








E L Ő T E R J E S Z T É S


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. szeptember 22-i ülésére




Tárgy: Törvényességi felhívás a Borzavár község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervéről szóló 10/2005.(VI.1.) önkormányzati rendelettel kapcsolatosan

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
             
Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Szavazás módja: egyszerű szótöbbség

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Bereczkiné Papp Krisztina igazgatási osztályvezető

Az előterjesztés előkészítésében közreműködtek: --








Láttam:



Sümegi Attila

jegyző







Tisztelt Képviselő-testület!


A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 45. § (1) bekezdése alapján: „A 2012. december 31-én hatályban lévő, valamint az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével elkészített és elfogadott településrendezési eszköz 2018. december 31-ig alkalmazható.”

A Nemzeti Jogszabálytár törvényességi felügyeleti kapcsolattartási rendszerén keresztül - 2016. augusztus 5. napján - érkezett a Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjától az előterjesztés 1. mellékletében található törvényességi felhívás Borzavár község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervéről szóló 10/2005.(VI.1.) önkormányzati rendelettel szemben.
A törvényességi felhívásban jelzik, hogy a hatályos rendezési terv nem felel meg a vonatkozó magasabb rendű szabályoknak, így a jogszabálysértéseket 2018. december 31. napjáig meg kell szüntetni. A kézbesítéstől számított 60 napon belül pedig a Képviselő-testületnek meg kell vitatnia és tájékoztatni kell a kormánymegbízottat arról, hogy a felhívásban foglaltaknak – a közölt végső határidőn belül – mikor tesz eleget.

Ennek megfelelően tehát elengedhetetlenül szükséges, hogy a rendezési tervet a következő 2 év során felülvizsgáljuk, a szükséges módosításokat átvezessük, és a jogszabálysértést megszüntessük.

Digitális térkép nélkül a településfejlesztési koncepció elkészítésének és a településrendezési eszközök teljes felülvizsgálatának tervezési díját 4.400.000,- Ft + 1.188.000,- Ft Áfa, összesen: 5.588.000,- Ft összegre becsülte a Tervező.

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozat meghozatalára.



Borzavár, 2016. szeptember 13.
	

					
								Dócziné Belecz Ágnes
							                 polgármester
							










Határozati javaslat:

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2016. (IX.22.) határozata


1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjának VEB/005/2689/2016. ügyiratszámú Törvényességi felhívását megismerte, azt megvitatta. A törvényességi felhívással egyetért.

2./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Borzavár község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervéről szóló 10/2005.(VI.1.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos jogszabálysértéseket 2018. december 31. napjáig megszünteti.

3./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy döntéséről – a Nemzeti Jogszabálytár felületén keresztül – tájékoztassa a Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottját.

Felelős: 1./-2./ pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
              3./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal 
                2./ pont esetében: folyamatos
                3./ pont esetében: 2016. szeptember 30.


