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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Vezseny  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2014.  október  20-án
megtartott alakuló üléséről

Az ülés helye: Vezseny Községi Önkormányzat tanácskozó terme
 Vezseny, Templom út 1.

Az ülés vezetője: Szabó Ferenc polgármester

Jelen vannak: Ács László
Kálmán Dezsőné
Kondor István
Péter Károly képviselők

Az ülésen meghívottként jelen vannak: Balláné Berecz Enikő alejgyző
Kormosné Lukács Katalin gazdálkodási főelőadó
Fehér Tiborné HVB elnöke
Strack Flórián

1. Napirendi pont tárgyalása

Szabó Ferenc polgármester
Üdvözlöm az alakuló ülés résztvevőit, és kérem, hogy állva hallgassuk végig a Himnuszt.

Himnusz elhangzása után

Szabó Ferenc polgármester 
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a megválasztott 5 fő képviselő közül 5 fő jelen van,
a részvételi arány 100 %-os, így az ülést határozatképesnek nyilvánítom és megnyitom.
Kérem, hogy aki a kiküldött meghívón feltüntetett napirendi pontok tárgyalásával egyetért,
legyen szíves kézfelnyújtással jelezni.
Alakuló ülésünkre az alábbi napirendi pontok megtárgyalását javaslom:

1. Ünnepélyes megnyitó 

2. Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről
Előadó: Fehér Tiborné HVB. Elnöke

3. Az önkormányzati képviselők eskütétele
Előadó: Fehér Tiborné HVB. Elnöke

4. Polgármester eskütétele
Előadó: Fehér Tiborné HVB. Elnöke

5. A polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Előadó: Balláné Berecz Enikő aljegyző 
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6. Alpolgármester választása, eskütétele.
Előadó: Szabó Ferenc  polgármester

7. Vezseny  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása  
Előadó: Balláné Berecz Enikő aljegyző

8. Szociális és Ügyrendi Bizottság megválasztása. A Bizottsági tag eskütétele. 
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

9. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről való tájékoztatás, nyomtatványok átadása
Előadó: Balláné Berecz Enikő aljegyző

10. Összeférhetetlenségről és méltatlanságról tájékoztatás.
Előadó: Balláné Berecz Enikő aljegyző 

11. Az önkormányzat 2014 évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

12. A település rendezési tervének módosítása  
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 5 fő – 5 igen szavazattal,  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
50/2014.(X.20.) Kt. számú határozata

Vezseny  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2014.  október  20-i  nyílt  ülése
napirendjeinek jóváhagyására

Vezseny  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2014.  október  20-i  nyílt  ülése
napirendjeit, azok sorrendjét a következők szerint hagyja jóvá:

1. Ünnepélyes megnyitó 

2. Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről
Előadó: Fehér Tiborné HVB. Elnöke

3. Az önkormányzati képviselők eskütétele
Előadó: Fehér Tiborné HVB. Elnöke

4. Polgármester eskütétele
Előadó: Fehér Tiborné HVB. Elnöke

5. A polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Előadó: Balláné Berecz Enikő aljegyző 
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6. Alpolgármester választása, eskütétele.
Előadó: Szabó Ferenc  polgármester

7. Vezseny  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása  
Előadó: Balláné Berecz Enikő aljegyző

8. Szociális és Ügyrendi Bizottság megválasztása. A Bizottsági tag eskütétele. 
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

9. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről való tájékoztatás, nyomtatványok átadása
Előadó: Balláné Berecz Enikő aljegyző

10. Összeférhetetlenségről és méltatlanságról tájékoztatás.
Előadó: Balláné Berecz Enikő aljegyző 

11. Az önkormányzat 2014 évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

12. A település rendezési tervének módosítása  
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

Erről értesülnek:
1./ Képviselő-testület tagjai helyben
2./ Szabó Ferenc polgármester helyben
3./ Balláné Berecz Enikő aljegyző helyben

2. Napirendi pont tárgyalása

Szabó Ferenc polgármester
Felkérem Fehér  Tibornét,  a  Helyi  Választási  Bizottság  elnökét,  tájékoztassa  a  képviselő-
testületet  a  2014.  október  12-én  Vezseny  településen  megtartott  helyi  önkormányzati
képviselők és polgármester választás eredményéről.

Fehér Tiborné HVB elnöke
Köszöntöm a Képviselő testület tagjait, polgármester urat, a hivatal dolgozóit és a megjelent
érdeklődőket. 
A  2014.  október  12.  napjára  kitűzött  helyi  önkormányzati  képviselők  és  polgármester
választás eredményéről az alábbiakban kívánok tájékoztatást nyújtani. 
A névjegyzékben szereplő 554 választópolgárból 390 fő vett részt a szavazáson, ami több
mint 70%-os részvételi aránynak felel meg. 
A polgármester választáson az érvénytelen szavazólapok száma: 4 db volt, így összesen 386
szavazatot számolt meg a bizottság. 
A legtöbb szavazatot Szabó Ferenc kapta:   286 db  (74%) 
2. Hatvani Lajos: 65 db  (16,8 %) 
3. Ács László 25 db  (6,4%)
4. Kőkuti László 10 db  (2,6 %)
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A  helyi  önkormányzati  képviselők  választásán  a  rontott  szavazólapok  száma:  7  db,  így
összesen 383 szavazó adott le érvényes szavazatot. 
A legtöbb szavazatot itt is Szabó Ferenc kapta, de a polgármesteri tisztség elnyerése miatt, az
egyéni listából kiesett. 
Az utána következő legtöbb szavazatot Kondor István kapta: 173 db (45 %) 
2.      Kálmán Dezsőné 162 db (42,3 %) 
3.      Péter Károly 138 db (36 %) 
4.                                                                     Ács László                            119 db (31 %)
5.      Sipos Attila   96 db (25 %)
6.      Strack Flórián   93 db (24,2 %) 
7.      Szabó Imre   82 db (21,4%)
8.      Szabó Jánosné   79 db (20,6%)
9.      Farkas Mónika   43 db (11,2 %) 
10      Szajli János   38 db (9,9 %) 
11.      Hegyes Katalin   25 db (6,5 %)
12.      Szuromi Annabella   23 db (6 %) 
13.      Farkas Istvánné                9  db (2,3 %) 

3. Napirendi pont tárgyalása

Fehér Tiborné HVB elnöke
Felkérem a megjelent képviselőket, hogy az esküszövegét mondják utánam.

(Fehér Tiborné felolvassa az eskü szövegét.)

