J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült:

Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 12. 29.-én megtartott
testületi ülésén.

Helye:

Polgármesteri Hivatal
Domony, Fő út 98.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Tantó Viktor polgármester
Köszönti a testületi ülésen megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő képviselőből 5 fő jelen van. Ismerteti a napirendi pontot,
kéri ennek elfogadását A képviselő-testület tagjai az elhangzottakat megtárgyalták, a napirendet 5
igen szavazattal az alábbiak szerint fogadták el.

1.) Domony Község Településképi Arculati kézikönyv elfogadása
1.) NAPIREND
Domony Község Településképi Arculati kézikönyv elfogadása
Tantó Viktor polgármester:
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (ÉTV) alapján a
314/2012. (XI.08.) kormány rendelet 37.§.. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az
önkormányzat képviselő-testületének határozattal kell döntenie Domony Község Településképi
Arculati kézikönyvének és ehhez kapcsolódóan Településkép rendeletének elkészítésével a Pestterv
Kft. 1085 Budapest, Kőfaragó utca 9. bízta meg a korábbiakban az Önkormányzat, akik a
Településrendezési terv, illetve a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatát is végzik. A Pestterv Kft.
a munka elvégzését bruttó 1 millió Ft-ért vállalta el, amely összeget a Központi költségvetés pót
előirányzatként az Önkormányzat rendelkezésére bocsájtott felhasználási kötelezettséggel terhelten.
Igy tehát az 1 millió forintos összeget azönkormányzatunk részére a központi költségvetés normatív
támogatás keretében biztosítja, mivel a TAK elkészítése kötelező önkormányzati feladat.
A munkálatok befejezésének határideje 2017.december 31., amely időpontig a pénzügyi
teljesítésnek is meg kell történnie.
Kérte a Képviselő-testület tagjainak hozzászólását, az elhangzott előterjesztés vonatkozásában a
Pestterv Kft. által elkészített anyag figyelembe vételével. A képviselő-testület az elhangzottakat
megtárgyalta és 5 igen szavazattal elfogadta az előterjesztést és meghozta következő határozatát:
279/2017. (XII.29.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a polgármester
által előterjesztett javaslatot. A képviselő-testület úgy döntött, hogy az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (ÉTV) alapján a 314/2012. (XI.08.) kormányrendelet
37.§. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Pestterv Kft. (1085 Budapest, Kőfaragó utca 9.)
által elkészített Domony Község Településképi arculati kézikönyvét egyhangúlag elfogadja.
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A Településképi arculati kézikönyvet a tervezőiroda az előzetes árajánlatának megfelelően bruttó 1
millió forintért elkészítette. A vállalás tartalmazta Domony Község Településképi Arculati
kézikönyvének, valamint ehhez kapcsolódóan a rendelet tervezet előkészítését is.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos. de legkésőbb 2017.12.31.
Tantó Viktor polgármester:
Ezt követően mivel érdemben több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyílt
ülésen történő aktív részvételt megköszönte a Képviselő-testület tagjainak a nyílt ülést bezárta
K.m.f.
Tantó Viktor
polgármester

dr. Barcsai Antal
Jegyző

jegyzőkönyv hitelesítő

jegyzőkönyv hitelesítő
Jegyzőkönyvvezető

2

