Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete
9321 Farád, Fő u. 21.
Tel./Fax : 96/279-142
e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu

Szám: 76-8 /2016./nyilvános
JEGYZŐKÖNYV
Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. június 9-én
16.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Farád Község Önkormányzat tanácskozó terme
Jelen vannak:
Képviselő-testület részéről:
- Szalai Zoltán polgármester
- Potyondi János alpolgármester
- Györffy Miklós
- Horváth Tibor
- Kollár Zsanett
- Peszlen Imre
- Potyondi Veronika képviselő
Farádi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Pálfi Zoltánné jegyző
Kovács Lászlóné pénzügyi főelőadó
Szalai Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselőtestület 7 tagjából jelen van 7 fő, a testületi ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Györffy Miklós és Peszlen Imre képviselőket.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza meg:
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 150/2016.(VI.09.)
határozata
A képviselő-testület Györffy Miklós és Peszlen Imre képviselőket megválasztja
jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Szalai Zoltán
jóváhagyását.
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A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza meg:
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 151/2016.(VI.09.)
határozata
A képviselő-testület az alábbi napirendi pontot hagyta jóvá:
1.) M85 gyorsforgalmi út nyomvonal településrendezési tervekbe illesztése
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
2.) Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló határozat elfogadására
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
Napirend tárgyalása:
1. napirendi pont
M85 gyorsforgalmi út nyomvonal településrendezési tervekbe illesztése
Szalai Zoltán polgármester: Javasolja, hogy a Regioplan Kft. előterjesztésében
foglaltak miatt, hagyja jóvá a képviselő-testület a határozati javaslatot.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozza alábbi
határozatát:
Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 152/2016.(VI.9.)
határozata
A Képviselő-testület a NIF Zrt, mint kezdeményező kérésére, az általa bemutatott,
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősített M85
jelű gyorsforgalmi út tervezett nyomvonala és a kapcsolódó, kiépítendő földúti
szakaszok településrendezési tervekbe illesztése céljából megindítja
településrendezési terveinek módosítását.
Az egyeztetési eljárás során a véleményezők részéről felmerülő, jogszabály által
alátámasztott észrevételeket a tervezés során figyelembe kell venni.
A településrendezési tervi módosítás költségeinek kezdeményező általi viselésére
az önkormányzat a NIF Zrt-vel településrendezési szerződést köt.
A Képviselő-testület, mint Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a
településrendezési eszközök módosítását az útépítési műszaki terveket készítő
Csorna – Sopron Konzorcium (Konzorciumvezető: UTIBER Közúti Beruházó Kft.
1115 Budapest, Csóka u. 7-13.) altervezőjeként a Regioplan Környezet és
Településtervező Kft (9022 Győr, Újkapu u. 13.) készítse el.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
2. napirendi pont
Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló határozat elfogadására
Szalai Zoltán polgármester: Az M85 gyorsforgalmi út nyomvonalának
településszerkezeti tervekbe illesztése miatt a rendezési terv módosításához
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szükséges a partnerségi egyeztetés szabályainak jóváhagyása. Javasolja a
határozati javaslat elfogadását.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozza alábbi
határozatát:
Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 153/2016.(VI.9.)
határozata
A Képviselő-testület az M85 gyorsforgalmi út nyomvonal településrendezési tervekbe
illesztése során a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm rendelet 28.§ (3), 29.§
alapján a partnerségi egyeztetés szabályait az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Az egyezetésben résztvevők körének meghatározása:
- a település teljes lakossága
2. az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) tájékoztatásának
módja és eszközei:
mód:
- az egyeztetés tárgyát képező dokumentációk közzététele
 az önkormányzat honlapján
- a vélemény-nyilvánításra való felhívás eszközei:
 az önkormányzat honlapján történő megjelentetés
3. a javaslatok, vélemények közlésének, (dokumentálásának), nyilvántartásának
módja:
közlés (dokumentálás):
- polgármesteri hivatalban a hirdetőtáblánál elhelyezett füzet
- az önkormányzatnak címzett levél (papíralapú, elektronikus)
nyilvántartás:
- a papíralapú vélemények, levelek és a kinyomtatott e-mailek egy dossziéba
gyűjtése és tárolása sorszámmal és a véleményező nevével megjelölve
4. az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, a
dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje
mód:
 az önkormányzat honlapján
dokumentálás, nyilvántartás:
számítógépen történő tárolás
5. az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedések
 a jóváhagyott munkarészek betekintési és letöltési lehetősége az
önkormányzat honlapján
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Szalai Zoltán polgármester zárt ülést rendel el.

kmf.
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Szalai Zoltán
polgármester
Györffy Miklós
jegyzőkönyv-hitelesítő

Pálfi Zoltánné
jegyző

Peszlen Imre
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