Jegyzőkönvv
Kószült; szigetbecse Község Polgármesleri llivatalában a 20!2' május 23-á1

tartott rendkívüli

képviselő_tcslületi ülésrőI.

Jclen vannakl Magasitz Lajos polgármesler.
Bogdán József alpoIgámrester.
Fc.jcsné Schwarcz Erzsébct. dr. csemyi Zsuzsanna. Takács András,
Kalona .lózsef képviselők'

TaEácskozási joggal rószt

rctt:

Katona Éva jcg1ző

lgazoltarr tá\,ol: Ricdl Béla képviseló

Jeg}zókön}ryYczctó:

szabó Anikó ig. fóclőadó

Magasilz Lajos polgármester köszönli az ülés lésztvevőit, az ülést megnyitja. Megállapítja'holy a'|
fos testületból jelen varr ó fii, így az határozatképes.
Magasi1z Lajos polgármcster javaslatot tesz
_ 'l'akács András
- Katona József

a

jegyzőkön}.r' hitelesítőke:

képviselők személyére.

A képvisc1ő{estüIet

a

javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Á

polgálmestcl javaslatot tesz az Íilésnapircndjeire. Megkéri a testületi tagokat, hogy ha van
javaslatuk tor,ábbi napirendre, úgy aá most tegyék meg'

Fcicsnó Schwarcz Erzsélrctl Falunappal kapcsolatban szeretném ha testülct döntóst hozna'

Magasitz Laios: A javasolt napirendi ponttal kiegészítve az alábbi napirendi pontokat javaslom
elfogadásra:
1.)

Víziközmű_szolgáltatás átalakítása.
Előadó: Magasitz Lajos polgármester
telkek átminősítése.
Előadó: Magasitz Lajos polgármestcr

2.) ÜdüIőterüIeti

3.) Falunap előkészítése.időpon1jának meghatározása.

Ijlőadó: Fejesné Schrvarcz EPsébct oktatási-, Múvelódési_, Egészsé8ügyi é5 szociális Bizottság

clnökc

l. napircnd:

vízikiiznlű-szolgáltatás átItlakítása.
Maeasitz Laios: Az előző testületi tiléstinkön már tájéko7]a1tanl a kép\'iselő-tesliilctet, hogy a

viziköZ1rúiszo] gáltat/lsba \,á1tozások Icsarck.
Az cll'úIt hetckben lijbb nlegbeszélés r'olt. mel1'ck azt szolgáhák. hogy döntést tudjanak hozni a
képviscló{estiiIctek abball a kéldésbcll lrogy nelyik víziköznű-s7olgáltatóhoz akatnak tartozni a
jö\'őben.
Escliinkbcl) a dabasi vagy a ceglédi lenuc a rrregíclclő'
Ráckelc. 1\4akád. l-órér'_ I)önrstid. Apaj és Szigetbecsc tclepiilésck po|gárnlcstcrei n)egbcs7-éltük'
Irogi' szet'cncsésebb lcnne. ha a ccglódi \'iziközn]Í!szolgáltatóhoz tal1oznánk.
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Apaj. Dömsöd

és LóIév települések képl'isclő{cstületei már mcg is hozták a lratározátukat.

Ráckevc város képYisclő_tcstiilete a megbeszéltck cl]enére 7-2 arán)'ban a dabasi l'íziközrnii_

szoIgáltató lllellctt voksolt'

Az elő1crjcszést mindcn testüjcli tag nrcgkapta' kéreur mindcnki tanulnrányozza át' hogy

a kcddi

testületi ülésünkön határo7alo1 tudjunk hozni.

Takács András! Elmondom' hogy én is lészt vcÍtom az eddigi ülésekcn, és azt Íapasztaltam' hogy
eddig kizáÚlag arról csett sló. hogy melyik szolgáltatóhoz csa1lakozzunk' Ánril, hogy a

szolgáltatással kapcsolatban miI1'en garanciákat adnak a szolgáItatók. nenr igcn esett szó.
Az iIyen kis telcpülésnek minl Szigctbecse. egyctlen célja lchet. hogy olyan szolgáltatót váIasszon,
amely a szolgáltalás tekintetébeu az cddigi szín\'onalat tudja biz1osí1ani.

?. napircndl

UdiilőtcrüIe(i tclkck telcÍ'ülésrcndczés átsorolása.
Magasitz Laios: A képvisciő{estület 2012. április 3-án úgy határozott' hogy órtékesíti az egyik
iidülőteriileti telkét.
üdülőtelek éItékcsilésénckelőLészitésc során KaIona ÉVajegyző észrevctte.
|rogy a telcpülésrendezési
^z
tenbcn a 23!.0/7; 2310/8; 2310/9; 2310/10; 23lr0/1|; 2310/12 és a
2310/l3 hrsz_ú ingatlanok terület-fellEsználási besorolása Ejelű erdőlcrület' ö\'ezeti besorolása l]v
jclÍícrdóö\'ezet. Az ilyen terillctrc az építésihatóság nem ad építésiengedélyt.

