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Készült: Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 24-én 16.00 órai
kezdettel tartott testületi ülésről
Jelen vannak: Kiss Béla polgármester, dr. Gáli Péter jegyző, Dorfinger Károly László
alpolgármester, Papp Zoltán, Szakál Gyula, Fehér Attila, Vargáné Herlicska Zsuzsanna, Zabolay
Gábor képviselők, valamint a jelenléti ív szerint felsoroltak.
Kiss Béla polgármester: köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Elmondja, hogy az ülés
azért rendkívüli, mivel sürgős halasztást nem tűrő döntésekre van szükség. A képviselő-testület
SZMSZ-ében foglaltak szerint az értesítés telefonon, valamint a helyszínen jelenlévő részére szóban
történt a sürgősségre való tekintettel.
Megállapítja, hogy a testület 7 tagjából 7 jelen van, így az ülés határozatképes. A minősített
többséget igénylő döntéshez 4, az egyszerű szótöbbséget igénylő döntéshez is 4 igen szavazat
szükséges.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek Szakál Gyula és Fehér Attila képviselőket javasolja.
A jegyzőkönyvről hangfelvétel készül, a hangfelvétel alapján Kicsiny Andrea készíti el a
jegyzőkönyvet.
A testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Kiss Béla polgármester: javaslatot tett a napirendre, kérem az észrevételeket, majd döntsünk.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
129/2020.(VII.24.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat hagyja
jóvá:
1./ TH-20-02-09 munkaszámú rendezési terv módosítás – záró szakmai vélemény-rendelet
jóváhagyása
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester
Napirend tárgyalása
1./ TH-20-02-09 munkaszámú rendezési terv módosítás – záró szakmai vélemény-rendelet
jóváhagyása
Kiss Béla polgármester: 2020. év folyamán a községben egy terület vonatkozásában kérte –
részben magánszemélyek, és egy vállalkozás - az önkormányzatot, hogy a rendezési terv
módosításra kerüljön. Az önkormányzat a módosítási kérelmet a fejlesztési területen támogatta. A
magánjellegű beruházás mellett egy belterületi lakótömbben falusias lakó területen, az
önkormányzat az övezeti paraméterek módosítása mellett döntött, melyre ebben az eljárásban
került sor a módosításra. A szükséges döntéseket testület meghozta, egyszerűsített eljárás keretében
lefolytatásra került, 2020. július 20-án az állami főépítész megküldte a záró szakmai véleményét, –
ezt a képviselők is megkaptak - melyben a tárgyi módosításnak képviselő-testület elé terjesztése
ellen kifogást nem emelt. Mivel egyszerűsített eljárás keretében zajlott a tervmódosítást, így az
elfogadástól számított 15. napon lép hatályba a rendelet, elfogadását követő 15 napon belül közzé
kell tenni a honlapon, meg kell küldeni az állami főépítész részére. A képviselők a műszaki leírást,
tervlapokat, rendelet tervezetet megkapták, kérem az észrevételeket, majd javasolom a rendelet
előterjesztés szerinti jóváhagyását.
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Szakál Gyula képviselő, az ügyrendi bizottság elnöke: a beterjesztett anyag tartalmazza a
testület által több határozatával jóváhagyott döntéseit, javasolom a rendelet előterjesztés szerinti
jóváhagyását.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal megalkotta a 9/2020.(VII.25.) önkormányzati
rendeletét Levél község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló
3/2009.(V.13.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv részét
képezik)

Kiss Béla polgármester: mivel egyéb megtárgyalandó napirendet a rendkívüli ülés keretében nem
tárgyal a testület az ülést 16.50 órakor berekesztem, felkérem a jegyzőkönyv hitelesítőket a
jegyzőkönyv aláírására.

K.m.f.
Kiss Béla
polgármester

dr. Gáli Péter
jegyző

Szakál Gyula
jkv. hitelesítő

Fehér Attila
jkv. hitelesítő

