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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: 2015. december 21-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-

testületének rendkívüli, nyílt üléséről. 

 

Helye:  Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme  

                (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 

 

Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Munkácsi Mihály alpolgármester, Balázsi 

Csilla, Balogh Sándor, Császár József Sándor, Dr. Rojkó László, Ráduly 

Zsolt, Szabó Krisztián és Szőke Zoltán képviselők.                  
 

Távol maradt:      Bakné Répási Ágnes, Kovácsné Nagy Julianna képviselők és Sipos Ibolya 

                              alpolgármester. 

          

Meghívottként részt vettek:  

Badics Ildikó jegyző, Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető, Girus András 

osztályvezető, Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető és Kovács Edina köztisztviselő. 
 

Meghívottként távolt maradt: -  
 

Jegyzőkönyv-vezető: Ládi Zsanett 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Az ülés megkezdését követően köszöntötte a meghívottakat, majd megállapította, hogy a 

képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fő képviselőből 9 fő képviselő volt jelen. Majd 

kérte, hogy szavazzanak a képviselők a tárgyalandó napirendi pont megtárgyalásának 

elfogadásáról. 

 

A Képviselő–testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta a napirendi pont megtárgyalását. 

 

A meghívóban meghirdetett napirendi pontot az alábbiak szerint fogadta el és tárgyalta meg 

a Képviselő-testület:  

 

 

NAPIRENDEK 
 

1. Előterjesztés a 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és 

Szabályozási Terv módosítására irányuló Reznek Zoltán által benyújtott 

kezdeményezéssel kapcsolatos teljes eljárás véleményezési szakaszának lezárásáról.  

 

2. Egyebek 
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Sipos Ibolya alpolgármester és Kovácsné Nagy Julianna képviselő megérkezett az 

ülésterembe, a Képviselő-testület továbbra is határozatképes maradt.  

 

Tárgy (1.np.): Előterjesztés a 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi 

Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására irányuló 

Reznek Zoltán által benyújtott kezdeményezéssel kapcsolatos teljes 

eljárás véleményezési szakaszának lezárásáról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Kovács Edina köztisztviselő 
 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

289/2015. (XII.21.) Kt. számú 

határozata 

 

A 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási 

Terv módosítására irányuló Reznek Zoltán által benyújtott kezdeményezéssel 

kapcsolatos teljes eljárás véleményezési szakaszának lezárásáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Korm. rendelet) 39. § (2) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1) A Reznek Zoltán által kezdeményezett teljes eljárás keretében lefolytatott 

véleményezési eljárás során beérkezett szakmai véleményeket megismerte, azok 

tartalmát elfogadja, mivel ellentétes vélemény nem érkezett be. 

 

2) Felkéri az Állami Főépítészt, hogy a végső szakmai véleményét a településrendezési 

eszköz elfogadásához adja meg. 

 

3) Felkéri a polgármestert, hogy a  

 

- döntést, valamint a beérkezett szakmai állásfoglalásokat küldje meg Dudás Ede 

megbízott főépítész részére 

- Korm. rendelet 40. § (1) bekezdése szerint – a megbízott főépítész által – elkészített 

dokumentációt küldje meg az Állami Főépítész részére. 

 

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (2.np.): Egyebek 

 

„Egyebek” napirendi pont alatt kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

 

 

Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, a nyílt ülést Dr. Fülöp Erik 

polgármester bezárta.  

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 Dr. Fülöp Erik Badics Ildikó  

 polgármester jegyző 

 

 

 


