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Képviselő-testület 
Szigliget 

J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 9-én 11.15 
órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 
 
Jelen vannak: 
 Balassa Balázs polgármester 
 Szabó Tibor alpolgármester 
 Káli Magdolna képviselő 
 
Távolmaradását bejelentette: 
 Balassa Sándor képviselő 

Baráth Sándor képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 Lutár Mária jegyző 
 
Balassa Balázs polgármester: Tisztelettel köszöntöm képviselő-társaimat, jegyzőnőt. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. Javasolom, hogy a meghívó 
szerinti napirendi pontokat tárgyalja meg a képviselő-testület.  
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 3 igen szavazattal elfogadta. 
 
A megtárgyalt napirend 
 
1. Szigliget Község településrendezési eszközei módosítása  
 
 
1. Szigliget Község településrendezési eszközei módosítása  
 
1.1 Településszerkezeti terv módosítása 
 
Balassa Balázs polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták. A rendezési terv 
módosításának célja egyrészt a vár parkoló valós használati állapot szerinti feltüntetése a 
szerkezeti és szabályozási terveken, másrészt a Patak utcában és a település egyéb területein 
már kialakult saroktelkeken, ahol a telkek területi és szélességi paraméterei nem teljesítik az 
övezeti előírásokban megadott értékeket, ott is a telek beépíthetővé váljon az egyéb övezeti 
paraméterek betartásával. 
A szakhatóságokkal és az állami főépítésszel az egyeztetések megtörténtek, a szükséges 
jóváhagyásokat az előterjesztés megkapta. (Ismereti az állami főépítész záró véleményét.) A 
módosítások átvezetéséhez módosítani kell a településszerkezeti tervet és a helyi építési 
szabályzatot. 
 
Javasolom, hogy a képviselő-testület a településszerkezeti terv módosítására vonatkozóan az 
előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadja el. 
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A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
117/2014. (X. 9.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete 76/2014. 
(VI. 20.) Kt. számú határozatával indított településrendezési 
eszközei módosításával kapcsolatos előterjesztést megismerte és 
az alábbiak szerint határozott: 

     
1. A TSZT jelű településszerkezeti tervlap Kisfaludy utcával, a 
42 és 45 hrsz-ú lakóutcákkal, a Petőfi Sándor utcával és a 3 
hrsz-ú közlekedési úttal határolt telektömbjének normatartalma 
helyébe az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 
normatartalma lép; 
 
2. A képviselő-testület az 1. pont szerinti módosítás tekintetében  
a) a szerkezeti terv leírását az előterjesztés 2. számú 

mellékletével elfogadja; 
b) a területrendezési tervekkel való összhang igazolását az 

előterjesztés 3. számú mellékletével elfogadja; 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a módosított településrendezési 
eszközök közzétételéről és a véleményezési eljárásban részt vett 
államigazgatási szerveknek valamint az állami főépítésznek 
történő megküldéséről gondoskodjon. 
 
Határidő: 2014. október 24. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
1.2 Szigliget Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról 
szóló 5/2010. (IX. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy a képviselő-testület Szigliget Helyi Építési 
Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítására vonatkozó rendelet tervezetet fogadja 
el. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal megalkotta az alábbi 
 
9/2014. (X. 18.) 

r e n d e l e t e t  
 
Szigliget Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási 
Tervének megállapításáról szóló 5/2010. (IX. 1.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
Több napirendi pont nem lévén a testületi ülést a polgármester 11.30 órakor lezárta. 
 

Kmf. 
 
 

Balassa Balázs        Lutár Mária 
  polgármester                  jegyző 