„Én,  (a képviselő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz
és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
képviselői  tisztségemből  eredő feladataimat  Vezseny fejlődésének előmozdítása  érdekében
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

Kérem, hogy az esküokmányt írják alá.
(A képviselők aláírják az esküokmányt.)

4. Napirendi pont tárgyalása

Fehér Tiborné HVB elnöke
Felkérem polgármester urat, hogy az esküszövegét mondja utánam.

(Fehér Tiborné felolvassa az eskü szövegét.)

„Én,   (a  polgármester  neve) becsületemre  és  lelkiismeretemre  fogadom,  hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal
is  megtartatom;  polgármesteri  tisztségemből  eredő  feladataimat  Vezseny  fejlődésének
előmozdítása  érdekében  lelkiismeretesen  teljesítem,  tisztségemet  a  magyar  nemzet  javára
gyakorlom.

6



(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

Kérem, polgármester urat, hogy az esküokmányt írja alá.
(A polgármester aláírja az esküokmányt.)

5. Napirendi pont tárgyalása

Balláné Berecz Enikő aljegyző
A társadalmi megbízatású polgármester megbízatásának időtartamára tiszteletdíjra jogosult. A
tiszteletdíj  mértéke  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.
Törvény  71.§  (2)-(5)  pontja  alapján  összegszerűen  kerül  megállapításra.  A  polgármester
tiszteletdíja  a  helyettes  államtitkár  közszolgálati  tisztviselőkről  szóló  törvényben
meghatározott  alapilletményéből,  illetménykiegészítéséből,  vezetői  illetménypótlékából  álló
illetményének 40%-nak, az 50%-a azaz: 149.575,-Ft.

Szabó Ferenc polgármester
Bejelentem személyes érintettségemet és kérem, hogy a képviselő-testület a napirendi ponttal
kapcsolatos döntés meghozatalából zárjon ki. 

Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 5 fő – 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
és 1 tartózkodással meghozta a következő határozatot:

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
51/2014.(X.20.) Kt. sz. határozata

Polgármester kizárásáról 

Vezseny  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján a döntés
meghozatalából Szabó Ferenc polgármestert kizárja.

Határidő: azonnali
Erről értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai Helyben

2. Szabó Ferenc polgármester Helyben
3. Balláné Berecz Enikő aljegyző Helyben

Szabó  Ferenc  polgármester  szavazást  rendelt  el  a  polgármester  tiszteletdíjáról  és
megállapította, hogy a Képviselő-testület határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 5 fő
– 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
52/2014.(X.20.) Kt. sz. határozata

Szabó Ferenc polgármester tiszteletdíjának megállapítása

Vezseny Községi önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  71.  §  (2)-(5)  bekezdése  alapján,  Szabó  Ferenc
polgármester  havi  tiszteletdíját  megválasztásnak  időpontjától,  havi  bruttó  149.575,-  Ft
összegben állapítja meg.
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A Képviselő-testület felkéri Balláné Berecz Enikő aljegyzőt, hogy a határozat végrehajtásával
kapcsolatos további intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnali
Felelős: Balláné Berecz Enikő aljegyző
Erről értesül: 1. Képviselő-testület tagjai Helyben

2. Szabó Ferenc polgármester Helyben
3. Balláné Berecz Enikő aljegyző Helyben

Balláné Berecz Enikő aljegyző
A polgármester Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény
71.§ (1), (6) bekezdése alapján havonta a  tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű
költségtérítésre jogosult, melynek összege : 22.436,-Ft/hó.

Szabó  Ferenc  polgármester  szavazást  rendelt  el  a  polgármester  költségtérítéséről  és
megállapította, hogy a Képviselő-testület határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 5 fő
– 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
53/2014.(X.20.) Kt. sz. határozata

Szabó Ferenc polgármester költségtérítésének megállapítása

Vezseny Községi önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  71.  §  (1),  (6)  bekezdése  alapján,  Szabó  Ferenc
polgármester  havi  költségtérítését  megválasztásnak  időpontjától,  havi  bruttó  22.436,-  Ft
összegben állapítja meg.
A Képviselő-testület felkéri Balláné Berecz Enikő aljegyzőt, hogy a határozat végrehajtásával
kapcsolatos további intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnali
Felelős: Balláné Berecz Enikő aljegyző
Erről értesül: 1. Képviselő-testület tagjai Helyben

2. Szabó Ferenc polgármester Helyben
3. Balláné Berecz Enikő aljegyző Helyben

6. Napirendi pont tárgyalása

Szabó Ferenc polgármester
A képviselő-testület  a  polgármester  javaslatára,  titkos  szavazással,  minősített  többséggel  a
polgármester  helyettesítésére,  munkájának  segítésére  alpolgármestert  választ.  A képviselő-
testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg.
A választást zárt ülésen kell tartani, amennyiben a jelölt nem járul hozzá a nyílt üléshez, a
szavazásnak azonban mindenképpen titkosnak kell lennie.
Alpolgármesternek Kálmán Dezsőné képviselőt javaslom.
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Az önkormányzat  Szervezeti-  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  5/2013.  (IV.25.)  rendelet
42.§  (1)-(6)  bekezdése  alapján  ideiglenes  szavazatszámláló  bizottság  bonyolítja  le  az
alpolgármester választással kapcsolatos titkos szavazást.
Szavazatszámláló bizottság tagjainak javaslom:

- Ács László
- Péter Károly
- Kondor István

Az ideiglenes bizottság elnökének Ács László képviselőt javaslom.

Kálmán Dezsőné képviselő
Hozzájárulok az alpolgármester választás nyílt ülésen történő tárgyalásához.

Ács László képviselő
Bejelentem  személyes  érintettségemet  és  kérem,  hogy  a  képviselő-testület  a  döntés
meghozatalából zárjon ki. 

Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 5 fő – 0 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és
1 tartózkodással meghozta a következő határozatot:

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
54/2014.(X.20.) Kt. sz. határozata

Ács László kizárásáról 

Vezseny  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján a döntés
meghozatalából Ács László képviselőt nem zárja ki.

Határidő: azonnali
Erről értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai Helyben

2. Szabó Ferenc polgármester Helyben
3. Balláné Berecz Enikő aljegyző Helyben

Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 5 fő – 5 igen szavazattal,  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
55/2014.(X.20.) Kt. sz. határozata

Ideiglenes Szavazatszámláló Bizottság elnökének megválasztásáról

Vezseny  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Ideiglenes  Szavazatszámláló
Bizottság elnökéül  Ács László képviselő-testületi tagot megválasztotta.
Határidő: azonnali
Erről értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai Helyben

2. Szabó Ferenc polgármester Helyben
3. Balláné Berecz Enikő aljegyző Helyben
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Péter Károly képviselő
Bejelentem  személyes  érintettségemet  és  kérem,  hogy  a  képviselő-testület  a  döntés
meghozatalából zárjon ki. 

Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 5 fő – 0 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és
1 tartózkodással meghozta a következő határozatot:

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
56/2014.(X.20.) Kt. sz. határozata

Péter Károly kizárásáról 

Vezseny  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján a döntés
meghozatalából Péter Károly képviselőt nem zárja ki.

Határidő: azonnali
Erről értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai Helyben

2. Szabó Ferenc polgármester Helyben
3. Balláné Berecz Enikő aljegyző Helyben

Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 5 fő – 5 igen szavazattal,  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
57/2014.(X.20.) Kt. sz. határozata

Ideiglenes Szavazatszámláló Bizottság tagjának megválasztásáról

Vezseny  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Ideiglenes  Szavazatszámláló
Bizottság tagjának Péter Károly képviselő-testületi tagot megválasztotta.
Határidő: azonnali
Erről értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai Helyben

2. Szabó Ferenc polgármester Helyben
3. Balláné Berecz Enikő aljegyző Helyben

Kondor István képviselő
Bejelentem  személyes  érintettségemet  és  kérem,  hogy  a  képviselő-testület  a  döntés
meghozatalából zárjon ki. 

Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 5 fő – 0 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és
1 tartózkodással meghozta a következő határozatot:
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Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
58/2014.(X.20.) Kt. sz. határozata

Kondor István kizárásáról 

Vezseny  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján a döntés
meghozatalából Kondor István képviselőt nem zárja ki.

Határidő: azonnali
Erről értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai Helyben

2. Szabó Ferenc polgármester Helyben
3. Balláné Berecz Enikő aljegyző Helyben

Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 5 fő – 5 igen szavazattal,  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
59/2014.(X.20.) Kt. sz. határozata

Ideiglenes Szavazatszámláló Bizottság tagjának megválasztásáról

Vezseny  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Ideiglenes  Szavazatszámláló
Bizottság tagjának Kondor István képviselő-testületi tagot megválasztotta.
Határidő: azonnali
Erről értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai Helyben

2. Szabó Ferenc polgármester Helyben
3. Balláné Berecz Enikő aljegyző Helyben

Kálmán Dezsőné képviselő
Bejelentem  személyes  érintettségemet  az  alpolgármester  választáson  és  kérem,  hogy  a
képviselő-testület a döntés meghozatalából zárjon ki. 

Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 5 fő – 0 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és
1 tartózkodással meghozta a következő határozatot:

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
60/2014.(X.20.) Kt. sz. határozata

Kálmán Dezsőné kizárásáról 

Vezseny  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján a döntés
meghozatalából Kálmán Dezsőné képviselőt nem zárja ki.

Határidő: azonnali
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Erről értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai Helyben
2. Szabó Ferenc polgármester Helyben
3. Balláné Berecz Enikő aljegyző Helyben

Szabó Ferenc polgármester
Megkérem  Balláné  Berecz  Enikő  aljegyző  asszonyt,  gondoskodjon  a  titkos  szavazáshoz
szükséges szavazólapok elkészítéséről, és az egyéb technikai feltételek biztosításáról.
Felkérem a megválasztott ideiglenes bizottságot a titkos szavazás lebonyolítására.
A titkos szavazás idejére szünetet rendelek el.

(Szünet után)

Szabó Ferenc polgármester
Felkérem az ideiglenes bizottság elnökét ismertesse a titkos szavazás eredményét.

Ács László képviselő
A titkos szavazás lebonyolítása előtt a bizottság tagjai megtekintették a szavazó ládát, mely
üres volt.  A szavazás után ládában 5 db szavazólap volt,  melyből  mind az 5 érvényes.  A
szavazás eredménye 5 igen szavazat.

Szabó Ferenc polgármester
Megállapítom,  hogy  a  képviselő-testület  5  Igen  szavazattal,  titkos  szavazással  Kálmán
Dezsőné képviselőt alpolgármesterré megválasztotta.

Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 5 fő – 5 igen szavazattal,  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
61/2014.(X.20.) Kt. sz. határozata

Kálmán Dezsőné alpolgármesterként történő megválasztásáról 

Vezseny  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  alpolgármesternek  Kálmán  Dezsőné
települési önkormányzati képviselőt megválasztotta.

Határidő: azonnali
Erről értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai Helyben

2. Szabó Ferenc polgármester Helyben
3. Balláné Berecz Enikő aljegyző Helyben

Szabó Ferenc polgármester
Felkérem Kálmán Dezsőnét, hogy az esküszövegét mondja utánam.

(Szabó Ferenc felolvassa az eskü szövegét.)

„Én,   (az  alpolgármester  neve) becsületemre  és  lelkiismeretemre  fogadom,  hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal
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is  megtartatom;  alpolgármesteri  tisztségemből  eredő  feladataimat  Vezseny  fejlődésének
előmozdítása  érdekében  lelkiismeretesen  teljesítem,  tisztségemet  a  magyar  nemzet  javára
gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

Kérem, Kálmán Dezsőnét, hogy az esküokmányt írja alá.
(Az alpolgármester aláírja az esküokmányt.)

Szabó Ferenc polgármester
A társadalmi megbízatású alpolgármester megbízatásának időtartamára tiszteletdíjra jogosult.
A tiszteletdíj  mértéke  Magyarország helyi  önkormányzatairól  szóló 2011.  évi  CLXXXIX.
Törvény  80.§  (2)  pontja  alapján  összegszerűen  kerül  megállapításra.  Az  alpolgármester
tiszteletdíját a képviselő-testület a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70–90%-
a  közötti  összegben  állapítja  meg,  melynek  egészéről  vagy  meghatározott  részéről  a
képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. 
Javaslom  az  alpolgármester  tiszteletdíját  a  polgármester  tiszteletdíjának  70%-ában
megállapítani, azaz: 104.703,- Ft-ot.

Kálmán Dezsőné alpolgármester
Bejelentem személyes érintettségemet és kérem, hogy a képviselő-testület a tiszteletdíj és a
költségtérítéssel kapcsolatos döntés meghozatalából zárjon ki. 

Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 5 fő – 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
és 1 tartózkodással meghozta a következő határozatot:

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
62/2014.(X.20.) Kt. sz. határozata

Alpolgármester kizárásáról 

Vezseny  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján a döntés
meghozatalából Kálmán Dezsőné alpolgármestert kizárja.

