Jegyzőkönyv
Készült: Ve resegyház Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, az Ügyrendi,
Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 19-én, 15.00 órakor megtartott
rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: az egész ülés folyamán:
Tóth Sándor elnök; Harcos György, Bobál Imréné, Szekszárdiné Bányai
Katalin bizottsági tagok; Szalontai Boldizsár képviselő, Petrucz György
főépítész, Jovanović Dragutin osztályvezető.
az ülés egy részében:
Cserháti Ferenc osztályvezető
Tóth Sándor, a bizottság elnöke 15.22 órakor nyitja meg az ülést. Köszönti a bizottsági
tagokat, a képviselőket és a hivatal dolgozóit. Megállapítja, hogy a bizottság 4
fővel határozatképes.
Elmondja, hogy a 2. napirendi pont lekerül a napirendről, és ismerteti a
napirendet.
Megkérdezi a bizottsági tagokat, hogy egyetértenek-e a napirenddel.
Szavazás: egyhangú igen (4)

1. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: Veresegyház Város Településszerkezeti Terve, Helyi Építési
Szabályzata és Szabályozás Terv módosítása
A napirendi pont előadója: Jovanović Dragutin építésügyi osztályvezető
Jovanović Dragutin: Elmondja, hogy mit tartalmaz az előterjesztés, ismerteti a 19 pontban
elfogadott változásokat. Megmutatja térképen, hogy a változások
milyen területeket érintenek.
Szekszárdiné Bányai Katalin: Megkérdezi, hogy mi a különbség a település szerkezeti terv, a
helyi építési szabályzat, és a szabályozási terv között. Kéri,
hogy az alkalmazott rövidítések jegyzékét kapja meg a
bizottság és a képviselő-testület.
Petrucz György: Elmondja, hogy a település szerkezeti tervén minden olyan elképzelt
változás látszik, amit a város elképzelt a jövőre nézve. A helyi építési
szabályzat: építési övezeteket jelöl meg. A szabályozási terv pedig a helyi
építési szabályzat melléklete, ami részletesen szabályozza az egyes
övezetekre vonatkozó alkalmazandó rendelkezéseket.
15.35-kor Cserháti Ferenc megérkezik

Jovanović Dragutin: Elmondja, hogy most azt a határozatot fogadjuk el, hogy a helyi építési
szabályzat, a település szerkezeti terv és a szabályozási terv módosítását
szükségesnek tartjuk, most még rendeletet nem módosítunk.
Térképen megmutatja a változások lényegét.
A rövidítések jegyzékét átadja a bizottságnak.
Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
9/2012. (I. 19.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta a Ve resegyház
Város Településszerkezeti Terve, Helyi Építési Szabályzata és Szabályozás Terv
módosításáról szóló előterjesztést, és javasolja a képviselő-testületnek is elfogadásra.
Szavazás: egyhangú igen (4)
Tóth Sándor elnök megköszöni a bizottság munkáját, és az ülést 16.10 órakor bezárja.
kmf.
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