Papai Rendorkapitany
S:8500 Papa, Szechenyi u. 18.; 8501 Papa, Pf.: 70. fit/fax: 89/324-085
S: szappanc@veszprem,police.hu

Szam: 19030/395-21/2014. alt.

Targy: uzemanyag tamogatasi
szerzodesek megujitasa

Aczel Peter Polgarmester Ur!
Kiilsovat Kozseg Onkormanyzata
SZEKHELYEN
Tisztelt Polgarmester Ur!
Tajekoztatom, hogy a Papai Rendorkapitanysag illetekessegi teriileten levo onkormanyzatok
tobbsege 2013. evben is anyagi tamogatas nyujtasaval segitette a kapitanysag korzeti
megbizottainak munkajat. A telepulesekkel - a korzeti megbizottak altal hasznalt szolgalati
gepjarmiivek uzemanyag tamogatasarol szolo - egy evre kotott megallapodasok 2013. december
31-en lejartak.
2013-ban a jaras 41 kozsegenek onkormanyzata vallalta, hogy anyagi lehetosegeik fiiggvenyeben a
teleiilesek kozbiztonsagi helyzetenek fenntartasa, javitasa, a minel tobbszori rendori jelenlet
biztositasa erdekeben tamogatast nyujt a Papai Rendorkapitanysag reszere.
A beerkezett tamogatasokat tisztelettel megkoszonjiik. A kapott penzosszegeket minden
esetben az Onok telepulesen szoigaiatot teljesito kollegaink altal hasznalt szolgalati gepkocsik
uzemanyag koltsegere forditottuk, ezzel a telepiilesek lakossaganak szubjektiv
biztonsagerzetet noveltuk.
Az eddigi gyakorlatnak megfeleloen, ezuton keressiik meg az erintett onkormanyzati vezetoket
azzal, hogy amennyiben az adott telepules penzugyi lehetosegei azt megengedik, 2014-ben is
tamogassak munkankat az eddigihez hasonlo modon.
Az onkormanyzatok nehez flnanszfrozasi korulmenyeire, az uj kozigazgatasi rendszerre valo atallas
esetleges nehezsegeire tekintettel mar tavaly sem tettiink javaslatot a tamogatas meitekenek
megallapitasara, Barmilyen osszegii tamogatast szivesen fogadunk, amelyet a kepviselo testulet
erre a celra megszavaz.
A tamogatasokat iden is csak egy evre kotnenk es az adott targyevre - azaz 2014. evre vonatkozna,
Fentiekre tekintettel kerem, hogy a tamogatas kerdeset. lehetoseget sziveskedjen a kepviselo
testulet ele terjeszteni az erdemi dontes meghozasa erdekeben.
Kozremiikodeset, tamogatasat elore is koszonom!
Papa, 2014. januar 15,
Koszonettel:

\'
\
Szappan Csaba r. alezredes

Mezogazdasagi haszonberleti szerzodes
amely letrejott Kulsovat Kozseg Onkormanyzata (9532 Kulsovat, Kossuth u. 70.) kepviseli Aczel Peter
polgarmester, a tovabbiakban haszonberbe ad6, valamint
Elek Istvan Kulsovat, Raffel u. 27. szam alatti lakos (sziil. hely, ido: Celldomolk, 1973.09.10., an: Horvath Eva)
a tovabbiakban haszonberlo kozo'tt, az alabbi feltetelekkel:
17 Haszonberbeado a kizarolagos tulajdonat kepezo Kulsovat 232, 234, 235, 236, 237, 239, 240 hrsz-ii epitesi
telek miivelesi agu, osszesen 16 070 m2 termertekii mezogazdasagi rendeltetesu fb'ldteruletet haszonberbe adja
haszonberldnek folyamatosan 2018. december 31. napjaig tarto hatarozott idore.
2./ A haszonberleti dij osszege 2014. evre 4,-Ft/m2 egysegarral szamolva osszesen 64 280,-Ft
3.1 A 2. / pont szerinti haszonberleti dijat 2014. szeptember 30. napjaig a berlonek egy osszegben kell berbeado
reszere, atutalassal, vagy az onkormanyzat penztaraba torteno befizetessel megfizetnie.
A fizetesi hatarido elmulasztasa eseten a haszonberbe ado evi 10 % mertekii kesedelemi kamatot ervenyesit a
haszonberleti dij hatralekra.
4./ Haszonberlo kb'telezettseget vallal a haszonberelt tertilet jo gazda gondossagaval tOrteno miivelesere,
kezelesere, a rendes gazdalkodas szabalyainak megfelelo eljarasra. Fa kivagasa vagy telepftese csak a
haszonberbe ado elozetes engedelyevel tortenhet.
A haszonberlo koteles a ftildet rendeltetesenek megfeleloen muvelni es ennek soran gondoskodni a f51d
termokepessegenek a fennmaradasarol. Az esetleges kozterheket a berlo viseli.
5.1 A haszonberlo a here It ingatlanon epitmenyt, miitargyat, egyeb miiszaki letesftmenyt nem letesithet.
6./ Haszonberlo a haszonberlet gyakorlasat zavaro koriilmenyt, egyeb, a szerzodessel osszefliggesben allo tenyt,
valamint ertesitesi cimenek megvaltozasat 8 napon beliil koteles bejelenteni a berbe adonak.
1.1 A haszonberleti szerzodest lejarta elott a felek kozCs megegyezessel megsziintethetik. A haszonberlot
kartalanitasi igeny nem illeti meg.
8./ A haszonberbe ado azonnali hatallyal felmondja a szerzodest, ha
a) a haszonberlo figyelmeztetes ellenere sem miiveli meg a fbldet, s altalaban olyan gazdalkodast folytat, amely
siilyosan veszelyezteti a termeles eredmenyesseget, a fold termokepesseget,
b) a haszonberlo a haszonbert vagy a kozterheket a lejarat utan kozClt felsz61itas ellenere, a kituzott megfelelo
hataridoben sem fizeti meg,
c) az ingatlanon haszonberbe ado hozzajarulas nelkiil vagy attol elteroen fat kivagott, vagy telepitett, epitkezett,
muszaki munkat vegzett.
9.1 A haszonberlet megsziintevel az ingatlant betakaritas utan szantatlan allapotban kell haszonberbe adonak
visszaadni.
10./ A szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben a Polgari To'rvenykonyvrol szolo 1959. evi IV. torveny,
valamint a termofoldrol szolo 1994. evi LV. to'rveny rendelkezesi az iranyadok.
ll./ Jelen haszonberleti szerzodest Kulsovat KOzseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete ../2014.(....)
hatarozataval jovahagyta.
11./ A felek a szerzodest elolvastak, azt megertettek es mint akaratukkal mindenben megegyezot, jovahagyolag
alairtak.
Kulsovat, 2014. februar....

Aczel Peter
haszonberbe ado

Elek Istvan
haszonberlo

Mersevat K6zs6g Onkormanyzata
9531 Mersevat, Dozsa u. 39.
Tisztelt Ciml
Mersevat kozseg Onkorrnanyzatanak 78/2013.(Xll. 126.) szamu hatarozata alapjan megkezdi a kozseg
rendezesi tervenek modositasat. A modositas celja a kozseg eszaknyugati reszen ievo egykori TSZ
major es kornyezteben kijelolt faiusias iakoteruiet es gazdasagi eeiu teruletek hataranak pontositasa, a
gazdasagi teruiet fejlesztese, a korabban tervezett, de funkcio nelkuli koziekedesi teruiet
feluivizsgaiata es integraiasa a gazdasagi teruletbe.
A rendezesi terv modositasat a telepuies a gazdasagfejiesztesi cellal tamogatta es a ceSja az ott
mukodo valialkozasok fejiesztesi iehetosegeinek biztositasa, a korabbi merev szabalyozas heiyett
rugaimasabb epitesi eioirasok alkalmazasa.
Az 1997. evt LXXVHL torveny es a 314/2012,(XI,8.) Korm, Rendelet alapjan a teijes eijaras kereteben
megkuldott veiemenyezesi szakasz szerinti tet^^qjiitneptacioro! veiemenyuket, rendelkezesre ailo
informaciokat, ezek terkepes megjelenitesetvx^^ifhf^hy^!Hpzatot a terv veiemenyezesi eijarasban
vaio reszveteiukroi cimunkre megadni
2014.januar22.
pofgarmester
Kapjak:
1./ Gy-M-S megyei Kormanyhivatal Epitesugyi es Oroksegvedelmi Hivatal Aliami Foepitesz; Kusiits
Tiborteruleti foepitesz 9021 Gyor, Kaptalan dornb 28.
2J Nyugat-Dunantuli Kornyezetvedelmi, Termeszetvedelmi es Vizugyi Feiugyeloseg 9700
Szombathely, Vorosmarty u. 2, Pf. 183.
3./ Vas Megyei Kormanyhivatai Nepegeszsegugyi Szakigazgatasi Szerve 9700 Szombatheiy, Sugar
ut 9.
4.1 Vas Megyei Katasztrofavedeimi Igazgatosag 9700 Szombathely, Ady ter 1.
5./ Vas Megyei Kormanyhivatai Koziekedesi FeiugyeSosege 9700 Szombathely, Wesseienyi u. 7,
6./ Nyugat-dunantuli Kornyezetvedeimi es Vizugyi Igazgatosag 9700 Szombathely, Vorosmarty u. 2.
Pf, 52.
7.1 Vas Megyei Kormanyhivata! Szombatheiyi Jarasi Epstesugyi es Oroksegvedelmi Hivatala
9700 Szombatheiy, Bejczy utca 1-3.
8./Orsegi Nemzeti Park Igazgatosag 9941 Oriszentpeter, Siskaszer 26/A.
97 Vas Megyei Kormanyhivatai Foldhivataia 9700 Szombatheiy, Weither K. u. 3,
10./ Vas Megyei Kormanyhivatai Erdeszeti Igazgatosag 9700 Szombathely, Batthyany ter 2,
11. /Vas Megyei Kormanyhivatai Foldmuveiesugyi igazgatosag 9700 Sxombathely, Vorosmarty u. 9.
12./ Vas Megyei Kormanyhivatai Noveny- es Ta!ajvede!mi Igazgatosag 9762 Tanakajd, Ambroczy st.
2.
13./ Honved Vezerkar Hadmtiveleti Focsoportfonokseg 1885 Budapest Pf.25.
14./ Legugyi Igazgatosag 1675 Budapest-Ferihegy Pf. 41.
15./ Rendorkapitanysag Szombathely, 9700 Szombathely Petofi Sandoru, 1/C
16./ Veszpremi Banyakapitanysag 8201 Veszprem, Budapest u.2,
17./ Nemzeti Media es Hirkoziesi Hatosag 9401 Sopron, Kossuth L. u. 24-26. Pf. 123.
18./ Magyar Kozut Nonprofit Zrt. 9700 Szombatheiy, Marc 15. ter 2.
19./ Eon-EDASZ RT 9700 Szombatheiy. Puskas Tivadar u. 7.
207 VASIVi'Z RT 9700 Szombathely, Rakoczi u. 19.
217 EGAZ RT 9700 Szombathely, Rakoczi ut 23/25.
227 Vas Megyei Onkormanyzati Hivatal, 9700 Szombatheiy, Berzsenyi ter 1.
237 Nemzeti Koziekedesi Hatosag Utugyi, Vasuti es Hajozasi Hivatala 1066 Budapest, Terez krt 62.
1387Bp. Pf. 62
247 Szomszedos onkormanyzatok; Celidomolk
Kemenessomjen
Kemenesszentmarton
Vonock
Kemenesmagasi
Kulsovat
Adorjanhaza

Mersevat kozseg
Telepulesszerkezeti terv, helyi epitesi szabalyzat modositasa

Egyszerusitett eljaras
Velemenyezesi tervdokumentacio

Megrendelo:
Mersevat Kozseg Onkormanyzata
9531 Mersevat, Dozsa u. 39.

Tel.: +3695/487-096
E-mail: mersevatkvt@freemail.hu

Tervezo:
AKCIOTERV
Mernoki Iroda Kft
9730 Koszeg, Bechtold istvan u. 7.
Tel: +3670/41-30-431
Fax.: +3694/509-244
E-mail: akciotervkft@freemaif.hu

2014. januar 16.
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Mersevat
KOZSEG
Telepulesszerkezeti tervenek es helyi epitesi szabalyzatanak modositasa

Megbtzo:

Mersevat Kozseg Onkormanyzata
9531 Mersevat, Dozsa u. 39.

Generaltervezo:

AKCiOTERV Mernoki Iroda Kft.
9730 Koszeg, Bechtold I. utca 7.
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Felelos tervezo:

Gergye Peter
TT/1 18-0204/2011

Koziekedestervezo:

Toth Attila Gabor
TP-Terv Kft
TRk-T 01-10559
KE-T 01-10559
K1d1 01-10559

Energiagazd. tervezo:

Lorincz Imre
IMP! KFT
TV-T 180031
TE-T 180031

Tel.rend. vizi kozmu
Tel. rend, energia kozmu:

Kornyezetalakitas,
tajrendezes tervezo:

Qgyvezeto igazgato:

