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A Képviselő-testület 2021. november 30-i ülésére
13. napirendi pont
Tárgy: Vászoly község rendezési tervének felülvizsgálati eljárásában a véleményezési
szakaszában, az államigazgatási és partnerségi egyeztetés során keletkezett vélemények,
illetve a lakosságtól beérkezett észrevételekre adott válaszok ismertetése
Tisztelt Képviselő – Testület!
A rendezési terv felülvizsgálati eljárásában az új rendezési terv tervezete felkerült a honlapra,
mellyel egyidőben vélemény nyilvánításra felkérő levelünket megküldtük a 314/2012 (XI.8)
kormányrendeletben előírt államigazgatási szerveknek, és a település partnerségi rendeletében
foglalt partnereknek. A lakosság is itt érhette el a dokumentációkat.
Mivel a lakossági felhívás később került ki a helyi hirdető táblára, a lakossági vélemények
beérkezésének határidejét egy héttel meghosszabbítottuk.
A beérkezett véleményeket és észrevételeket eljuttattuk a tervezőknek, akik minden egyes
véleményre és észrevételre választ adtak. Az előterjesztés mellékletében az államigazgatási
szervektől beérkezett véleményeket és a rájuk adott válaszokat mellékelem. A lakosság
észrevételeire adott válaszokat, külön mellékletben találják.
A válaszok között vannak olyanok is, amelyekben a testületnek kell kimondani a végleges döntést,
ezeket most külön-külön kell egyeztetnünk.
Ha így kialakult a végleges válaszlista, azt feltesszük a honlapra, a hivatal hirdető felületén az
értesítés kihelyezésre kerül arról, hogy a válaszok papíralapon megtekinthetők a hivatalban.
Ezt követően december 10-én pénteken délután lakossági fórumot tartunk, ahol még az eljárással
kapcsolatosan, felmerült kérdésekre adunk válaszokat. A kormányrendelet ezt követően még 8
napot engedélyez a további, a fórumon elhangzotakkal kapcsolatos kérdések befogadására.
Ezután megküldjük a tervezőknek azt a listát amely szerint a tervezeti anyagot ki kell javítani, vagy
módosítani. Ha a dokumentáció javításával elkészültek, annak anyagát megküldik, melyet újra
vissza hozunk a testület elé. Ezt követően a kormányrendeletben megszabott eljárásrend szerint
megy az anyag végső szakmai véleményezésre az állami főépítészhez.
Itt jegyzem meg, hogy amennyiben a válaszok alapján marad továbbra is tisztázatlan kérdés a
testület és valamely államigazgatási szerv között úgy lehetőség van most a tervek javítása előtt
tárgyalásos egyeztetésre. Mivel a Telekom adótornyának helye még most sem tisztázott, javaslom
az egyeztető tárgyalás kiírását.
Vászoly, 2021.l1.24.
Rózsahegyi Tibor
polgármester

Határozati javaslat

……./2021……határozat
A Vászoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államigazgatási véleményekre, a partneri
véleményekre, valamint a lakossági észrevételekre adott tervezői válaszokat megismerte, és az
alábbi döntést hozta:
1.) A tervezői válaszokat a mellékletek szerinti tartalommal elfogadja.
2.) Felkéri a polgármestert hogy az anyagot a honlapon és a hirdetőfelületen tegye közzé.
Határidő:2021. december 02.
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