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KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2017. március 29-i
NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE
Rendeletek:
6/2017. (III. 30.)
önkormányzati rendelet

a településfejlesztési, a településrendezési, és a településképi
partnerségi egyeztetési szabályzatról
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Határozatok:
21/2017. (III. 29.) NKt
határozat
22/2017. (III. 29.) NKt
határozat
23/2017. (III. 29.) NKt
határozat

Slachter Béla megbízása a településképi arculati kézikönyv és a Z1
településképi rendelet elkészítésével összefüggő önkormányzati
főépítészi feladatok ellátásával
Nagykereki Községi Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési D5
tervének elfogadása
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás elfogadása

A15

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 29-én –
szerda – az Ügyrendi Bizottság ülését követően a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati
Hivatal Nagykereki Irodájában megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Jelen vannak:
Zilai Károly
Dávid Andrásné
Kovács Miklós
Matolcsi Áron Csabáné
Haraszti István
Tóth István

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Juhász Marica
Balogh Anikó

jegyző
jegyzőkönyvvezető

Az ülésről igazoltan távolmaradt:
Balogh Zsigmond

képviselő

Zilai Károly polgármester: Tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 6 fő jelen van, a képviselő-testület
ülését megnyitja. Az ülés napirendi pontjaira, a kiküldött meghívónak megfelelően tesz
javaslatot.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak, egyetértenek-e a javasolt napirendi pontokkal.
Javasolt napirendi pontok:
1. Előterjesztés a településkép védelméről szóló törvényből eredő feladatokról
2. Előterjesztés Nagykereki Község Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének
elfogadására
3. Előterjesztés Konzorciumi Együttműködési Megállapodás elfogadásához
4. Különfélék

6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pontok:
1. Előterjesztés a településkép védelméről szóló törvényből eredő feladatokról
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2. Előterjesztés Nagykereki Község Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési
tervének elfogadására
3. Előterjesztés Konzorciumi Együttműködési Megállapodás elfogadásához
4. Különfélék
Tárgyalt napirendi pont

