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82/2019. (XI. 21.) Kt. határozat 
1. Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ATHU101 projektazonosítójú és 
„3 Határlos” megnevezésű pályázat Csörötnek községre vonatkozó „Rába-völgye „Ciszter” 
kilátó és turisztikai információs pont kialakítása a Csörötneki Szőlőhegyen” című 
projektelemének keretében megvalósuló beruházás által érintett Csörötnek 0213 hrsz.-ú 
ingatlant kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja. 
2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott beruházás megvalósítása érdekében a 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés c) pontja alapján a helyi építési 
szabályzat módosítására irányuló tárgyalásos eljárást az előterjesztés 1. számú melléklete 
szerinti tervezettel megindítja. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tervezet partnerekkel történő 
véleményeztetését a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint a településfejlesztéssel, 
településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés 
helyi szabályairól szóló 12/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet alapján folytassa le. 
4. A Képviselő-testület az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
2/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdésére (a polgármesterre átruházott 
hatáskörök) figyelemmel megállapítja, hogy a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (1) 
bekezdése szerint a partnerek véleményének elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a 
polgármester jogosult dönteni. 
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 
a) a partnerségi egyeztetés lezárását követően kezdeményezze a végső szakmai véleményezési 
szakasz lefolytatását az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatalnál; 
b) a helyi építési szabályzat módosítását - az állami főépítész záró szakmai véleményével - 
elfogadásra terjessze a Képviselő-testület elé. 
6. A Képviselő-testület az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 
2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (2)-(3) bekezdése alapján megállapítja, hogy környezeti 
vizsgálat elvégzése a tervezet tartalma miatt nem szükséges. 
 
Határidő: 1-2. - azonnal, 3-4-5a). - 2019. november 25., 5b). - záró szakmai vélemény 
kézhezvételét követően haladéktalanul 
Felelős: Kocsis Zsolt polgármester 
 
 
 
 
83/2019. (XI. 21.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok ellátásáról szóló éves átfogó értékelést megtárgyalta, és azt az előterjesztés 
mellékletében szereplő tartalommal elfogadja. 



Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozat-nyilvántartása 

2019. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést a Vas Megyei Kormányhivatalnak 
küldje meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr Markó László jegyző 
 
 
Csörötnek, 2019. december 2. 
 
 
 
 

Dr. Markó László 
          jegyző 

 


