J E GYZ Ő K Ö NYV
amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2017. december 28.
napján 18.00órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének rendkívüli ülésén.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint.
Napirendi pontok:
1. Településiarculati Kézikönyv elfogadására vonatkozó határozat meghozatala
Előterjesztő: Hertel László polgármester
2. Sződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének Sződ Község településkép
védelméről szóló rendeletének megalkotása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Köszönti az ülésen megjelent képviselőket, a jegyzőasszonyt a jegyzőkönyvvezetőt.
Megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testületből 5 fő képviselő jelen van, a képviselő-testület
határozatképes. Podhorszkiné dr.Buránszki Bernadett és Erdélyi Balázs jelezte, hogy a mai
rendkívüli ülésen nem tudnak részt venni. Kéri a képviselőket, hogy a napirendi pontok elfogadására
vonatkozóan szavazzanak. Megállapítja, hogy a képviselők a napirendi pontokat, 5 igen szavazattal
elfogadják. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Juhász István képviselőt javasolja. A képviselő-testület 5
igen szavazattal Juhász István képviselőt jegyzőkönyvhitelesítőnek egyhangúlag elfogadja.

1. Településképi Arculati Kézikönyv elfogadására vonatkozó határozat meghozatala
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Településképi Arculati Kézikönyv
végleges változata elkészült, melyet a képviselők részére is megküldtünk. A könyv egy
színvonalas dokumentum, ez a változat a Lechner TAK egyeztető felületre került feltöltésre.
Lejárt a 21 napos határidő, amely időtartam alatt a szakhatóságoknak lehetőségük volt
véleményezni a dokumentumot. Amennyiben a képviselő-testület ezt a tervezetet elfogadja,
abban az esetben válik véglegessé a kézikönyv. Köszönöm az alpolgármester úr segítségét, a
képek összeállítása tekintetében. Kérem a képviselőket, hogy mondják el véleményüket az
anyaggal kapcsolatosan.
Papp István: Véleményem szerint is egy nagyon igényes munka. Javaslom a kézikönyv
végleges tervezetének elfogadását.
Hertel László: Van-e további hozzászólás a Településképi Arculati Kézikönyvvel
kapcsolatosan. Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk az elfogadására vonatkozóan.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
105/2017.(XII.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Sződ Község
Településképi Arculati Kézikönyvét a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
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Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

2. Sződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének Sződ Község településkép
védelméről szóló rendeletének megalkotása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Ezt a napirendi pontot a jegyzőasszony terjeszti a képviselő-testület elé.
dr. Bojtayné Benedek Gabriella: A Sződ község településkép védelméről szóló rendelettervezete elkészült,
melyet a képviselők részére meg is küldtünk. A rendelet részletesen tartalmazza a község településképével
kapcsolatos szabályozásokat. Kérem, hogy amennyiben kérdés merülne fel az előterjesztéssel kapcsolatosan,
szíveskedjenek jelezni.
Juhász István: Ez a rendelet mikor lép hatályba?
dr.Bojtayné Benedek Gabriella: A mai naptól hatályos.
Hertel László: Van-e további hozzászólás a képviselők részéről? Amennyiben nincs, kérem, hogy
szavazzunk Sződ Község településkép védelméről szóló rendeletének megalkotására vonatkozóan.

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja meg:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2017. (XII.28) SZÁMÚ,
SZŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ RENDELETE

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete Sződ Község településkép védelméről
szóló rendeletét a mellékletben foglaltak szerint megalkotja.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a mai ülésen további megtárgyalandó napirendi
pont nincs, amennyiben további hozzászólás nincs, a nyilvános ülést 19.15 órakor bezárom.

--------------------------------------------Hertel László
polgármester

--------------------------------------------dr Bojtayné Benedek Gabriella
jegyző

-------------------------------------------Juhász István
jegyzőkönyvhitelesítő
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