Határidő: azonnali
Erről értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai Helyben

2. Szabó Ferenc polgármester Helyben
3. Balláné Berecz Enikő aljegyző Helyben

Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 5 fő – 4 igen szavazattal,  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
63/2014.(X.20.) Kt. sz. határozata

Kálmán Dezsőné alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
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Vezseny Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  80.  §  (2)  bekezdése  alapján,  Kálmán  Dezsőné
alpolgármester  havi  tiszteletdíját  megválasztásnak  időpontjától,  havi  bruttó  104.703,-  Ft
összegben állapítja meg.

Határidő: azonnali
Erről értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai Helyben

2. Szabó Ferenc polgármester Helyben
3. Balláné Berecz Enikő aljegyző Helyben

Szabó Ferenc polgármester
Az  alpolgármester  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.
Törvény  80.§  (3)  bekezdése  alapján  havonta  a  tiszteletdíjának  15%-ában  meghatározott
összegű költségtérítésre jogosult, melynek összege : 15.705,-Ft/hó.

Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 5 fő – 4 igen szavazattal,  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
64/2014.(X.20.) Kt. sz. határozata

Kálmán Dezsőné alpolgármester költségtérítésnek megállapítása

Vezseny Községi Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  80.  §  (3)  bekezdése  alapján,  Kálmán  Dezsőné
alpolgármester  havi  költségtérítését  megválasztásnak  időpontjától,  havi  bruttó  15.705,-  Ft
összegben állapítja meg.

Határidő: azonnali
Erről értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai Helyben

2. Szabó Ferenc polgármester Helyben
3. Balláné Berecz Enikő aljegyző Helyben

Kálmán Dezsőné alpolgármester
A részemre megszavazott tiszteletdíjról és költségtérítésről teljes egészében lemondok.
(Írásos nyilatkozat a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

7. Napirendi pont tárgyalása
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 5 fő – 5 igen szavazattal,  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:
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Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2014. (X.20.) önkormányzati rendelete

Vezseny Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testülete  Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 43.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdésének d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el: 

1.§  Vezseny  Község  Önkormányzata  Képviselő  testületének  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatáról szóló 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Szmsz.) 

6.§. (2) bekezdésben, a 10.§ (1), (2) , (4) bekezdésében  és 21.§ (2) bekezdésben a „Pénzügyi
és Szociális” szövegrész helyébe a „Szociális és Ügyrendi” szöveg lép. 

2.§  (1) Az Szmsz. 8.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„  8.§  (1)  A  polgármester  a  község  választópolgárai  által  megválasztott,  társadalmi
megbízatású tisztségviselő. Munkarendje: kedd 8-16.30, csütörtök : 8-16.30. óra..” 

(2) Az Szmsz. 8.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 8.§ (2)  (2) A polgármester fogadónapja:. kedd 9.00-12.00 óra..” 

3.§. Az Szmsz. 15.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 15.§ A  jegyző   ügyfélfogadási rendje Tiszajenő településen csütörtöki napon 14,00 – 16,30
óráig, Vezseny településen pénteki napon 8,00 – 12,00 óráig tart.” 

4.§.  Az Szmsz 3. sz. melléklete helyére e rendelet melléklete lép 

5.§.  A  rendelet  a  kihirdetés  napján  lép  hatályba.  Hatálybalépésével  a  Vezseny  Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.
(IV.25.) számú rendelet  6.§ (2), 8.§ (1),(2),  10.§ (1), (2), (4), 15.§. 21.§ (2) bekezdés és a 3
sz. melléklete hatályát veszti. 

Szabó Ferenc Balláné Berecz Enikő
Polgármester           aljegyző

Melléklet a  18/2014.(X.20.) önkormányzati rendelethez

 
A Szociális és Ügyrendi Bizottság feladat- és hatásköre

 1./  Önkormányzati segélyt nyújt

2./  Véleményezi a szociális tárgyú rendelet-tervezeteket.

3./   Ellátja  a  vagyonnyilatkozatok   vizsgálatával,  kezelésével,   nyilvántartásával  és
ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.
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4./  Ellátja  az  önkormányzati  képviselői  összeférhetetlenség  megállapítására  irányuló
kezdeményezés kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat.

5./  Dönt a településre érkező, térítésmentes adományok szétosztásáról.

6./ Figyelemmel kíséri a település egészségügyi és szociális helyzetét, ezen belül
a) preventív szociális tevékenység,
b) helyi lehetőségek függvényében szociális háló kiépítése,
c) családvédelem,
d) gyermek- és ifjúságvédelem,
e) szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzése,
f) időskorúak, egyedül  élők segítése.

Szabó Ferenc polgármester
A rendelet kihirdetésre kerül, a kihirdetés idejére szünetet rendelek el.

(Szünet után)

8. napirendi pont tárgyalása

Szabó Ferenc polgármester   
A képviselő-testület állandó bizottságának 1 fő képviselő elnöke, 1 fő képviselő tagja és 1 fő
nem képviselő tagja lehet.
A képviselő-testület jogköre dönteni a bizottság személyi összetételét illetően.
Önkormányzatunknál egy állandó bizottság – a Szociális és Ügyrendi Bizottság működik.
A Bizottság személyi  összetételére  javaslom a bizottság elnökének Ács Lászlót,  képviselő
tagjának Péter Károlyt, nem képviselő tagjának : Strack Flóriánt.

Ács László képviselő
Bejelentem  személyes  érintettségemet  és  kérem,  hogy  a  képviselő-testület  a  döntés
meghozatalából zárjon ki. 

Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 5 fő – 0 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és
1 tartózkodással meghozta a következő határozatot:

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
65/2014.(X.20.) Kt. sz. határozata

Ács László kizárásáról 

Vezseny  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján a döntés
meghozatalából Ács László képviselőt nem zárja ki.

Határidő: azonnali
Erről értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai Helyben
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2. Szabó Ferenc polgármester Helyben
3. Balláné Berecz Enikő aljegyző Helyben

Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 5 fő – 5 igen szavazattal,  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
66/2014.(X.20.) Kt. sz. határozata

Szociális és Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztásáról

Vezseny  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Szociális  és  Ügyrendi  Bizottság
elnökéül Ács László képviselő-testületi tagot megválasztotta.
Határidő: azonnali
Erről értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai Helyben

2. Szabó Ferenc polgármester Helyben
3. Balláné Berecz Enikő aljegyző Helyben

Péter Károly képviselő
Bejelentem  személyes  érintettségemet  és  kérem,  hogy  a  képviselő-testület  a  döntés
meghozatalából zárjon ki. 

Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 5 fő – 0 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és
1 tartózkodással meghozta a következő határozatot:

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
67/2014.(X.20.) Kt. sz. határozata

Péter Károly kizárásáról 

Vezseny  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján a döntés
meghozatalából Péter Károly képviselőt nem zárja ki.

