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K6sziilt: M6riak6lnokKdzsdgOnkormrinyzataKdpvisel6-testiiletdnek
16.306lai kezdettel M6riak6lnok,Rriftdczift 6. szdmalatt megtartottnyilv6nosiildser6l.
Jelenvannak:
Dr. T66s6n6G spi)r Etoma polgdmestet, RuzsaIstvan J{nos alpolgdmester, Frauhanmer
J6zsef, Giczi L6sz16,Hochleitnemd Lakner Agnes, Jutr6szKdroly. Kornka Ta&is Istvan
kdpvisel6k;dr. Kfinitz Pei.€tjeg)26; Nagy Tibornejeg)z6kiinywezeta.
A polgtumesterajelenldti iv alapjdnmegrillapitja,hogy a Kdpvisel6-Iestillet'?tagjakbziil T fo
megjelent, igy az lilds hatdrczatkCpeJ,azt megnyitja. A polg6rmesterjavaslatot tesz a
napirendre az al6bbiakszerint:
(Kaldsz,Levendula,Aroika)
1. Malomdil6i utcikjogi helyzet6nekrendezdse
2. A helyi 6pit6si szab{lyzat m6dosit6s6r6l szdl6 iinkormdnyzati retrdelet megalkotrisa
(betoniizem)
MdriakalnokKdzsdgOnkormanyzalanak
Kdpvisel'lestilete 7 igen (eg)hqngi) szqvazattalaz
ctLibbi hatdrczatothozza:
42DOI6.Nlll.l5,\

hrt6r oz t

Mririakrilnok Kdzsdg OnkomrinyzatanakKepvisel6-testiiletea
2016. augusztus15-i iil6s6nek napirendj6t az al6bbiak szerint
fogadjael:
1. Malomdiil6i utcdk jogi helyzetdnek rendezdse (Kaldsz,
Levendula,
Amika)
2. A helyi dpitdsiszabalyzatm6dosltisdr6l sz6l6 dnkormiinyzati
rendeletmegalkotiisa(beton0zem)

NAPIRENDI PONTOK MEGTARC YALASA
(Kal6sz,Levetrdula,Arnika)
1. Malomdtl6i utc6kjogi helyzet6nekrendez6se
Dr. T6ds6ndGisprr Emma: Amint az ismert,a Malomdiil6benszlmos olyan ttszakaszvar
ami m€gmagrinkdzbenvan. Jellemz6enazoknaka tulajdonosoknaka nevdnmaradtakezekaz
utak, akik amak idejdn ott telkeket alakitottakki. Ezt szlmos probl6rn6tjelent. Hosszi tr{von
mindenkdppenaz egyellen j6 megold6s,ha az iinkormdnyzat ezeket 6t'reszi, Az €rintett
rilszakaszokgyakorlatilag mdx most is a mi kezeldsiinkbenvannak, a tulajdonosoknem is
foglalkoznak a karbantartrisukkal.Kdzdrdekii c6lt 6tad6sr61van sz6, nem fizetn€nk a
tulajdoni hrinyadokdrt.Aki mdgsemhajland6 6tadni, annak a fenntartesik61ts6gekb61
is ki
kell vennie a rdsz6t. Most mindez azert is vdlt akhrAliss6,mert van lehet6seg az
ad6ssagkonszolid6ci6ban
nem r6szesult Onkorm6nyzatok rdszdre p6ly6zatot benyrirjtani
itfelujitfuokm, ftdpitdsekre. Konlodtao a Kairisz,Levendulads Amika utcdk terilletdr6l van
sz6, ezeketszeretndnkszilird burkolattal ellatni. A pAlytzat benytitis6nak el6feltdtele,hogy
az utak az ontomiinyzat tulajdonAbakerilljenek 6t. Ismertetema hatituozatij avaslatot:

Mdrial(lilnok
Kozseg OnkarmAnzatdhak Kdpvisel6-testiilete
polgirmestert, hogr' az Ohkofihdnyzat ftszire
a
felhatalmazza
ingr'enesen
megszetezze
a MdriaLlilnok belteiilet 1115,1143,1132,
1154, 1202, 1185, 1209, 1194, 1213. helyrajzi szdm ingqtlsnok
(termdszetben:
Kald,sz,Amika is Levendulautcdk eg)esteriiletei) azon
tulajdoni hdnyadait,melyeketa jelenlegi tulajdonosoktdr[tismentesen
adnak dt.
A KApvisel6-testiiletfelhatalmazza a polgirmestert, hog) oz utak
dtuAislital kapcsolatbanfelmeriild jdrul'kns kbltsigekre (ld. iiwidi
munkad1, fildhiyatali bejeryAs igazgatdsi szolgjltatdsi dija) az
Onkarmdnyzat kbltsdgveftsanek dltaldnos tartaldka terhdre
kdteI ezeftsi get tdl lqlj on.
A KApiselLtestfrlet felhatalmazza a polgimesteft, hogl a fenti
jog glet
kapcsdn a szerzddiseket aldirja ds a sziiladges
j ogry)i Iatkazatokat thegteqrc.
Felel6s: Dr. T6ds6ni GdsporEmmapolgArmester
Hqtfuidd: 2016.augusztus31.
Mdrialailnok KAzsdgOnkarmdnyzatdnak
Kdpvisel&test lete 7 igen (egthang ) szavazanalaz
aldbbi hatdrozatothozza:
4312016.(VIII.15.)
hatf rozat
Mdriakllnok
K\zsdg
ankarmdnyzatdnak Kipyisel1-testlete
felhqtalmazza a polgirmestert, hogt az Onkormdnyzat rdszdre
q Mdriakalnok behetl.ilet1115,1143,1132,
inglenesenmegszerczze
1154, 1202, 1185, 1209, 1194, 1213. helyajzi szdm ingatlanok
(termdszetben:
Kalasz,Amika dsLevendulautctik eg/es teriiletei) {tzon
tuldjdoni hdnyadait,melyeketa jelenlegi tulajdonosokftlitesmentesen
adnakdt.
A Kdpvisel6lest let felhqtalmazzq a polgitmestefi, hogr' az utak
dtaddsdval kapcsolqtbanfelmernld jdruvkos kbltsegefue(d. iignddi
nunkadij, f)ldhivatali bejegtzds igazgatdsi szolgdltatasi dija) az
Onkorruinyzat kithsAgveftsAnek dltaldnos tartqlika
tethdre
kdteIezefi seget vdlIalj on.
A Kipt'isel6-testlilet felhatalmazza a polgdrmestert, hogr' a fenti
jogiiglet
kapcsdn a szerzdddseket ald[rja ds a sz ksdges
j ognyilatkazatokat megteg)e.
Felel6s: Dr. Tdds6ni GdspdrEmmapolgdrnester
Hdtdridd: 2016.aupusztus31.

