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NEMESNÁDUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016. február 15-én 15.00 órakor Nemesnádudvar Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének nyílt üléséről.
Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme
Jelen vannak: Dr. Kovács István polgármester, Délity József Ádámné, Dr. Halmágyi
Szilárd, Knollné Bakonyi Andrea, Tarnai Vince, Jánosi István, Melcher Józsefné
képviselők (7 fő).
A meghívottak közül jelen van: Kucsoráné Dr. Drégelyi Zita, jegyző
Hermanutz Dániel pü. főea. (2 fő).

Dr. Kovács István elnök köszönti a Képviselő-testület tagjait, valamint a meghívott
vendégeket. Megállapítja az ülés határozatképességét, mivel a 7 fős testületből 7 fő
jelen van.
Az ülést megnyitja.
Ezután javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a testület az alábbiak szerint
fogadott el:
Napirendi javaslat:
1./ A 2016. évi költségvetési rendelet előkészítése
2./ Nemesnádudvar Község Önkormányzat képviselő-testületének „Nemesnádudvar
Község rendezési terve és helyi építési szabályzata” tárgyban hozott 4/2016.
(I.12.) Kth. számú határozatának hatályon kívül helyezése
3./ Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési
szabályzat) módosítása, a helyi építési szabályokról szóló 13/2002.(IX.30.)
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadása
4./ Egyebek

Ezután Dr. Kovács István javaslatot tesz Melcher Józsefné és Jánosi István
képviselők személyére, a jegyzőkönyv hitelesítésére, valamint felkéri Bischofné
Hauer Szilviát a jegyzőkönyv vezetésére.
A Képviselő-testület a napirendi pontokkal egyetértett, a jegyzőkönyv hitelesítők és a
jegyzőkönyv-vezető személyét elfogadta.
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1.) Napirendi pont
A 2016. évi költségvetési rendelet előkészítése
Dr. Kovács István, elnök: A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság 2016. február 2.-i ülésén a
képviselők és a két bizottságunk jelen lévő tagjai részletesen beszéltek az idei évi
költségvetési tervekről. Az alapján a hivatal pénzügyi dolgozói elkészítették az első
rendelet-tervezetet, melynek anyagát a kiküldött testületi anyagban mindenki kézhez
kapta. Véleményem szerint azok a dolgok szerepelnek benne, melyekben meg is
egyezünk a múltkor. Sok minden hozzáfűzni már nem szeretnék. Úgy gondolom,
hogy a kész rendelet-tervezetet még egyszer biztosan tárgyalnia kell a PénzügyiÜgyrendi Bizottságnak, végtére is nekik kell elfogadásra javasolni, vagy nem
javasolni a testületnek. Így azt kérem mindenkitől, hogy még egyszer részletesen
nézze át, hogy a következő testületi ülésen döntést tudjunk hozni.

