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KIVONAT

A képviselő-testület 2018. május 9-i nyílt üléséről
28/2018. (V. 9.) Kt. határozat
1. Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településrendezési eszközök
készítésére vonatkozó teljes eljárás véleményezési szakaszában a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet szerinti véleményezők írásos véleményeit megismerte, a véleményekben és az
előterjesztésben foglaltakat tudomásul vette.
2. A Képviselő-testület a véleményeket az alábbiak szerint elfogadja:
a) A Vas Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály
Földhivatali Osztálya észrevételét elfogadja, egyben első ütemben a belterületi
földrészletek igénybevételét támogatja lakóterület céljára, majd a külterületi
ingatlanok más célú hasznosítását több ütemben kívánja megvalósítani.
b) A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság észrevételét elfogadja, és a tervezet
megfogalmazását pontosítja.
c) A Magyar Közút Nonprofit Zrt. észrevételét elfogadja, azzal, hogy a 183 hrsz út
szabályozási szélessége jelölve volt 8,60 m-ben, de a legszűkebb helyen is kialakult
formában 6,50 m. A „193” hrsz helyesen 123/1 hrsz út, amely 11-m és 5,60 m
közötti kialakult szabályozással bír. A 7454 j. ök. út egy esetben valóban tévesen
volt említve a műleírásban, amelyet a tervező javít.
d) A 2018.05.08-án 10.00 órai kezdettel megtartott egyeztetésen részt vett
államigazgatási szervek véleményét az egyeztetésről készített, az előterjesztés
mellékletét képező jegyzőkönyv szerint elfogadja.
e) Az egyetértő véleményeket elfogadja.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a végső szakmai véleményezési szakasz
megindításáról a Korm. rendelet 40. § (1) bekezdése szerinti dokumentációnak az állami
főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal részére történő
megküldésével gondoskodjon.
4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntés közzétételéről a helyben szokásos
módon gondoskodjon.
Határidő: 1-2. azonnal, 3. 2018. május 15., 4. 2018. május 10.
Felelős: Monek Gyula polgármester
29/2018. (V. 9.) Kt. határozat
Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Brenner János Turista Pihenő 2017.
július 1-jétől fizetendő
1. bérleti díját 10.000 forint / nap,
2. nem ivóvíz minőségű használati víz biztosításának díját alkalmanként 5.000 forint
összegben állapítja meg.
A Képviselő-testület az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek, továbbá helyi,
illetve közfeladat ellátásához kapcsolódó tevékenységet végző civil szervezetek részére az
épületet térítésmentesen biztosítja a polgármester döntése alapján.
Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozat-nyilvántartása
2018.

Határidő: 2017. július 1-jétől folyamatosan
Felelős: Monek Gyula polgármester
30/2018. (V. 9.) Kt. határozat
Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete elbirtoklási pert indít a Magyarlak
zártkerti 1143/6 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a keresetlevél benyújtásáról
gondoskodjon.
Határidő: 2017. június 15.
Felelős: Monek Gyula polgármester
31/2018. (V. 9.) Kt. határozat
Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hegyalja út bővítése és kapcsolódó
építési telkek kialakítása érdekében út- és közműfejlesztést valósít meg, ezért a Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy
1. a vezetékes ivóvíz önkormányzati tulajdonú 269/1 hrsz.-ú telekre történő bevezetéséről,
2. a szennyvízcsatorna-hálózat bővítésének tervezéséhez és kivitelezéséhez, valamint a 269/3
hrsz-ú helyi közút ideiglenes burkolata és csapadékvíz-elvezető árok kivitelezéséhez
szükséges ajánlatok beszerzéséről gondoskodjon.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Monek Gyula polgármester
Csörötnek, 2018. május 23.
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