
Kivonat

Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete által

20í5. május 21-én megtartott nyilvános testületi ülésének jegyzőkönyvéből

38/2015.(V.21.)Ökt. számú h a t á r o z a t

Kapolcs község Önkormányzat Képviselő-testü lete

1, Megállapítja, hogy a településrendezési terv módosításának véleményezési szakaszában minden - a

31412012. (X1.8.) Korm. rendelet 9. mellékletében felsorolt - olyan államigazgatási szerv megkapta a

véleményezési dokumentációt, aki úgy nyilatkozoft az előzetes tájékoztatási szakaszban, hogy a
továbbiakban részt kíván venni.

2. A beérkezett véleményeket (1. melléklet) - a véleményekre adott válaszokat (2, melléklet) elfogadja.

3. Kapolcs község Önkormányzat Képviselő-testülete a fentiek alapján az eljárás véleményezési szakaszát
lezárja és íelkéri a polgármestert, hogy e döntést tegye közzé, a vólemények másolatát, az egyeztető

tárgyalás jegyzőkönyvét valamint az ezek alapján módosított tervdokumentációt a Somogy Megyei

KormányhivatalAllami Főépítésének végső szakmai véleményezésre küldje meg.

Felelős: Göntér Gyula polgármester

Határidó: folyamatos

Melléklet: 1. Előzetes tájékoztató szakaszban és a Véleményezési szakaszban beérkezett vélemények

2, Véleményekre adott Válaszok

k.m.f.t.

Göntér Gyula sk.

polgármester
Takács Lászlóné sk.

jegyző

Másolathiteléül: Í .-\ qa
Monostorapáti, 20,t5, május 27. i 
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Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő.testülete által

20í5. május 21-én megtartott nyilvános testületi ülésének jegyzőkönyvéből

37t2015,(V.21.)Ökt.számú h a t á r o z a t

1. Kapolcs község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a partnerségi egyeztetés szabályairól
hozott 83/20'14. (Vll|.11.) Kt. határozatban foglaltak szerint, annak mellékletében nevesített partnerekkel a
partnerségi egyeztetés megtörtént, A partnerek részéről egy észrevétel érkezett (Nyírő Lajosné), mely a 323
hrsz-Ú Út 4 m-re szabályozott szakaszán lévö 340 hrsz-ú ,,abó" telket érinti. Az úttal érintkezö tulajdonos
levelében nem járul hozzá a telkét érintő szabályozáshoz.

2, Kapolcs község Önkormányzat Képviselőtestülete
megállapítja, hogy a partnerségi egyeztetés keretében érkezett észrevétel nem elfogadhatő. Azérintett 340
hrsz-ú és a szomszédos telkek jelenleg nem építési telkek, mivel a jelenlegi 2 m széles út nem teljesíti az
építési telekhez szükséges, gépjárművel tórténő megközelítés kritériumát, Az érintett tulajdonosoknak közös
érdeke a 4 m-es út kialakíthatósága, így a közös teherviselés is. A jelenlegi szabályozási terv módosítás
továbbegyeztetését támogatja.

3. Képviselő{estület településrendezési terv módosítása során felmerülő költségekre javasolja
településrendezési szeződést kötni az érintett ingatlan tulajdonosokkal. Az önkormányzat eddig vállalt
kötelezettségeit teljesíti, további költségeket nem vállal.

Képviselőtestület felhatalmazzaa polgármesteft, hogy a határozatot küldje meg az érintettek részére,

Felelős: Göntér Gyula polgármester

Határidő: folyamatos

k.m.f.t.

Göntér Gyula sk.
polgármester

r
Másolat hiteléül: Í{ " l _>

Monostorapáti, 2015. mfius 27 .

Takács Lászlóné sk.
jegyző
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