JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 9-én
megtartott rendkívüli üléséről.
Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal „B” ép. félemeleti tanácskozó terem
Mezőkövesd, Mátyás király út 114.

Jelen vannak:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Csiger Lajos
Csirmaz Zsolt
Malatinszky Károly

Vámos Zoltán alpolgármester
Csirmaz József
Bajzát Melinda
Molnár Istvánné

Igazoltan maradt távol:

Takács József
Fügedi Richárd Alex
Jámbor Márk István

Igazolatlanul maradt távol:

Nyeste László

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Dr. Jakab Orsolya jegyző
Vigh Henrik irodavezető
Balog Lászlóné irodavezető
Toma Tibor főépítész
Pázmándi Tamás (érintett napirendnél)
Dr. Fekete Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja az ülés
határozatképességét a jelenléti ív alapján. A 12 fő képviselőből jelen van 8 fő, Takács József,
Jámbor Márk és Fügedi Richárd képviselők jelezték, hogy a mai képviselő-testületi ülésen nem
tudnak részt venni. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Bajzát Melinda és Csiger Lajos
képviselőket.
Mivel a jelenlévő képviselők részéről a napirendhez módosító javaslat nem hangzik el, így a
meghívón szereplő napirendi pontokat teszi fel szavazásra.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 8 fő vett részt a szavazásban, és 8 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozza
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Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
229/2015. (XI.09.) határozata
Napirend megállapítása
1.)Mezőkövesd Város Településrendezési Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítás
véleményezési szakasz ismertetése, elfogadása, lezárása
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Toma Tibor főépítész
ZÁRT ÜLÉS
2.)Szállító kiválasztása a Városi Rendelőintézet felújításához kapcsolódó
informatikai eszközbeszerzésre közbeszerzési eljárás keretében
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán
Referens:
Vigh Henrik irodavezető
Pázmándi Tamás közbeszerzési referens
Felelős:
Határidő:

Polgármester
értelem szerint

1.)Mezőkövesd Város Településrendezési Terv és Helyi Építési Szabályzat
módosítás véleményezési szakasz ismertetése, elfogadása, lezárása (Az
előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
9 fő bizottsági tagból 6 fő vett részt a szavazásban és 6 fő igen szavazatával a Pénzügyi és
Fejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltakkal
egyetért, azt elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel a jelenlévő képviselők részéről hozzászólás, vélemény nem
hangzik el, így a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 8 fő vett részt a szavazásban, és 8 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozza
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Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
230/2015. (XI.09.) határozata
Mezőkövesd Város Településrendezési Terv és Helyi Építési
Szabályzat módosítás véleményezési szakaszának ismertetéséről,
elfogadásáról, és lezárásáról
A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, és döntött a Mezőkövesd Város
Településrendezési Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítás véleményezett
munkarészeinek javításáról, kiegészítéséről, pontosításáról és a véleményezési szakasz
lezárásáról.
A képviselő-testület, a város módosításban érintett területére vonatkozó,
településszerkezeti eszközök módosításával kapcsolatos eljárásban beérkezett
észrevételekkel kapcsolatban, a következő döntéseket hozza:
1. Az ÉVIZIG Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatósága véleményét ismertető levél
tartalmazza a kutak főbb műszaki adatait táblázat szerint, mely táblázattal a Helyi
Építési Szabályzat függelékét ki kell egészíteni.
2. A településrendezési eszközök módosítására készült dokumentációt ki kell egészíteni
az ÉVIZIG Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság által kért, patakok parti sávjára
vonatkozó előírásait tartalmazó munkarészekre vonatkozó részletekkel, hivatkozással.
3. A településrendezési eszközök módosítására készült dokumentációt ki kell egészíteni
az ÉVIZIG Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság által kért, a felszín alatti vizek
védelméről szóló előírásait tartalmazó munkarészekre vonatkozó részletekkel,
hivatkozással.
4. A településrendezési eszközök módosítására készült dokumentációt ki kell egészíteni a
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya
által kért, a keletkezett hulladékokról, (gyűjtés, előkezelés, szállítás, kereskedelem,
közvetítés, tárolás, hasznosítás, ártalmatlanítás szabályainak betartásával ) a veszélyes
hulladékokkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló előírásait
tartalmazó munkarészekre vonatkozó részletekkel, hivatkozással.
A tervezett kiegészítésekkel, javításokkal, indoklással egyetért, ezzel együtt a
tervdokumentáció véglegesítést elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a véleményezési szakasz
lezárását követően a településrendezési eszköz tervezetét, 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 az állami főépítésznek.
Felelős: polgármester, főépítész
Határidő: értelem szerint
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A képviselő-testület a 2011. évi Mötv. 46.§ (2) bekezdése alapján zárt ülés keretében folytatja
tovább a tanácskozást.

K.m.f.

Dr. Fekete Zoltán
polgármester

Dr. Jakab Orsolya
jegyző
Jegyzőkönyv hitelesítő

Bajzát Melinda
települési képviselő

Csiger Lajos
települési képviselő
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