1.
Napirendi pont
Előterjesztés a településkép védelméről szóló törvényből eredő feladatokról
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. A rendelettervezetet az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. Kéri a bizottság elnökét, mondja el
véleményüket.
Matolcsi Áron Csabáné Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság javasolja a
rendelet elfogadását.
Zilai Károly polgármester: Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel
kapcsolatban?
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri, szavazzanak egyetértenek-e a településfejlesztési,
a településrendezési, és a településképi partnerségi egyeztetési szabályzatról szóló rendelet
megalkotásával?
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelete
a településfejlesztési, a településrendezési, és a településképi partnerségi egyeztetési
szabályzatról
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 29. § és 29/A. §-aiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. A rendelet célja
1. §
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E rendelet célja, hogy Nagykereki Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a
településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési
eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet (a továbbiakban
együtt: településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok)
elkészítésére, módosítására irányuló eljárás során történő egyeztetéseknél biztosítsa a
lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek (a továbbiakban: partnerek) minél
szélesebb körben történő bevonását, az elfogadott dokumentumok nyilvánosságát és az
észrevételek, javaslatok megfelelő dokumentálási rendjét.
2. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei
2. §
(1) A polgármester a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi
dokumentumok készítése, módosítása tekintetében a www.nagykereki.hu honlapon (a
továbbiakban: honlap), és a képviselő-testület hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) található
hirdetőtáblán tájékoztatót tesz közzé, a helyi lapban tájékoztatót jelentet meg, illetőleg
lakossági fórumot tart.
(2) A polgármester az értelmezéshez szükséges részletezettségű és szükség esetén alátámasztó
munkarészeket tartalmazó tájékoztatást a településfejlesztési, településrendezési, valamint
településképi dokumentumoktól és az egyeztetési eljárás módjától, valamint a tájékoztatás
helyétől és módjától függően - a meghatározott egyeztetési szakaszokra (előzetes tájékoztató,
munkaközi tájékoztató) is figyelemmel – készíti el.
(3) A lakossági fórum helye és ideje a hirdetőtáblán és a honlapon kerül kihirdetésre a
lakossági fórumot megelőzően legalább 8 nappal. Amennyiben a helyi lap soron következő
megjelenése időszerű, a lakossági fórumról szóló tájékoztatót a helyi lapban is el kell
helyezni.
(4) Amennyiben a hirdetőtáblán történő közzétételt a településfejlesztési, településrendezési,
valamint településképi dokumentumok terjedelme, formátuma nem teszi lehetővé, úgy a
tájékoztatóban megjelölésre kerül, hogy mely időpontokban és mely helyszíneken van
lehetőség betekintésre e dokumentumokba.
(5) A partnerek az Önkormányzat által rendszeresített, a honlapról letölthető, illetve a
Hivatalban is átvehető 1. számú mellékletben szereplő partneri adatlap felhasználásával vagy
egyéb írásos formában a tájékoztatóban meghatározott határidőn belül tehetnek észrevételt,
javaslatot, nyilváníthatnak véleményt a településfejlesztési, településrendezési, valamint
településképi dokumentumok tekintetében.
(6) Az aláírt partneri adatlapon vagy a benyújtott írásos észrevételben meg kell jelölni az
egyeztetési eljárás tárgyát, a partner nevét/képviselőjét, címét/székhelyét, illetőleg döntése
szerint e-mail címét, telefonszámát. Ezen adatok megadása szükséges az érintett részéről
abban az esetben is, ha a lakossági fórumon elhangzott javaslatát, észrevételét kéri
jegyzőkönyvbe foglalni.
(7) A partnerek észrevételt és javaslatot a közzétett tájékoztató alapján a tájékoztató
megjelenésének napjától a tájékoztatóban meghatározott határidőig tehetnek
a. a papír alapon a Hivatal címére történő megküldésével, személyes leadásával, vagy
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b. elektronikus levélként a nagykereki.hivatal@gmail.com e-mail címre.
3. A dokumentálás és a nyilvántartás módja
3. §
(1) A beérkezett véleményeket a Hivatal feladatkör szerinti szervezeti egysége rendszerezi,
melyek átadásra kerülnek a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi
dokumentumok készítésével megbízott személynek, aki ezek figyelembe vételével elkészíti a
dokumentum tervezetét, amelyet a Hivatal feladatkör szerinti szervezeti egysége feltölt a
honlapon található tárhelyre.
(2) Az érdemi, adatlapon érkezett észrevételeket, javaslatokat az ügyirat részeként kell
megőrizni.
4. Az el nem fogadott észrevételek, javaslatok indokolásának módja, dokumentálásuk,
nyilvántartásuk rendje
4. §
(1) Az elkészített és közzétett dokumentumtervezetre érkezett valamennyi érdemi észrevételt,
javaslatot az Önkormányzat főépítésze értékeli, összegzi és eltérő észrevételek, javaslatok
esetén a polgármester azok tisztázása érdekében egyeztetést kezdeményezhet.
(2) Az érintettek meghívásáról a Hivatal feladatkör szerinti szervezeti egysége gondoskodik.
Az egyeztetésről jegyzőkönyv készül.
(3) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat - egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is ismertetni kell a Ügyrendi Bizottsággal (továbbiakban: Bizottság), amelyek elfogadásáról
vagy el nem fogadásáról a Bizottság dönt.
(4) Amennyiben az állami főépítészi eljárásban, a partnerek részéről nem érkezik észrevétel,
javaslat, az Önkormányzat főépítésze – partnerségi egyeztetést lezáró döntésként – ennek
tényét írásban rögzíti, és ez esetben bizottsági döntésre nincs szükség.
(5) A Bizottság – állami főépítészi eljárás esetén az Önkormányzat főépítészének – döntése
feltöltésre kerül a honlapra.
5. Az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és
településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedések
5. §
Az
elfogadott
településfejlesztési,
településrendezési,
valamint
településképi
dokumentumokat – a hatályba lépésüket követően – a Hivatal feladatkör szerinti szervezeti
egysége feltölti a honlapon található tárhelyre.
6. Záró rendelkezés
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6. §
Ez a rendelet 2017. április 1.-jén. napján lép hatályba.