2.) Napirendi pont
Nemesnádudvar
Község
Önkormányzat
képviselő-testületének
„Nemesnádudvar Község rendezési terve és helyi építési szabályzata”
tárgyban hozott 4/2016. (I.12.) Kth. számú határozatának hatályon kívül
helyezése
Dr. Kovács István, elnök: Átadom a szót jegyző asszonynak.
Kucsoráné dr. Drégelyi Zita, jegyző: A képviselő-testület 2016. január 12-én a fent
nevezett tárgyban határozatot hozott. Adminisztrációs hiba folytán az előterjesztés
nem lett megfelelően előkészítve, ezért a 4/2016. (I.12.) Kth. számú határozat
szakmailag nem megfelelő. Kérem ezért a képviselő-testületet, hogy helyezze
hatályon kívül a nevezett határozatot.
Dr. Kovács István, elnök: Amennyiben nincs kérdés ezzel kapcsoltban, kérem, hogy
szavazzunk. Aki egyetért azzal, hogy a testület a „Nemesnádudvar Község rendezési
terve és helyi építési szabályzata” tárgyban hozott 4/2016. (I.12.) Kth. számú
határozat hatályon kívül helyezze, kérem, kézfeltartással jelezze azt.
A Képviselő-testület egyhangúlag ( 7 szavazattal ) meghozta az alábbi határozatot:
13/2016. ( II.15.) Kth.
„Nemesnádudvar Község rendezési terve és helyi építési szabályzata”
tárgyban hozott 4/2016. (I.12.) Kth. számú határozat hatályon kívül helyezése
HATÁROZAT
Nemesnádudvar Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
„Nemesnádudvar Község rendezési terve és helyi építési szabályzata” tárgyban
hozott 4/2016. (I.12.) Kth. számú határozat hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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3.) Napirendi pont
Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési
szabályzat) módosítása, a helyi építési szabályokról szóló 13/2002.(IX.30.)
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadása
Dr. Kovács István, elnök: Ismét jegyző asszonyt kérem meg, hogy tájékoztasson
bennünket.
Kucsoráné dr. Drégelyi Zita, jegyző: Nemesnádudvar Község Képviselő-testülete
településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat módosítását kezdeményezte
tavaly márciusban. A 34/2015.(III.10.) Kt. határozat négy módosítást tartalmazott: a
037/11 hrsz-ú telken kialakításra kerülő asztalos üzem érdekében a térség övezeti
besorolásának módosítását, a mezőgazdasági övezeti tagolás felülvizsgálata és
módosítását, a tartalék lakóterületnek jelölt terület felülvizsgálata és a
telektulajdonosok építési igénye szerinti módosítását; valamint a helyi építési
szabályzat értelmezését segítő javítások, kiegészítések megtételét és a
jogharmonizációs munkák elvégzését. A településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.)
Kormányrendelet, továbbiakban: Eljr. 37.§ szerint a tájékoztatás megtörtént. A
tájékoztatás eredményéről képviselő-testület 2015. június 2-i ülésén tájékoztatást
kapott és 71/2015. (VI.2.) határozatában a tervezés folytatásáról döntött. A
módosítási tételek a tájékoztatási szakaszbeli véleményekből, jogszabályi
előírásokból, területrendezési tervi megfelelésből, adatfrissítés következően a
következőkkel egészültek ki: természetvédelmi határvonalak aktualizálása,
örökségvédelmi adatok frissítése, vízügyi kiegészítések és a földtani adottságokkal
való kiegészítés. Ezt a - valamennyi módosítást tartalmazó - véleményezési
dokumentációt tervező elkészítette. Az Eljr. 38.§ szerinti véleményezésre
összeállított munkarészek a községi honlapról voltak elérhetők. A véleményezés
résztvevői azok voltak, akik a tájékoztatási szakaszban válaszoltak illetve a
véleményezésben való részvételük kérték. Az Eljr. 38. § (3) bekezdés értelmében
véleményezők a tervezet átvételétől számított 30 napon belül adhattak írásos
véleményt. A véleményezők észrevételeiben jogszabályon alapuló kifogás nem volt.
A véleményeltérés tisztázására egyeztető tárgyalásra nem volt szükség. A
véleményezés eredményéről Képviselő-testület 2015. november 13-i ülésén
tájékoztatást kapott és az Eljr. 39.§ (2) bekezdés szerinti döntését is meghozta
114/2015.(XI.13.) Kth. számú határozatában. Ez alapján a jóváhagyást megelőző
Eljr. 40.§ szerint előírt záró szakvéleményezés megkezdődhetett. A záró szakmai
véleményre kerültek az előterjesztés szerinti munkarészek. Az előterjesztettekre az
illetékes állami főépítészi jogkörben eljáró Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
BKD/001/194-6/2015. számon Eljr. 40.§ szerinti végső szakmai véleményét a
melléklet szerint megadta. A településszerkezeti tervet módosító határozat és a helyi
építési szabályzatot módosító rendelet jóváhagyásának jogszabályi akadálya nincs.
Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztés 2. mellékletét képező határozatot
fogadja el és a 3. számú mellékletként szereplő rendelet-tervezetet tárgyalja meg és
a rendeletet alkossa meg.
Dr. Kovács István, elnök: Úgy gondolom, hogy ezzel a mostani határozattal, illetve a
rendelet-tervezet elfogadásával lezárul egy a hosszú folyamat Amennyiben nincs
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más kérdés, hozzászólás, kérem, hogy hozzunk döntést először a határozat-tervezet
tekintetében. Aki egyetért a településszerkezeti terv módosításának előterjesztés
szerinti elfogadásával, kérem, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag ( 7 szavazattal ) meghozta az alábbi határozatot:
14/2016. (II.15.) Kth.
Településszerkezeti terv módosítása
HATÁROZAT
Nemesnádudvar Község Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvény 6.§ (3) bekezdése a) pontja alapján
biztosított jogkörében településszerkezeti tervét az alábbiak szerint módosítja:
1./ 031/11 hrsz-ú telket mezőgazdasági területből ipari területbe sorolja az 1.
melléklet szerint.
2./ Damjanich utca és Bajai utca közötti tartalék lakóterületet kertes mezőgazdasági
területbe és zöldterületbe sorolja a 2. melléklet szerint.
3./ Állami adatfrissítésből következően a régészeti lelőhelyeket a 3. melléklet szerint
módosítja.
4./ Területrendezési tervi megfelelés érdekében:
„természetvédelemmel érintett terület”-tel a 4. melléklet,
„belvízveszélyes terület”-tel a 5. melléklet,
„hidrogeológiai védőidom”-mal a 6. melléklet szerint kiegészíti.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Dr. Kovács István, elnök: A határozat meghozatala után - amennyiben senkinek
nincs kérdése, hozzáfűzni valója -, annyi dolgunk maradt, hogy megalkossuk a helyi
építési szabályok módosításáról szóló rendeletet. Aki tehát egyetért azzal, hogy a
testület a helyi építési szabályokról szóló 13/2002.(IX.30.) rendelet módosításáról
szóló rendeletet az előterjesztés szerinti tartalommal megalkossa, kérem,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag ( 7 igen szavazattal) megalkotja a helyi építési
szabályokról szóló 13/2002.(IX.30.) rendelet módosításáról
szóló rendeletet
Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016.(II. 16.) önkormányzati rendelete
a helyi építési szabályokról szóló 13/2002.(IX.30.) rendelet módosításáról
/ a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

4.) Napirendi pont
Egyebek