2. A h€lyi 6pit6si szabilyzat m6dositisdr6l sz6ld tinkormdnyzati rendelet megdkotisa
(betonlizem)
Dr. T6as6neGrisp6rEmma polg6rmester:Vegs6 szakaszahozdrkezett a telepiild$endezesi
eszkdzdk m6dositisrinak iigye. A rendeleltervez€tet €s a hatr4rozatijavaslatot kodbban
kitziil azolq akik elt&6 vdlemdnyeketfogalrnaztakmeg
megismerttikmiir. A szakahat6sAgok
megfogalmazhattrik
az agg|lyatkates\teg ezeketfigyelembeis
az egye/wt6 lfugyalls sonin
javaslatais megdrkezett.K€lem a teshiletet,hogy a helyi
vettilk. Az attami fii€pitdsztrfunogat6
€pltdsiszabAlyzatm6dositisrir6l sz6l6rendeletetalkossukmeg, illetve ismertetema hatirozati
javaslatota telepi esszerkezetiterv m6dositi{s6valkapcsolatban:
Hotdrozatija\)aslat
Mdrialailnok knzsdgOnkormdnyzatdnakKdpvisel1-testlete 4 ielenleg
tervetaz 1ldbbiak sze nt mddositja:
dndnybenldvd telepiildsszerkezeti
q teriiletfelhsszndlast,a jelentds knzlekeddsi6s
A telepiilesszerkezetet,
infrastruhtua hdl'zatoh d ftdd esvidett teriiletek tdrbeli rendszerit 4z
e hatdrozatmell4 etei tortalmazzdk:
- l.szdm melldklet: Teriiletfelhaszndldcitem m6dositds1-' iele: TSL
J/M 1, munkaszima: Rp.I. 150-I 5
- 2.svimi melldldet: Tertiletfelhasmdliui ten m6dositds2., jele: TSZJ/M2, munkaszdma:Rp.l.150-J5
- 3.sz.im me Aklet: Terttletfelhaszndlltsitefl m6dositds3., iele: TSZ
J/M3, munkaszima:Rp.l. 150-15
- 4.szdm melldklet: A telepiiksszerkezetiterret Arintd mddos{tdsok
ter letfelhaszndldsileirdsa.
Mdriahilnok KazsdgOnkormdntzqtdnakKApvisel,+estiilete7 igen (eg/hang, szqvazattalaz
aldbbi hatdrozatothozza:
4412016.fVI[.15.)hat6rozat
Mririak6lnok kozsdgOnkorftinyzatdnak Kdpvisel6-testiiletea jelenleg
terydt az al6bbiakszerintm6dositja:
6rv6nybenldvd teleptildsszerkezeti
A telepiildsszerkezetet,
a tediletfelhaszn{l6st,a jelentiis k6dekeddsi6s
infiastruktlra htil6zatok,a vdd6 6s v€dettteri etek tabe[ rendszerdtaz
e hatitiozatmelldkletei,tafialmazzAk:
- 1.sz6mrimelldklet: Teriiletfelhaszn6lasiterv m6dositris1 , jele: TSZ
Rp.Ll 50-I 5
JA4l, munkaszdma:
- 2.sz6mr:meltdklet: Teriiletfelhasznalasiterv m6dosittis2., jele: TSZRp.I.150-15
J/M2.munkasz6ma:

- 3.szimri melldklel Teriiletfelhaszn6l6siterv m6dosit6s3', jele: TSZ
J,443,munkaszdma:Rp.I.150-15
- 4.sz6mf mellektet A telepiilesszerkezetitervet ddnt6 m6dositisok
teriiletfelhasznrilisileir6sa"
M6riakdlnok Kdzs6g Onkormrinyzat6n&k K6pviseltrestiilete a helyi 6plt6si
szabilyzatr6l sz6l6 3/2000.(II'16.) dnkorm6ryzsti rendelet m6dosiflisdn6l 32616
9/2016. (l' . 17.) onkormfnyzati rendelet6t 7 igen (egrhangti) szaYazattal
megalkott .
Egydbnapircndipont rcm volt, igy a polgdnnesteraziildst 16.506rakor bezi|ta

lzPel€r