Zilai Károly sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2017. március 30. napján.
dr. Juhász Marica
jegyző
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1. számú melléklet a 6/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelethez:
PARTNERI ADATLAP
Partnerségi egyeztetésben való részvételhez
Alulírott,
Név/Megnevezés:
Képviseletre
jogosult személy:
Lakcím/Székhely:
E-mail cím:
Telefonszám:
a Nagykereki Községi Önkormányzat által készítendő

megnevezésű dokumentum partnerségi egyeztetési eljárásának jelen

előzetes tájékoztatási szakaszában vagy  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 és a településfejlesztési, a településrendezési, és a
településképi partnerségi egyeztetési szabályzatról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak
szerint az alábbi észrevétellel, javaslattal (véleménnyel) kívánok élni:

Az eljárás további szakaszaiban

 részt kívánok venni.
 nem kívánok részt venni.

…………………………….., 20…… ……hó ………nap

…………………………………….
aláírás
A kitöltött, aláírt adatlapot az alábbi címek valamelyikére kell eljuttatni:
Postacím: Nagykereki Községi Önkormányzata 4127 Nagykereki, Kossuth u. 22.
E-mail cím: nagykereki.hivatal@gmail.com
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Zilai Károly polgármester: Kéri, szavazzanak egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi
határozati javaslattal?
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló
2016. évi LXXIV. törvény 5. § (1) bekezdése alapján, a településképi arculati kézikönyv és a
településképi rendelet elkészítésével összefüggő önkormányzati főépítészi feladatok
ellátásával Slachter Bélát bízza meg.
Felelős:
Zilai Károly polgármester, Dr. Juhász Marica jegyző
Határidő:
azonnal, 2017. október 1.
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0
képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott
21/2017. (III. 29.) számú NKt. határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről
szóló 2016. évi LXXIV. törvény 5. § (1) bekezdése alapján, a településképi arculati
kézikönyv és a településképi rendelet elkészítésével összefüggő önkormányzati
főépítészi feladatok ellátásával Slachter Bélát bízza meg.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester, Dr. Juhász Marica jegyző
azonnal, 2017. október 1.

2.
Napirendi pont
Előterjesztés Nagykereki Község Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének
elfogadására
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kérdezi, van-e
kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri, szavazzanak egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi
közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Zilai Károly polgármester
Határidő: 2017. március 31.
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
22/2017. (III. 29.) számú NKt. határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi
közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2017. március 31.
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Melléklet a 22/2017.(III.29.) Nkt. határozathoz:

Nagykereki Községi Önkormányzata
2017. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés
tárgya

Irányadó
eljárásrend
(nemzeti/közösségi)

Tervezett eljárási típusa

A közbeszerzés
becsült értéke
(nettó Ft)

A közbeszerzési eljárás
megindításának tervezett
időpontja

A szerződés
teljesítésének várható
időpontja vagy a
szerződés időtartama

Készítette:

Jóváhagyta:

……………………………………..

……………………………………..

Dr. Juhász Marica

Zilai Károly

jegyző

polgármester

2017. március 29.

2017. március 29.

A közbeszerzési eljárást
lebonyolító szervezet
(hivatal/külső szervezet)

3.
Napirendi pont
Előterjesztés Konzorciumi Együttműködési Megállapodás elfogadásához
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kérdezi, van-e
kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri, szavazzanak egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzata Képviselő - testülete felhatalmazza Biharkeresztes
Város Önkormányzatának polgármesterét a partner önkormányzatok részvételével kötendő,
jelen előterjesztéshez mellékelt konzorciumi megállapodás megkötésére, valamint a
konzorcium vezetőjeként a pályázat benyújtásához szükséges jognyilatkozatok megtételére, a
támogatási szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
folyamatos

6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
23/2017. (III. 29.) számú NKt. határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzata Képviselő - testülete felhatalmazza
Biharkeresztes Város Önkormányzatának polgármesterét a partner önkormányzatok
részvételével kötendő, jelen előterjesztéshez mellékelt konzorciumi megállapodás
megkötésére, valamint a konzorcium vezetőjeként a pályázat benyújtásához szükséges
jognyilatkozatok megtételére, a támogatási szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
folyamatos

Mivel további tárgyalandó téma nem volt, Zilai Károly polgármester, ülésvezető elnök a
Képviselő-testület nyilvános ülését bezárta.

K.m.f.

Zilai Károly
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző

