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J E GY ZŐ KÖN Y V  
 
 

Készült Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 23-án 17.00 
órakor, a hivatalban tartott rendkívüli nyilvános ülésén. 
 
Jelen vannak:  Török Tiborné polgármester 
 Pavelka Béla alpolgármester 
 Éhl Fülöp képviselő 
 Kurjancsek Zoltán képviselő 
 Bakai Tamás képviselő 
 Király Lászlóné képviselő 
 Laczóné Hardi Márta képviselő 
 
 dr. Lukács Zoltán jegyző 
 
 
Török Tiborné polgármester 
Üdvözlöm a képviselő-testület soros nyilvános ülésén megjelenteket, a jelenléti ív alapján 
megállapítom, hogy a megválasztott 7 fő képviselő közül 7 fő jelen van, testület ülése 
határozatképes, az ülést megnyitom.  
 
Javaslom, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a képviselő-testület, kérem, 
hogy határozzon a testület a napirendi pontokról.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 7 igen 
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

111/2016. (XI.23.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. november 23-án az 
alábbi napirendeket tárgyalja. 
 
1. Előterjesztés Hetes Község Építési Szabályzata és Szabályozási Terve 

módosítására vonatkozó „M3/2016-OTÉK” jelű módosítás egyeztetésének 
elfogadásáról 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: Értelem szerint 
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1.) Előterjesztés Hetes Község Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosítására 
vonatkozó „M3/2016-OTÉK” jelű módosítás egyeztetésének elfogadásáról 
Előadó: Török Tiborné polgármester 

 
Török Tiborné polgármester 
A rendezési terv módosítását megindító eljárás során valamennyi érintett szakhatóságnak 
levelet küldtünk, melyben kértük a véleményük kialakítását. A vélemények összegzését az 
előterjesztés tartalmazza. Azeljárás lezárásához szükséges az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatok elfogadása a záró véleményezés érdekében, melyet követően kerülhet sor 
a rendelet elfogadására várhatóan még decemberben. 
 
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni, 
illetve hozzászólni. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra teszi fel az előterjesztést. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 7 igen 
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

112/2016. (XI.23.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Képviselő-testülete megtárgyalta Hetes Község településrendezési 
eszközök M3/2016-OTÉK jelű módosításának egyeztetéséről szóló előterjesztést 
és az alábbi határozatot hozta: 
 
1.) A Képviselő-testület Hetes Község településrendezési eszközeinek 

módosításával kapcsolatos észrevételeket elfogadja, a partnerségi egyeztetést 
lezárja és elrendeli a HÉSZ módosítására vonatkozó végső véleményezési 
dokumentáció ennek megfelelő pontosítását. 

2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a HÉSZ módosítására 
vonatkozó végső véleményezési dokumentációt a fentiek figyelembevételével 
küldje meg az Állami Főépítésznek végső szakmai véleményezésre. 

 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: azonnal  
Közreműködik: dr. Lukács Zoltán jegyző 

Gyivicsán Zoltán főépítész 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 7 igen 
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

113/2016. (XI.23.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 96/2016. (IX.13.) számú 
képviselő-testületi határozatát kiegészíti azzal, hogy a rendezési terv 
módosításának indoka, új óvoda építése érdekében a kertvárosi lakóterületen az 
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építési paraméterek pontosítása a HÉSZ vonatkozó rendelkezéseinek 
módosításával. 
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: azonnal  

 
További napirendi pont nincs. Török Tiborné polgármester megköszöni a megjelenést és az 
ülést bezárja.  
 

Kmf. 
 
 
 
 Török Tiborné dr. Lukács Zoltán  
 polgármester jegyző 


