
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2015. április 8-án 14,30 órakor a – polgármesteri hivatal tanácstermében  
               megtartott – rendkívüli képviselő-testület üléséről.

Jelen vannak: jelenléti ív alapján

Napirend: 1. Rendezési terv módosítás 

Juhász István polgármester
Köszönti a képviselő-testület tagjait, a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Javasolok 1 napirendi pontot a rendezési terv módosítását. 
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a javasolt napirendi pontokkal.

A képviselő-testület tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan elfogadják a javasolt napirendi 
pontot.

     1./ Napirend: Rendezési terv módosítás 

Juhász István polgármester
Kérem a jegyzőnőt a napirenddel kapcsolatban tájékoztassa a testületet.

dr. Zsiga Szilvia jegyző
Kedden volt az utolsó egyeztetés a rendezési terv módosításával kapcsolatban. A honlapon 
elérhető volt a rendezési terv módosítás tervezete.  Testületi  határozatra van szükség, hogy 
elküldhessük véleményezésre az állami főépítésznek. 

Juhász István polgármester
Van-e kérdés, hozzászólás a rendezési tervvel kapcsolatban.
Amennyiben nincs, kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy a rendezési 
terv módosítását az állami főépítésznek elküldjük végső szakmai véleményezésre.

A képviselő-testület tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

34/2015. (IV.08.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület megtárgyalta a Településrendezési Terv módosításának lehetőségét és az 
alábbi határozatot hozza: 

Apc községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Településrendezési eszközök módosításával 
kapcsolatban a folyamatban lévő eljárással kapcsolatban elhatározza az alábbiakat:

1) a településrendezési eszközök módosításának véleményezési szakaszát lezárja;
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2) az  állami  főépítésztől  végső  szakmai  véleményt  kér  a  314/2012.  (XI.08.)  Korm. 
rendelet 40. § (1) bekezdése alapján;

3) Apc  Községi  Önkormányzat  3/2015.  (I.23.)  határozatával  elfogadott  partnerségi 
egyeztetést lezárja

4) az  egyes  tervek,  illetve  programok  környezeti  vizsgálatáról  szóló  2/2005.  (I.11.) 
Kormány  rendeletben  meghatározott  környezeti  vizsgálat  elkészítését  –  a  várható 
módosítások környezetre gyakorolt  elenyésző hatása miatt  - Apc településrendezési 
tervének módosítása miatt nem igényli. A településrendezési terv módosítása során a 
helyben  szokásos  módon  biztosítja  az  Önkormányzat  a  településrendezési  terv 
dokumentációjának megtekintését.

Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése

Felelős:  polgármester

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az 
ülést 14,45 órakor bezárja.

kmft.

Juhász István dr. Zsiga Szilvia
polgármester        jegyző