Határidő: azonnali
Erről értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai Helyben

2. Szabó Ferenc polgármester Helyben
3. Balláné Berecz Enikő aljegyző Helyben

Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 5 fő – 5 igen szavazattal,  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
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Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
68/2014.(X.20.) Kt. sz. határozata

Szociális és Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztásáról

Vezseny  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Szociális  és  Ügyrendi  Bizottság
tagjának Péter Károly képviselő-testületi tagot megválasztotta.
Határidő: azonnali
Erről értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai Helyben

2. Szabó Ferenc polgármester Helyben
3. Balláné Berecz Enikő aljegyző Helyben

Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 5 fő – 5 igen szavazattal,  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
69/2014.(X.20.) Kt. sz. határozata

Szociális és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagjának megválasztásáról

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Ügyrendi Bizottság nem
képviselő  tagjának  Strack  Flórián  5093  Vezseny,  Kossuth  u.  1.  szám  alatti  lakost
megválasztotta.
Határidő: azonnali
Erről értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai Helyben

2. Szabó Ferenc polgármester Helyben
3. Balláné Berecz Enikő aljegyző Helyben

Szabó Ferenc polgármester
A képviselő testület bizottságának nem képviselő tagja a megválasztását követően a testület
előtt esküt tesz. Felkérem Strack Flóriánt az eskü letételére. 

(Szabó Ferenc felolvassa az eskü szövegét.)

 „Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait  megtartom és másokkal is megtartatom; a
bizottsági  tisztségemből  eredő  feladataimat  Vezseny  fejlődésének  előmozdítása  érdekében
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

Kérem, Strack Flóriánt, hogy az esküokmányt írja alá.
(Strack Flórián  aláírja az esküokmányt.)

9. Napirendi pont tárgyalása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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10. Napirendi pont tárgyalása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

11. Napirendi pont tárgyalása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 5 fő – 5 igen szavazattal,  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:

Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2014. (X.21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról

Vezseny  Község  Önkormányzat  képviselő-testülete  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi
CXCV.  törvény  34.§-a  alapján  az  önkormányzat  a  2/2014.(II.05.)  számú  rendelet
(továbbiakban: Ör.) módosítására a következőket rendeli el:

1.§ (1) Az Ör. 1.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

      133.357 E Ft Költségvetési bevétellel
      146.010 E Ft Költségvetési kiadással

         12.653 E Ft Költségvetési egyenleggel, melyből
              9.814 E Ft működési

           2.839 E Ft felhalmozási

állapítja meg.”

 2.§ (1) Az Ör. 1.1 melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

 (2) Az Ör. az alábbi 9. melléklettel egészül ki.

3.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Szabó Ferenc Balláné Berecz Enikő
 Polgármester    aljegyző

12. Napirendi pont tárgyalása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.
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Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 5 fő – 5 igen szavazattal,  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
70/2014.(X.20.) Kt. sz. határozata

Vezseny község településrendezési tervének módosítása

Vezseny  Községi  Önkormányzat  Képviselő  testülete  a  belterületi  falusias  lakóterületekre
vonatkozó  tetőhajlásszög  csökkentésére  vonatkozó  településrendezési  terv  módosítást
támogatja, azzal a feltétellel, hogy a településrendezési terv módosítás költségét a rendezési
terv módosítást kezdeményező magánszemély finanszírozza. 
A Képviselő testület felhatalmazza Szabó Ferenc polgármestert a határozat mellékletét képező
„Tervezési szerződés”  aláírására. 

Határidő: folyamatos
Felelős: Szabó Ferenc polgármester 
Határozatról értesülnek:

1.) Képviselő testület tagjai helyben
2.) Balláné Berecz Enikő aljegyző
3.) Kiszelovics Ildikó (Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. Szolnok) 

Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 5 fő – 5 igen szavazattal,  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
71/2014.(X.20.) Kt. sz. határozata

A  településfejlesztéssel  és  településrendezéssel  összefüggő  partnerségi  egyeztetés
szabályainak meghatározásáról.

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a településfejlesztéssel és
településrendezéssel  összefüggő  partnerségi  egyeztetés  szabályainak  meghatározására
vonatkozó előterjesztést és az alábbiak szerint döntött.

1. Vezseny Község 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  29.§
-ban kapott felhatalmazás alapján a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés részletes  szabályait a határozat mellékletét képező 
"A településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai"
szabályzata szerint határozza meg.

2. A településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai
szabályzat előírásait az elfogadást követő eljárásokban kell alkalmazni.

Határidő: folyamatos
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Felelős: Szabó Ferenc polgármester 
Határozatról értesülnek:

4.) Képviselő testület tagjai helyben
5.) Balláné Berecz Enikő aljegyző
6.) Kiszelovics Ildikó Szolnok

Kmf.

Szabó Ferenc Balláné Berecz Enikő
Polgármester aljegyző
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19/2014.(X.21.)önkormányzati rendelet 1. számú melléklete
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat  Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím eredeti előirányzat módosított előirányzat

1 2 3 4

1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 20 874 26 359

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 13 378 13 378

1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása   

1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 6 681 6 681

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 797 797

1.5. Működési célú központosított előirányzatok 18 5 344

1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  159

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 6 183 12 763

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések   

2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése   

2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele   

2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 6 183 12 763

2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás   

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)  53 622

3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  53 622

3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések   

3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése   

3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele   

3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei   

3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás   

4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 8 765 8 765

4.1. Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.) 1 814 1 814

4.1.1. - Vagyoni típusú adók 1 814 1 814

4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói   

4.2. Gépjárműadó 6 521 6 521

4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 345 345

4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 85 85

5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) 1 677 3 451

5.1. Készletértékesítés ellenértéke   

5.2. Szolgáltatások ellenértéke 834 834

5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 421 608

5.4. Tulajdonosi bevételek 86 1 022

5.5. Ellátási díjak   

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 336 681

5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése   

5.8. Kamatbevételek  4

5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

5.10. Egyéb működési bevételek  302

6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) 25 200 25 200

6.1. Immateriális javak értékesítése   

6.2. Ingatlanok értékesítése 25 200 25 200

6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6.4. Részesedések értékesítése   

6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   

7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) 700 1 380

7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről   

7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  700 700

7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz  680

7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   
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8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 1 817 1 817

8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről   

8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 432 432

8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1 385 1 385

8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 65 216 133 357

   10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)   

10.1. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   

10.2. Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   

10.3.     Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   

   11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)   