Szily Adrien
magantervezo
okl. taj- es kertepttesz
TK/1 18-0055

Gergye Peter
AKCIOTERVKFT
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TARTALOMJEGYZ£K
Mersevat kozseg telepulesszerkezeti tervenek es helyi epitesi szabalyzatanak modositasa
modositasahoz

Telepulesfejlesztesi dontes - hatarozat kivonat
Teiepuiesszerkezeti Terv
Szoveges munkaresz - Jovahagyando
Szerkezeti terv leirasa
I. Elozmenyek, kiinduiasi adatok
1.1. Tervi elozmenyek
1.2. Hatalyos rendezesi tervek:
1.3. Teruletrendezesi tervek telepulesreszt erinto elhatarozasai
II. Telepulesfejtesztes, terulet felhasznalas
2. Falusias lakoterulet
3. Gazdasagi terulet
4. Kozmuellatas
4.1. Villamosenergia ellatas, elektronikus hirkozles
4.2. Gazeilatas
4.3. Vizellatas
4.4. Szennyvizelvezetes
4.5 Csapadekviz elvezetes
5. Kozlekedes
6. Tajrendezes, kornyezetalakitas, biologia aktivitas ertek szarnitas
6.1. Tajrendezes
6.2. Kornyezetalakitas
6.3. Biologia aktivitas ertek szamitas
7. Tuzvedelem
8. Oroksegvedelmi fejezet
9. Hatalyos szabalyozasi terv reszlete
Tervlapok:
Jovahagyando:
1. sz. Telepulesszerkezeti terv modositasa

M ~ 1 : 25 00

III. Szabalyozasi terv
Rendelettel elfogadando
Helyi Epitesi Szabalyzat modositasa
Tervlapok:
SZJ-1/M. sz. Szabalyozasi Terv Belterulet

M = 1 : 2 500
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Telepulesfejlesztesi dontes

Celidomolki Kozos Qnkormanyzati Hivatal
9500 Celldomolk, Varoshaza ter I.
Kivonatos masolat Mersevat Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 2013. december
16-an megtartott iilese jegyzokonyvebol:
78/2Q13./XII.16./ sz. hatarozat:
A kepviselo-testiilet ket ules
tajekoztatot tudomasul veszi.

kozott tortentekrol

sz616

4./ Mersevat Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete a
telepiiles rendezesi terveinek modositasat hatarozta el. A
modositas a Hargita utca-0125 hrsz-ut-0111/47 hrsz ut es volt
major teriiletere terjed ki. A valtoztatast Mersevat
6'nkormanyzata gazdasagfejleszto beruhazaskent tamogatja. A
rendezesi terv modositasanak okat es celjat a kovetkezok
indokoljak:
Szerkezeti tervet erinto valtozasok
I./ A volt major teruleten kijelolt Gk jelii gazdasagi teruletet
boviti figyelembe veve a letelepiilest vailalkozok meglevS es
tervezett igenyeinek.
2,1 Az ,,A" jelu utca 0125 hrsz uttol nyugatra tervezett szakaszat
megsziinteti.
37 A falusias iakoteriilet es gazdasagi teriilet hataran megsziino
kozlekedesi teriilet menten kisse pontositja a kedvezobb
telekszerkezet erdekeben.
4,/ A rnezogazdasagi uzemi teriilet minimalis telekmerete 1500
m 2,
5./ A Gk jelii gazdasagi teruletet delrol es keletrol koriilvevo
tervezett vederdot iiltetesi kotelezettsegkent veszi figyelembe a
0111/47-0125 hrsz ut kozott, es szelesseget 15 m-re csokkenti.
Szabalyozasi tervet es helyi epitesi szabalyzatot erinto
valtozasok:
6.1 Az onkomianyzat tamogatja a telephelyfejleszteshez
kapcsolodoan az epitesi helyek szabalyozasi tervbol valo torleset
es helyi epitesi szabalyzatban — a vaitozo teiekhatarokat jobban
koveto rogziteset. Az iiltetesi kotelezettseg merteket a tervezesi
teriileten 25 m-rol 15 m-re csokkenti.
Az epitett komyezet alakitasarol es vedelrnerol szolo 1997. evi
LXXV1II. toi-veny es 314/2012, (XI.8.) Komi, rendelet
eloirasainak megfeleloen, a fent leirtak figyelembevetelevel a
telepiilesrendezesi terv modositasat a kepviselo-testiilet az
AKCIOTERV Kit-nel megrendeli.
A rendezesi terv modosftasa soran partnerkent az egyeztetesi
eljarasba a szomszedos telepulesek Onkormanyzatai, a
kozmuszolgaltato vallalatok, es helyi lakossag kertil bevonasra.

