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H1/84-1/2020. 
   JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. 
január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.  
 
Jelen vannak: Szőke László polgármester 

   Mészáros Tibor alpolgármester  
   Belya Attila képviselő  
   Tóth Gyula képviselő 
   Fekete Tamás képviselő 

Hivatalból jelen vannak:   
Wiegerné Mészáros Erika aljegyző 
Benitsch István vezető-főtanácsos 

             
Szőke László polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy jelen van 
5 fő képviselő, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
   
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Belya Attila képviselőt megválasztani.  
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül Belya Attila képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek 
megválasztják.  
 
A jegyzőkönyv vezetésére Wiegerné Mészáros Erika aljegyzőt kéri fel. 
 
A polgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontot, megkérdezi a 
képviselőket, van-e még valakinek javaslata a napirendi pontok közé felveendő és 
megtárgyalandó témakörben.  
 
Továbbiakban –mivel más napirendi javaslat nem hangzik el-, javasolja a testületi 
tagoknak fogadják el a rendkívüli nyilvános ülés végleges napirendi pontját.     
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozzák: 
 
1/2020.(I.13.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 
13-i rendkívüli nyilvános ülésén az alábbi napirendi pont kerül megtárgyalásra: 

1. Az Rp.I.116-33. munkaszámú településrendezési terv módosítás 
véleményezési szakaszának lezárása 
Előterjesztő: Szőke László polgármester 
            Benitsch István vezető-főtanácsos 

 
Felelős: Szőke László polgármester 
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Határidő: azonnal 
 
 

1. Napirendi pont  
Az Rp.I.116-33. munkaszámú településrendezési terv módosítás véleményezési 
szakaszának lezárása 
(1. számú melléklet) 
 
Szőke László polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület már 2019. 
december 17-én tárgyalta a napirendet. Felkéri Benitsch István vezető-főtanácsost 
a napirend előterjesztésére. 

Benitsch István vezető-főtanácsos a jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerint 
elmondja, hogy a 2019. december 10-én megtartott egyeztető tárgyaláson 
elhangzottak szerint a tervezőnek az állami főépítésszel egyeztetni kell.   
Az egyeztetésre a rajzi melléklet az állami főépítész részére megküldésre került, 
mellyel kapcsolatban az állami főépítész 2020. január 08-án kelt levelében leírja, 
hogy a rajzi mellékletet elfogadta, a 2-es számú módosítással kapcsolatban további 
észrevételt nem tesz. 
 
Szőke László polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület a 
262/2019.(XII.17.) önkormányzati határozatban szereplőket fenntartva az állami 
főépítész véleményét elfogadva az Rp.I116-33. rendezési terv módosítás 
véleményezési szakaszát tekintse lezártnak, és kérje fel a településrendezőt a 
végső szakmai véleményezési dokumentáció összeállítására. 
 
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, hozzászólása, mivel kérdés, 
vélemény, hozzászólás nem hangzik el, így szavazásra teszi fel a napirendet. 
 
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozzák: 
 
2/2020.(I.13.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 314/2012.(XI.8) 
Korm rendelet 39.§. (2) bekezdése alapján nyilatkozza, hogy ismertetésre került és 
megismerte a megrendelésére a REGIOPLAN  Környezet-és Településtervező Kft. 
által az Rp.I.116-33. munkaszámon készített településrendezési terv 
módosításának véleményezési dokumentációját, valamint az arra érkezett 
véleményeket.  
 
A vélemények elfogadásáról illetve el nem fogadásáról szóló 262/2019.(XII.17.) 
önkormányzati határozatát fenntartva elfogadja a  Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet – Állami Főépítész véleményét:  
mely szerint 2020. január 07-én  megküldött  rajzi mellékletet elfogadja, a 2. 
sz. módosítással kapcsolatban további észrevételt nem tesz. 
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A képviselő-testület az Rp.I.116-33. munkaszámú településrendezési terv 
módosítás véleményezési szakaszát ezennel lezárja.  
 
Felkéri a település tervezőt, hogy a fenti módosítások településrendezési tervben 
való átvezetését követően a végső szakmai véleményezési dokumentációtállítsa 
össze.  
 
Felelős:Szőke László  polgármester 
Határidő:15 nap 
 
Több a nyilvános ülésen tárgyalni kívánt napirend nem volt, a polgármester az 
ülést bezárja. 
 

k.m.f 
 
 
 
  Szőke László       dr. Gáli Péter  
polgármester             jegyző 
 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítő: 
 
 

Belya Attila 
  képviselő 