11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 8 400 12 653

12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8 400 12 653

12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele   

    13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)   

13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések   

13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   

13.3. Betétek megszüntetése   

    14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)   

    14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

    14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

    14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása   

    14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   

    15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   

    16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) 8 400 12 653

    17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 73 616 146 010

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek
2014. évi

előirányzat
 

1 2 3  

1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 39 167 61 343

1.1. Személyi  juttatások 9 786 13 860

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 968 2 474

1.3. Dologi  kiadások 14 362 21 295

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 560 7 560

1.5 Egyéb működési célú kiadások 5 491 16 154

1.6.  - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések   

1.7.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

1.8.    -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre   

1.9.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre   

1.10.    - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 2 390 2 851

1.11.    - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre   

1.12.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre   

1.13.    - Árkiegészítések, ártámogatások   

1.14.    - Kamattámogatások   

1.15.    - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3 101 13 303

2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 34 449 84 667

2.1. Beruházások  53 660

2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás   
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2.3. Felújítások 4 618 5 807

2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás   

2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 29 831 25 200

2.6. 2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

2.7.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre   

2.8.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre   

2.9.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre   

2.10.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre   

2.11.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre   

2.12.    - Lakástámogatás   

2.13.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 29 831 25 200

3. Tartalékok (3.1.+3.2.)   

3.1. Általános tartalék   

3.2. Céltartalék   

4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 73 616 146 010

5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)   

5.1.    Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   

5.2.    Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   

5.3.    Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   

6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)   

6.1.    Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása   

6.2.    Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása   

6.3.    Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása   

6.4.    Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása   

7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)   

7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása   

7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   

7.3.  Pénzeszközök betétként elhelyezése   

7.4.  Pénzügyi lízing kiadásai   

8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)   

8.1.  Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása   

8.2.  Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása   

8.3.  Külföldi értékpapírok beváltása   

8.4.  Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése   

9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)   

10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 73 616 146 010

 
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

EGYENLEGE
3. sz. táblázat Ezer forintban  

1
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. 
sor) (+/-)

-8 400 -12 653

2.
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - 
finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

8 400 12 653
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19/2014.(X.21.) önkormányzat rendelet 9. számú melléklete
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

 Ezer forintban !

Beruházás  megnevezése Teljes költség
Kivitelezés
kezdési és

befejezési éve

Felhasználás
2013. XII.31-ig

2014. évi
előirányzat

2014. év utáni
szükséglet

1 2 3 4 5 6=(2-4-5)

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fejlesztéséhez szükséges 
eszközvásárlás

53 622 2014-2015  53 622  

Részvény vásárlás 38 2014  38  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

ÖSSZESEN: 53 660   53 660  



69/2014.(X.20.) Kt. sz. határozat melléklete

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 

Vezseny község településrendezési tervének módosítására 

Amely létrejött egyrészt  Vezseny Község Önkormányzata, (5093 Vezseny, Templom utca
1., képviseli: Szabó Ferenc polgármester), mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), 
másrészt  Szegedi  Péterné,  adószám:8388911856,  (képviseli:Szegedi  Péterné), mint  egyik
Költségviselő, 
másrészt  Bihari  Barna,  adószám:8400792807  képviseli:  Bihari  Barna), mint  másik
Költségviselő, 
harmadrészt  Kiszelovics Ildikó vezető településtervező, egyéni vállalkozó  (5000 Szolnok,
Karczag László utca 11. I/11, nyilvántartási szám: 10201673, adószám: 74077322 – 1- 36,
"kisadózó",  tervezői  névjegyzékszám:  TT-1-16-0238),  mint  Vállalkozó  (továbbiakban:
Vállalkozó) 
között az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya:  Vezseny Község Településrendezési Tervének Módosítása
(a mellékletben részletezett területekre vonatkozóan).

2. A Vállalkozó a településrendezési terv módosítását a mellékletben meghatározott
tartalommal és ütemezéssel készíti.

3. Megrendelő  a  szerződés  aláírásával  egyidőben  Vállalkozónak  átadja  a
településfejlesztési  döntést  (Képviselő  –testületi  határozat)  a  településrendezési
terv módosításáról.

4. A Megrendelő a tervezési feladat elvégzéséhez átadja a hatályos településrendezési
tervet,  valamint  annak  alátámasztó  munkarészeit.  Megrendelő  hozzájárul  a
jelenleg hatályos rendezési terv tervmódosításhoz történő felhasználásához.

5. A  Vállalkozó  Vezseny  Község  településrendezési  tervének  módosítását  a
mellékletben felsorolt határidőkkel leszállítja. Fenti leszállítási határidőt követi az
egyeztetési szakasz, mely törvény által meghatározott.

6. A Vállalkozót a szerződésben vállalt tevékenységért: bruttó 450.000.- Ft (bruttó
négyszázötvenezer  forint)  tervezési  díj  illeti  meg.  A  tervdokumentációk
megfelelő  ütemének  (szakaszainak)  leszállítását  követően,  a  Vállalkozó
részszámlái  alapján a Költségviselő a szerződés szerinti  tervezési  díjat  8 napon
belül  banki  átutalással,  Kiszelovics  Ildikó  Egyéni  Vállalkozó  Kereskedelmi  és
Hitelbanknál vezetett 10404993 – 49575750 -49491001 számú számlájára köteles
átutalni. 

7. A Költségviselő kijelenti, hogy a vállalási díj rendelkezésére áll.

8. A  Felek  megállapodnak  abban,  hogy  amennyiben  a  tervkészítés  időszakában  
jelentkező módosítási  igények  a  tervezési  díjat  és  a  szállítási  határidőt  
befolyásolják, azt közös megegyezéssel és csak írásban módosíthatják.



9. A jogszabálynak, a hatósági előírásnak, a szabványnak stb. a tervezés során történő  
megváltozása  esetén  Vállalkozó  jogosult  a  változásból  eredő  többletmunka  
ellenértékére,  valamint  szükség  szerint  a  teljesítési  határidő  meghosszabbítását  
igényelheti.

10.  A  törvény  által  előírt  egyeztetés  alkalmával  fölmerülő  megvalósíthatóságot  
befolyásoló tényező esetén az addig elvégzett tervezési munka ütemezés szerinti díja 
fizetendő.

11. A szerződés nem tartalmazza az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti fejezetének
elkészítését és a régészeti terepbejárást, továbbá a környezeti értékelést, amennyiben 
ez szükséges, annak költségét a Költségviselő szerződés alapján fizeti.

12. A Vállalkozó kijelenti,  hogy a szerződésben foglalt tervezési feladat elvégzéséhez  
szükséges vezető településtervezői jogosultsággal rendelkezik.