A szomszedos telepiilesek az egyes szakaszokban az erdekelt
allamigazgatasi szervekkel egyetemben keriilnek megkeresesre.
Mersevat Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete a
telepiilesszerkezeti terv, szabalyozasi lerv es heiyi epitesi
szabalyzat modositasa soran a zaro szakmai velemenyezesi
eljaras idoszaka alatt, 21 napos kozszemlevel biztositja a
lakossagi eszrevetelek lehetoseget, mint a partnersegi egyeztetes
resztvevojenek, A tajekoztatas modja az onkonnanyzat
hirdetotablajan valo kifuggesztes. A javaslatokat, eszreveteleket
a jegyzonel kell benyujtani, aki az iktatast kovetoen
haiadektalanul, legkesobb 5 napon belul tovabbitja a rendezesi
terv keszitojenek.
Az el nem fogadott javaslatokat, velemenyeket irasban kell
megindokolni, amelyet a kozseg jegyzoje terjeszt a kepviselotestulet ele. A kepviseio-testiilet kotcies megtargyalni az
eloterjesztest, es arrol dontest hozni.
Az elfogadott telepulesrendezesi eszkozciket az dnkormanyzat
mrdetotablajan kell kiftiggeszteni.
A telepules eitekint a 2/2005.(I.II.) Korm. rendeietben rogzitett
felhatalmazasa alapjan a kornyezetvedelmi hatasvizsgalat
elkeszitesetol.
5.1 A kepviselo-testiilet felhatalmazza a kozseg polgarmesteret.
hogy az Akcioterv Kft-vel a tervezesi szerzodes alairja.
Felelos : Csillag Albeit polgannesler
Parkas Gabor jegyzo
Hatarido: azonnal

Celldomolk, 2014.01.16,

Farkas Gabor
jegyzo

Mersevat kozseg telepulesszerkezeti tervenek es helyi epitesi szabalyzatanak modositasa
2014. januar 16.

Telepulesszerkezeti terv modositasa
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Kozsegi Onkormanyzat
Mersevat

K IV GNAT

A Mersevati Rozsegi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek 2014.
megtartott rendkivuli nyflt iilesenek jegyzokonyvebol.

-an

/2Q14.(
) hatarozat: Mersevat Kozseg Onkormanvzatanak Kepviselo-testulete elfogadja
a telepulesszerkezeti terv modositasat az epitett kornyezet alakltasarol es vedelmerol szoio
1997. evi LXXVII1. torveny 8. 10. §-a eloirasainak megfeleloen az alabhiak szerint:
Teriilethaszndlati vdltozdsok
Beltenileten
Beepitesre szc'mt tender
Palusias lakoterulet:
° A 0111/47-12 hrsz ingatlanok leruleten kijeloit falusias lakoteriilet lehatarolasa
pontositasra keriil.
Kereskedelmi, szolgaltato gazdasagi terulet:
° A 0111/47-12 hrsz ingatlanok teruleten kijeloit Gk jelu kereskedelmi, szolgaltato
gazdasagi terulet lehatarolasa pontositasra keriil.
° A 0111/47-12 hrsz ingallanok teruleten kijeloit ,,A" jelu kozlekedesi terulet
kereskedelmi, szolgaltato gazdasagi ieriiletbe keriil atsorolasra 0,28 ha
nagysagban.

Teriiletfelhasznalast korlatozo tenyezo
Nincsen.
Orszagos es helyi vedeiem
Nincsen.
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Biologiai aktivitasi ertek szamitas
A teriileten a vonatkozo jogszabaly alapjan elvegzett biologiai szamitas es a helyszini
vizsgalat adatai alapjan elvegzett szamitas aiapjan nem valtozik a biologiai aktivitasi ertek. Az
egyensuly fenntartasa erdekeben a ketoldali fasort kel! telepfteni a 011 1/47; 0125; 0111/67;
0111/1 hrsz-u utak mentcn, A gazdasagi terulet es lakoteri'ilet hataran 15 m szeles beiiltetesi
kotelezettseget kell fenntartani deli es keleti oldalon.

A telepulesszerkezeti terv munkaresze az I .sz. Modositott Telepulesszerkezeti terv es lefrasa.
Feleios: Csillag Albert polgarmester
Farkas Gaborjegyzo
Hatarid6:2014.

Csillag Albert s.k.
polgarmester

A kivonat hiteles:

Farkas Gabor s. k,
j