Katona llr'a: Annál is inkább kényes a téma' mert az érintetl telkck közül öt már é ékesitésre
került a korábbi évckbcn. figyclrnen kíviil hagwa a rendezósi 1cru-'bcn íoglaltakat' Ennek mielóbbi
rcndczésc szükséges, e]kcriil\'e az csctlcges polgári jogi következn1énycket is. Anl)ak érdckébe,
lrogy az ingatlalok lerüIet-fcllrasználási besololását eÍdőtcrülctről hélvógiházas iidii]óterü]ctrc'
övezcti bcsoÍolását pedig erdóö\,ezotről hétvégihfuas üdülőö\'ezetrc változtassák, kezdenrén)'eznie
ke]l a tcicpülésszerkezeti tcrv és az övezeti ten'sziikséges méíékűmódosit.isát. Tekintcttel aIIa.
hogyielerrleg elirrdult egy folyaÚat a telcpülésrendezósi tcrv lródosítására vonatkozóan, javaslom a
képYiselő_tcstületnek, bogy az cmlített váltoáatásokat en)ek kerelében próbáIiuk mcg véghezr'inni.
Tájékoáatásként elmondom, hogy a településrendezési teÍ\.teljcs muikaanyagát átn!!ácm és
mcgtalállanr azt az eÍnlékeztctőI, mcly 2005. február 16-án készüIt a Dunalpoly Nemzeti Park
Igazgatóság (1ovábbiakban: DINPI) képviselöjének részvéteIével.
Ebben kértük a fentebb említe(t területek - kb. 100 méter hosszúságú part - üdiiló övczetbc
sololását, melyek a DINPI jelenlévő képviselői egyetértettek. Azt miiÍ senki nem vette észre, hogy
ez a végleges tervbe ncm így kerüIt be'
Tájékoáattam a hétvégitclek éíókesitésérekÜelölt személ}t arról' hogy addig nem kötjük mcg az
adás- vételi szcrződést. anteddig ajogi helyzet nem tis',láZódik'

A

kép\';sclő1cstület

a napircndi pontot

megtfug)'alta és cgyhangíllag hozla nleg

a

kö\'etkező

határozatát:

határozatl
szigctbccsc
Község
Ötrkonlán)'zalának
Képvisclő-tes1ületc
- hiYalkozva a
'
2005. február' 1ó-án. a Dunalpoly Nemzeti Park lgazga1óságával töítént
negállapodásra - a szigetbccsci 2310/7: 2310/8; 2310ly 2310/10'- 2310/11|
23l0ll2 és a 23I0/l3 hrsz-úingatlanok tertilet-fclhasznrilási besololírsát E jclÍi
crdóleúlclről Üh.1elű lret,,'egihazas üdülőtcrületrc. ö\'czcti bcsololását pcdig E\'
jelii cldóövezctól Ühjclű hétl'ógiházas üdülő(i\'eletre ki\'.'tirja mcgvá]tozlatni'
4l /2012. (Y . 23.\ számú

l

2.

^

kapviscIő-lcsliilet c7'Zcl aisszclijggésbcn kezdenrényczi a

telcpülésszerkczeli terv és az öve7eti lcn' sziil'ségcs n]ó ékű nlódosítását. egyben

3

l'elhatalmazza a polgármestert a tervezési munkáIatok e|végzésérevonatkozó
árajánlat mcgkéÍésére.
Felclős: Magasitz Lajos poIgáÍmester
Határidő: Ázonnal.
3. nanirend:

FalunaD c|ökószítésc. idö]'obÍiának mcghalározása.
Fcicsné schrrarcz Erzsébet: Első kérdéscrn az' hogy legyen-e idén falunap tartva, és ha igen.
akkor mclyik napon? Lesz-e rá pénzünk?

Éva:A

a kö|tségvetés
nódosítását. Mivel ncm terveáünk be falunapra semennyi péná. azt most módosíthatnánk 300.000
Ft-ra.
Katona

Takács András:
időpontot vá]asszuk.

május 29-én taíandó képviselő-testületi ülésen trírgyaljuk

Mindig augusztus utolsó hétvégéjénszoktuk taÍtani, javaslom most is ezt az

Feiesné schrrarcz Erzsébet: Amennyiben mindenkinek mcgfelel az augusztus 25' napja, kérem
szavazzuk meg.
MegkéIem a képviselő-testület tagiait. hogy a következó testüIeti ülésre hozzanak ötleteket
falunapi programoka. Következő ülésünkig me8kérem a listát azokról az énekesekről' akik ebben
az időpontban még nincsenck lefoglalva' hogy tudjunk választani.

József: Javasolnám. lrogy idén hivjuk meg a bolgár népt.inc együttest. Minden évben
megnézem őket. szerintem nagyonjók. érdenrcs meghívni őket'
Bogdán

A

képviseló{estület a napirendi pontot mcgtáIgyalta és eg1'hangúlag hoáa mcg a követkcző

határozatát:

42/2012, (Y ' 23.\ számű határozat:
Szigetbccse Község Önkormányzatának Képviseló-testülete falunap szcrvezése
mcllett foglalt állást. A képviseló{cstület falunap időpontjának 2012' augusztus
25. napját határozza meg'
A képviselő-testülot felkóri Fejesné Sclrwarcz Erzsébct képviselőt' hogy a falunap
sz-crvezését kczdje cl.
Fclelős: Fejesné Schwa rcz EÚ'sébet
Határidő: 20l2. augusztus 25.

Több napircnd ncnr lévól1 a polgármestcr az ülést bczárta.
k.m. f.
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