13. Amennyiben a Megrendelő, vagy a Költségviselő  jelen szerződéstől általános elállási 
jogának  gyakorlásával  áll  el,  a  Vállalkozó  jogosult  kártérítési  igényét  
érvényesíteni, valamint az elállás bejelentéséig végzett teljesítésének ellenértékét
elszámolni.

14.  A  Megrendelő  tudomásul  veszi,  hogy  e  szerződés  alapján  szolgáltatott  
dokumentációban foglalt tervezői munka a tervező szellemi tulajdonát képezi, és ezért 
a  Megrendelő  azokat  csak  a  szerződésben  meghatározott  célra,  egyszeri  
megvalósításra jogosult felhasználni.

15.  Megrendelő  a  tervet  csak  a  szerződésben  megjelölt  célra  használhatja  fel.  A  
dokumentáció egészét, vagy annak egy részét más tevékenység, vagy tervező számára 
csak a Vállalkozó (tervező) beleegyezésével adhatja át.

16. A szerződés teljesítése a tervdokumentáció elkészítését jelenti, az egyeztetés rendje és 
ideje a tervezőtől független.

17.  A  felek  ezen  szerződés  teljesítése  érdekében  együttműködnek,  esetleges  vitáik  
rendezését közvetlen tárgyalás útján kísérlik meg. 

18. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései 
az irányadóak.

19. Jelen szerződés csak mellékletével együtt érvényes.

Vezseny, 2014. október 22. Szolnok, 2014. október 22.

------------------------------ -------------------------------------
   Megrendelő                  Vállalkozó

---------------------------------- ----------------------------------

         Költségviselő               Költségviselő
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Melléklet

Részletes témavázlat és ütemezés Vezseny Község településrendezési tervének
módosítására 

A szerződés tartalmában a többször módosított az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997.  évi  LXXVIII.  törvény  rendelkezéseit  figyelembe  véve,  az  egyeztetési  eljárás  a
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet előírását figyelembe véve készült.

A településrendezési terv módosítása az alábbi területre vonatkozik:

Vezseny község belterületén a falusias lakóterület  építési  övezeteiben az előírt   
tetőhajlásszög módosítása

Partnerségi szabályzat összeállítása, véleményezésre történő átadása.

A településrendezési tervmódosítás egyeztetési eljárása: egyszerűsített

Véleményezési dokumentáció:

 Rendezés alá vont terület bemutatása
 Rendezés célja
 Rendezés várható hatása
 A tervezéssel érintett terület bemutatása
 Hatályos településrendezési terv kivonat a módosítással érintett területre vonatkozóan
 A helyi építési szabályzat módosítása
 Magasabbrendű tervek előírásaihoz való igazodás munkarésze a tervezéssel érintett 

terület vonatkozásában
 Alátámasztó munkarész leírása, a módosítás hatásainak, következményeinek elemzése

a település szempontjából
 Biológiai aktivitásérték igazolása

A  szerződés  nem  tartalmazza  az  örökségvédelmi  hatástanulmány  régészeti  fejezetének
elkészítését a tervezési területre és a terepbejáráson alapuló régészeti felmérést és a környezeti
értékelést  -  amennyiben  azt  az  államigazgatási  szervek  a  tervegyeztetés  során  kérik,
elkészítéséhez külön megállapodás szükséges. 

A településrendezési terv módosítás elvégzésének ideje:

 Véleményezési dokumentáció
A szerződés aláírásától számított:

30 nap.
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Egyeztetési szakasz:

A  településrendezési  terv  módosításának  egyeztetése  a  tervezőtől  független,  törvény  által
meghatározott:

 Véleményezési dokumentáció megküldése a partnerségi egyeztetés szerint.

 A külön jogszabályban (2/2005. I. 11. Korm. Rendelet) meghatározottak szerint az 
érdekelt államigazgatási szervek előzetes véleményét kérjük a környezeti értékelésről. 

(A szerződés nem tartalmazza a Környezeti Értékelés elkészítésének díját, 
 amennyiben az szükséges, külön megbízás alapját képezi.)

 Beérkezett vélemények Képviselő - testületi ismertetése, és az elfogadásáról vagy el 
nem fogadásáról döntés.

 A javított településrendezési terv módosítás továbbküldése az Állami Főépítésznek 
végső szakmai véleménykérés céljából.

 Az állami főépítész egyeztető tárgyalást hívhat össze.

 A végső szakmai vélemény kézhezvétele után a tervmódosítás képviselő-testületi 
jóváhagyásra történő előkészítése.

 A jóváhagyott tervdokumentáció végdokumentálása és az eljárásban résztvevő 
államigazgatási szerveknek történő továbbküldése.

Teljesítési határidők:

- Településrendezési terv módosításának várható
képviselőtestületi jóváhagyása:                                      A tervmódosítás elkészítésétől

számított 2 -3 hónap

A településrendezési terv módosításának díja:

bruttó 450.000,- Ft (azaz bruttó négyszázötvenezer forint)

amely ár tartalmazza az alábbi példányszámokat:

- munkaközi és egyeztetési dokumentáció 3 – 3 példány, illetve az államigazgatási
egyeztetési eljáráshoz szükséges papír vagy cd másolat,

- 3 példány jóváhagyott tervdokumentáció a település részére, megfelelő példányszámú 
tervdokumentáció digitális adathordozón az egyeztetésben résztvevő szervek részére.
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Pénzügyi ütemezés:

Fizetési határidő a számla keltétől számított 8 nap átutalással.

A pénzügyi ütemezés a teljesítéshez kötötten az alábbi bontásban kerül kifizetésre:

 Településrendezési terv módosítás elkészítése (véleményezési dokumentáció):
   250.000,- Ft 

 Településrendezési terv módosításának jóváhagyásra történő átadásakor:
  200.000,- Ft  

----------------------------------

Összesen:           450.000.- Ft 

Amennyiben  az  államigazgatási  szervek  tervegyeztetései  során  egyéb  munkarészek  (pl.:
környezeti  hatásvizsgálat,  helyi  értékvédelmi  vizsgálat,  kulturális  örökségvédelmi
hatástanulmány,  stb.)  elkészíttetését  írják  elő,  akkor  fenti  munkarészek  költségei  a
Megrendelőt terhelik.
A településrendezési terv módosítása tartalmazza a településrendezési terv véleményezésére
történő előkészítést,  a településrendezéssel kapcsolatos Képviselő-testületi  üléseken történő
részvételt,  amennyiben  szükséges,  továbbá  az  esetleges  lakossági  fórumon  történő
tervismertetést, és a jóváhagyó képviselőtestületi ülésen történő részvételt.
A  szerződés  nem  tartalmazza  az  esetleges  időközbeni  újabb  fejlesztési  elképzelések
tervezését.

