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Kószü|t: szigetbccse Község Polgánneslcfi l-Iivatalában
rendkívüli képviselő-lcstületi ülésÍől'

a 2012. szcplember 24-én taíott

Je|en vannak: Magasitz Lajos polgármcster,
Bogdán József alpoIgármesler'
Fejesné schwarcz Erzsébet. dr. Csernyi ZsuzsaDna. Riedl Béla. Takács Arrdlás és
Katona József képviselök '

Tanácskozási joggal részt vcÍt: Katona EVa jegyzó

Jes/zőkönywezctő:

Szabó Anikó ig. főelőadó

Magasitz Lajos polgármester köszönti az ülés lésztvevőit' az ülést megnyitja. Megállapítja. hogy a 7
lós testületből jelen van 7 fő. így az határozatképes.
Magasi1z Lajos polgármi-sterjavaslatot

tcsz

József
1akács Ándrás képviselok szenrelyére'

a

jegyzőkönyv

- Katona
-

^

hitcIesítőkÍc:

képvise1ő_1estület ajavaslatot cgyhangúlag elibgadta.

A

pol8ámlestcr javaslatot tcsz az iilés napirendjcire' Mcgkéri a testülcÍi tagokat. hogy ha van
javaslatuk további napirendÍe. úgy aá most tegyék rneg.

Magasitz

Laiosi Mivel

nincs javaslat további napirendre. az alábbi napircndi pontol javaslom

elfogadásra:
1.)

Az üdüIőterülcti tclkekle vonatkozó rendezési terv módosítása.

Előterjcsztő: Maga5itz Lajos polgármcster

l.l naÍ'irend:
Az üdülőtcriileti telkekre vonatkozó rendczési terv módosítása.
Ma!.asitz Laios: A képviselö-testület a 4U20I2' (V. 23.) számú haLálozaÍávdt a 2310l'|-13-íe
hrsz-ú ingatlanok terüIet_felhasználási besorolásának E jelű crdő területről Üh jclű hétvégi házas
üdülőtcrületre, övezcti besorolásának pedig Ev jelű erdó ö\,czetről Ülr .jelti hétvégiházas
üdülőöve7-ctre töl'ténő mcgváltoztatásának átvczetéséről hatáÍozott' A PESTTERV Kft. benyújtotta
árajánlatál a TSZT és az ÖT nódosításának elkészítésérevonatkozóan' A mai napon délelőtt
tálgyalást tblytattunk a Kft. teÍvczőjével (aholjelen volt a Pénzügyi bizollság két ta&ia is)' amikor a

tervezó részletesen tájékoáatott benDülrket aZ árajánlat taÍtalnáról.
A hallottak alapján atra a megállapításra jutoltunk. hogy az ár'ból rugyobb összegct Dcm tudunk
lel'amgni' Egy esetben lcnnc mód az árcsökkentésÍe' mégpedig abban az esetben. ha az átajánlat 2es pontjában megjelölt átnézcti térképelkészítéséIekülön árajánlatot kéménk, melybcn szigetbccsc
digitális állami ftjldmérésialaptérképeinek öt éves halározott idejű folyamatos felhasználását
frissítésútján biztositanák a számunkra' Ez azt jelenti' hogy mos1 kellene fizetnünk egy ősszeget a
télképelékészítéséért.
majd azt 4 évcn keresztül a ftissítéseket követőe[ éves részlctekben Íizetnénk
tovább.
A táIgyalás során azt is megbeszéhük. hogy az ajánlatban feltüntetett tervezési alaptérképek és a
NÁTURA 2000 hatásbecslés clkészitésércköT/etlenül s7er7ódünk az alvál]alko7ókkal

2

Mcgelólegezve a képviselő_tes1ület bizalfiát ez utóbbi két munkálat cll'égzéséneksoron kívüli

mcgkezdósét javasoltuk, abból az okból kifolyólag. hogy a tcrület rendezése miclóbb megtörténjcn,
elkerülendő ezzcl az esctleges későbbi ploblémákat'

Andrásl

Az' áLnézcti térképelkészítésére(ami a flissítéses változatot illeti) Mért is
szükség lenDe. mert így mindig lesz az önlonnányzat kezében egy ftiss téIkép.A település teljes
rendezési tervének kötclcző felülvizsgálata 20l5' évben lesz aktuális, mert ekkorjár le a l0 év.
Lehet ugyan. hogy így egy kicsivel többe lbg keúlni a térképekclkészítése'de a rendezési terv
leliilvizsgálata során cz7-el kapcsolatban nagyobb kiadásunk nem lbg keletkezni.

Takács

Foiesnó schrrarcz Erzsébct: Mivel nagyon fontos. hogy ennek az üdülőterületi tésznek az
övezeti átsololása, illetve a sziiksóges módosítások minéI előbb megtörténjenek, c7'ért Ílgy a
lcrvezési alaptéIképek, ulint a NATURA 2000 hatásbecslés elkészítéseazonnali intézkedéstkíván'

Laios:

Javaslom a képviselő-lcstü]etnek, hogy a PF]STTERV Kft' által benyújtott
árajánlatot az említctt módositásokat ligyelembe véve' fogadjuk el'

Maeasitz

A

képviscló_testület a napirendi pontot mcgtfugyalta és egyhangúlag hoza1 mcg a kövctkező

haláIo7aÍáÍ:

lo2Dol2. (lx, 24.\ számí, határozat

szigetbecse Község onkormányzat Képviselő_testületc megtáIgyalta a 4]'/2012.
(V. 23.) számú határo7-atban mcghatározottaka vonatkozó áraiánlatot.
1' A képviselő-testület ú8y dönt, hogy az ajánlatban feltíintetett teNezési
alaptérképek és a Natura 2000 hatásbecslés elkészítésérekózvetlenül szcrződik az

alvállalkozókkal. továbbá ezen munkálatok elvégzéséneksoron kívüli
megkczdését kezdenrényezi'
2' A képYiselő-testület az

térképelkészitésérckülön árajánlatot ká',
^lnézeÍi
melybcn Szigetbecsc digitális állami ftjldmérésialaptélképeineköt éves
határozott idejü folyanatos lelhasználását 1iissítésútján biztosítaDák.
3.
képviselő_testülct fclhatalmazza a po|gármesleÍt. hogy a teÍve7-ési
NatuÍa 2000 hatásbecslés elkészítésérc vállalkozói
alaptéÍképekés
szerződéseket kiisse meg az aj.inlatban megjelölt összcgcklel, továbbá. hogy az
átnézeti térkép elkészítéséIcvonatkozóan kéden küIön árajánlatot'
4.
képviselő-testület l'elhatalmazza a polgármestcrt, hogy a tervezési
munkálatok elvégzéséta módosílásokat figyelembe véve - rendclje meg a
PEsT'fERv Pest Megyei Telület_, Település_, Környezel 'felvc7-ő és Tanácsadó
Kftnől (1085 Budapcst. Kőfaragó u. 9.) és a tervezói szetzódést irja alá.
F€lelős: Magasitz Lajos polgáÍmestcr
}Iatáridó: 2012. október l5.
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'I'öbb napirend nem lévéna polgármester az ülést bezárta.

k.m.i

jkv. hitelcsító

