
polgármester

Horváth Mária
jegyző

dr. Reichert László
aljegyző
mint a jkv. tartalmáért felelős
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