Jelen melléklet a 8/2014. számú tervezési szerződés elválaszthatatlan része.

Vezseny, 2014. október 22. Szolnok,  2014. október 22.

--------------------------- -------------------------------------
  Megrendelő    Vállalkozó

Vezseny, 2014.október 22.

--------------------------------- ---------------------------------
           Költségviselő                   Költségviselő
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VEZSENY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSSEL
ÖSSZEFÜGGŐ PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS SZABÁLYAI 

A  szabályzat  elkészítésének  a  célja,  hogy  a  településfejlesztési  és  településrendezési
dokumentumok  megalkotására  irányuló  eljárás  során  történő  egyeztetéseknél  biztosítani
lehessen  a  minél  szélesebb  körű  véleményezői  partnerek  bevonását,  a  vélemények
megfelelő  dokumentálási  rendszerét  és  az  elfogadott  településrendezési  eszközök
nyilvánosságát.  

A  településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29.§-a alapján Vezseny Község településfejlesztéssel
és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályai az alábbiak: 

I. Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre: 

1.) A település teljes lakossága 
2.) Valamennyi vezsenyi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet. 
3.) Helyi civil szervezetek (polgárőrség, Együtt Vezsenyért Egyesület ) 
4.) Valamennyi a településen működő elismert egyház
5.)  A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. §  (2)

a) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába bejelentkező
szervezetek 

II. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei: 

1. A tájékoztatás és a véleményezés lehetőségei: 

a)  Az Önkormányzat  a  partnerek  tájékoztatásának  elősegítése  érdekében  az  önkormányzat
honlapján külön tárhelyet biztosít a partnerségi egyeztetés során keletkező dokumentációk
egységes megjelentethetősége érdekében. 

b) A  településfejlesztési,  és  településrendezési  dokumentumtól  és  az  egyeztetési  eljárás
módjától  függően  az  1.  számú  táblázatban  meghatározott  egyeztetési  szakaszokban  a
polgármester az értelmezéshez szükséges részletezettségű és szükség esetén alátámasztó
munkarészeket  tartalmazó  tájékoztatást  tölt  fel  az  önkormányzat  honlapon  biztosított
tárhelyre, melynek megjelenéséről felhívást tesz közzé.

c) A  településfejlesztési,  és  településrendezési  dokumentumtól  és  az  egyeztetési  eljárás
módjától  függően  az  1.  számú  táblázatban  meghatározott  egyeztetési  szakaszokban  a
polgármester  a  polgármesteri  hivatalban  biztosítja  a  dokumentum  megtekintési  és
véleményezési lehetőségét.

A felhívást az alábbi helyeken teszi közzé: 

• Az önkormányzat honlapjának főoldalán, 

• Az Önkormányzati  Hivatal hirdetőtábláján



1. számú táblázat: 

Dokumentum  Eljárás fajtája Előzetes 
tájékoztatás 

Elfogadás 
előtti 
tájékoztatás 

Településfejlesztési koncepció - van van 
Integrált településfejlesztési 
stratégia 

- van van 

Településrendezési eszközök (pl. 
helyi építési szabályzat) 

Teljes eljárás van van 

Egyszerűsített 
eljárás 

nincs van 

Tárgyalásos eljárás nincs van 

c) A közzétett tájékoztató alapján a partnerek a tájékoztatóban meghatározott határidőig
írásos észrevételeket tehetnek az alábbi módokon: 

• az írásos észrevétel Vezseny Községi Önkormányzathoz történő megküldésével, vagy 
ugyanott az írásos észrevétel személyesen történő leadásával

• elektronikus levélben történő megküldéssel a tájékoztatóban meghatározott e-mail 
címre. 

2. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja: 

a) A beérkezett  véleményeket Vezseny Községi Önkormány  átadja a főépítésznek és a
településtervezőnek.

      b) A településrendezési eszközök készítése, módosítása során beérkezett véleményeket a   
települési főépítész összegzi.

b) A véleményekről készített táblázatot a véleményekkel, valamint a véleményt megkérő
levél elküldésének bizonyításával (tértivevény, átvételi elismervény) az ügy aktájában
lefűzve meg kell őrizni. 

3.  Az  el  nem  fogadott  javaslatok,  vélemények  indokolásának  módja,  a
dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje: 

a)  Valamennyi  beérkező  véleményt  Vezseny  Községi  Önkormányzat  megküldi  a
fejlesztési  dokumentum,  ill.  a  településrendezési  eszköz  készítésével  megbízott
tervezőnek, aki szakmai javaslatot elkészíti.

b)  A  tervezői  szakmai  javaslata  alapján  a  Települési  Főépítész  valamennyi  érdemi
észrevételre választ állít össze, melyben külön megindokolja a beérkezett, de el nem
fogadott véleményekre adott válaszát. 

c)  Az  el  nem  fogadott  javaslatok,  vélemények  indokolását  tartalmazó  táblázatot
közzéteszik a honlapon.

d) Az el nem fogadott javaslatokról, véleményekről készített táblázatot az ügy aktájában
lefűzve meg kell őrizni. 
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4.  Az  elfogadott  koncepció,  stratégia  és  településrendezési  eszközök
nyilvánosságát biztosító intézkedések: 

a) Valamennyi  elfogadott  koncepció,  stratégia,  és  településrendezési  eszköz
jóváhagyásának kihirdetését követő 15 napon belül Vezseny Községi Önkormányzat
az elfogadott településrendezési eszközt teljes terjedelmében feltölti a II./1./a pontban
meghatározott tárhelyre (az önkormányzat weblapjának tárhelyére).

 
b) Valamennyi  elfogadott  koncepció,  stratégia,  és  településrendezési  eszköz

jóváhagyásának  kihirdetését  követő  15  napon  belül  a  Vezseny  Községi
Önkormányzatban  az  elfogadott  településrendezési  eszközt  teljes  terjedelmében
megőrzi és betekintési lehetőséget biztosít.

c) Az II./4./a pontban meghatározott intézkedésről a polgármester felhívást tesz közzé a 

• Az önkormányzat honlapjának főoldalán, 

• Vezseny Községi Önkormányzat hirdetőtábláján

III. A szabályok hatályossága: 

A szabályzat Vezseny Község közigazgatási területére készülő fejlesztési dokumentumokra
és településrendezési eszközökre vonatkozik. 

2014.október 20-tól visszavonásig érvényes. 
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