
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2015. január 22-én 16,30 órakor a – polgármesteri hivatal tanácstermében  
               megtartott –  rendkívüli képviselő-testület üléséről.

Jelen vannak: jelenléti ív alapján

Napirend: 1. Kulturális közfoglalkoztatási program
                   2. Partnerségi egyeztetésről határozat
                   3. Zagyvaság Vidékfejl. Közhasznú Egyesületbe tag delegálása
                   4. Egyebek

Juhász István polgármester
Köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt 
megnyitja.  
Javaslatot tesz a fenti  napirendi pontokra.

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

     1./ Napirend: Kulturális közfoglalkoztatási program

Juhász István polgármester
Indul  a  III.  Kulturális  közfoglalkoztatási  program,  mely  keretén  belül  érettségizett 
munkanélkülit  tudnánk  alkalmazni  100  %-os  támogatottsággal.  Egy  szándéknyilatkozatot 
kellene kitölteni, ha részt kívánunk venni a programban. 
Javasolom, vegyünk részt a programban, nem kerül az önkormányzatnak semmibe.
Van-e kérdés, hozzászólás a témával kapcsolatban.
Amennyiben  nincs,  kérem  a  képviselőket  szavazzanak,  ki  ért  egyet  azzal,  hogy  a 
szándéknyilatkozatot kitöltjük és elküldjük.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2/2015.(I.22.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a III. Kulturális közfoglalkoztatási programban való 
részvétel lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület részt kíván venni a III. Kulturális közfoglalkoztatási programban. 
Megbízzák a polgármestert a szándéknyilatkozat aláírásával. 

Határidő: folyamatos

Felelős: Juhász István polgármester
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       2./ Napirend: Partnerségi egyeztetésről határozat

dr. Zsiga Szilvia jegyző
A  rendezési  terv  módosításához  szükséges  kötni  partnerségi  megállapodást,  a 
településrendezési terv előző módosításakor nem volt kötelező, most már igen. 

Klajzsovics Ferenc képviselő
Kötelező feladat a partnerségi megállapodás, fogadjuk el.

Mészáros Józsefné képviselő
Egyetértek, fogadjuk el.

Juhász István polgármester
Kérem  a  képviselőket  szavazzanak,  ki  ért  egyet  a  partnerségi  megállapodás  határozat 
tervezettel, a javasolt módosítással, hogy kikerül minden pontból „a település honlapján”.

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

APC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

3/2015.(I.22.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület  tagjai  megtárgyalták  a  Partnerségi  egyeztetés  tervezetét  és  az  alábbi 
határozatot hozzák:
A  településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a 
településrendezési eszközökrõl, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrõl 
szóló  314/2012.  (XI.  8.)  Korm.  rendelet  felhatalmazást  ad  az  Önkormányzatnak,  hogy 
településrendezési  eszközök  módosítása  során  megállapítsa  a  teljes  körű  nyilvánosság 
biztosítását.

1. Az  egyeztetésben  résztvevők  (a  továbbiakban:  partnerek)  tájékoztatásának  módját  és 
eszközeit,

a. A  településrendezési  eszközök  módosítása  során  az  Önkormányzat  az  alábbi 
partnereket kívánja bevonni: 

Módosítással érintett ingatlanok tulajdonosai
b. A tájékoztatás módja és eszközei: 

- az Önkormányzat hirdetőtábláján

2. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja:

a. A  javaslatokat,  s  véleményeket  a  helyben  szokásos  módon  iktatni  kell  (az 
elérhetőséggel  együtt),  amiket  a  tervezés  során  az  Önkormányzat,  illetve  a 
megbízott tervező értékel. 
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b. A  véleményezési  szakaszban  elektronikus  úton  vagy  postai  úton  értesíti  az 
Önkormányzat a partnereket a tervezési dokumentáció elkészültét követően, hogy 
tegyék  meg  véleményüket.  A  lakosság  az  Önkormányzat  honlapján, 
hirdetőtábláján,  egyéb  módokon  kerül  kiértesítésre.  A  partnerek  a  tervezési 
dokumentációt áttanulmányozhatják:

- az Önkormányzat hirdetőtábláján
c. A  vélemény  kifogást  emelő  megállapításait  jogszabályi  hivatkozással  vagy 

részletes szakmai indoklással vagy közösségi érdekkel kell igazolni.

3. Az  el  nem fogadott  javaslatok,  vélemények  indokolásának  módja,  a  dokumentálásuk, 
nyilvántartásuk rendje:

a. Az  önkormányzat  a  közösségi  érdekekre  figyelemmel  –  a  jogszabályban 
meghatározott  egyeztetésen  túl  –  további  egyeztetést  kezdeményezhet  a 
partnerekkel a vélemények tisztázására, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni.

b. Az egyeztetés módja lehet (az Önkormányzat döntése alapján)
I. meghívásos tárgyalás a partnerekkel.

c. A véleményezést  követően a partnerek el  nem fogadott  javaslatait,  véleményeit 
képviselő-testület  tárgyalja,  amelyek  elfogadásáról  vagy  el  nem  fogadásáról  a 
képviselő-testület dönt.

d. A véleményezési szakasz lezárulásával a tervezési dokumentációt ismertetni kell a 
partnerekkel, melyről értesítést kell küldeni. A dokumentáció elérhető 

- az Önkormányzat hirdetőtábláján
Az  elfogadott  településrendezési  eszközök  nyilvánosságát,  lakossági  közzétételt  az 
Önkormányzat biztosítja 

- az Önkormányzat hirdetőtábláján
az elfogadást követő 15. napon belül. Az elfogadásról az Önkormányzat értesítést küld a 
partnereknek.

Megbízza a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

       3./ Napirend:  Zagyvaság Vidékfejl. Közhasznú Egyesületbe tag delegálása

Juhász István polgármester
Továbbra  is  tagok  szeretnénk  maradni  a  „zAGyvaság  Vidékfejlesztési  Közhasznú” 
egyesületbe,  delegálni  kellene  valakit,  aki  képviseli  az  önkormányzatot.  Halmai  Lászlót 
javasolnám az egyesületbe. 
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Juhász István polgármester
Van-e más javaslat?
Amennyiben nincs, kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy Halmai László 
alpolgármester urat delegáljuk a zAGyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú egyesületbe.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

4/2015.(I.22.) h a t á r o z a t a
Apc községi Önkormányzat  Képviselő-testülete megtárgyalta a „zAGyvaság Vidékfejlesztési 
Közhasznú” Egyesületben tagként való részvétel lehetőségét és az alábbi határozatot hozza:

Apc  Községi  Önkormányzat  továbbra  is  tag  kíván  lenni  a  „zAGyvaság  Vidékfejlesztési 
Közhasznú” Egyesületben.
A  képviselő-testület  Halmai  László  alpolgármester  urat  delegálja  a  „zAGYvaság 
Vidékfejlesztési Közhasznú” Egyesületbe azzal, hogy amennyiben az Egyesület Elnökségébe, 
vagy Felügyelő Bizottságába választják, akkor hozzájárul a tisztség elfogadásához.

Határidő: 2015.01.26.

Felelős: Juhász István polgármester

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az 
ülést 16,45 órakor bezárja.

kmft.

Juhász István dr. Zsiga Szilvia
polgármester        jegyző


