SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
CÍMZETES FŐJEGYZÖJE
9600 Sárvár. Várkerület utca 2.

KIVONAT
Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. augusztus 17-i rendkívüli
ülésének jegyzőkönyvéből

25/2017SV11L17.) számú képviselő-testületi határozat

Porpáe Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény 8-10*-a előírásainak megfelelően Porpáe
község településszerkezeti tervének módosítását elfogadja az alábbiak szerint:
Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 312017 /11.141 határozattal elfogadott
településfejlesztési döntés figyelembevételével a véleményezési eljárás lefolytatását követően,
az állami főépítész hozzájárulásával Porpác község településszerkezeti tervét az alábbi
mellékletekkel hagyja jóvá:
településszerkezeti tervlap
1. melléklet
szerkezeti terv leírása
2. meUéklet

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Teodóra polgármester

Sárvár, 2017. augusztus 18.
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2. melléklet a 25/20 17. (VII1.17.) számú képviselő-testületi határozathoz
SZERKEZETI TERV VÁLTOZÁSÁNAK LEÍRÁSA
Porpác község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény 8-10*-a előírásainak megfelelően Porpác
község településszerkezeti tervének módosítását elfogadja az alábbiak szerint:
Területhasználati változások

Beépítésre szánt terület
Falusias lakóterület
a) Ipari gazdasági területböl falusias lakóterület kerül kijelölésre a Csókakő major 095/4
hrsz ingatlanának területén 1,76 ha nagyságban.
VÁLTOZÁSOK ÜTEMEZÉSE
Rövidtávon megvalósuló változások:
A szerkezeti terv és a helyi építési szabályozás elfogadása lehetőséget teremt a
településfejlesztési döntés alapján kidolgozott településszerkezeti tervben kijelölt célok épitési
szabályozási előírások mentén történő megvalósítására.
Folyamatos jogalkalmazás során érvényesülő változások:
A településkép védelmére igény esetén külön jogszabályi előírások alapján önálló rendelet
alkotandó.
Az Országos területrendezési terv és Vas megyei területrendezési terv övezetinek a
településszerkezeti terv módosítás megfeleltetésre került, és az érintett övezetek lehatárolása
megtörtént.
A biológiai aktivitási érték számítás elvégezni nem kellett Új beépítésre szánt terület
kijelölésének hiányában.

I.

Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása
Általános indokolás

Porpác község Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezte a helyi építési szabályzat
és annak mellékleteként elfogadott szabályozási terv módositását.
Részletes indokolás
Az I. a mellékletek módosulásáról rendelkezik.
A 2. a rendelet hatályba lépésének időpontjáról rendelkezik.
A 3.* a rendelet alkalmazásáról rendelkezik.
Várható hatások
1. Társadalmi hatások
A rendeletmódosítás a változó társadalmi és gazdasági feltételek kielégitése céljából készült,
elfogadásával kedvezőbb jogi környezetet biztosít a község területén a természetes és a jogi
személyek számára.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
Gazdaságélénkítő. vállalkozást segítő, beruházást ösztönző a községfejlesztési célok elérését
elősegítő hatásai várhatóak. A rendeletmódosításnak közvetlen költségvetési hatásai
nincsenek.
3. Környezeti hatások
A módosítás környezeti hatása a meglévő területek ésszerű és célszerű felhasználásának
elősegítése, a belső tartalékok hatékonyabb kihasználása, a meglévő be nem épített
területekkel való hatékony gazdálkodás megvalósításával.
4. Egészségügyi következmények
A rendeletnek egészségügyi következményei nincsenek.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendeletmódosítás a lakosság adminisztratív terheit nem növeli, az építéshatósági munkát
elősegíti.
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendeletmódositás szükségességét a Folyton változó társadalmi igények és a magasabb
szintű építési előírásokhoz való alkalmazkodás indokolja. Várható következménye, Új
munkahelyek teremtése, életminőség javulása.
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek;
A rendeletmódosítás végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek rendelkezésre állnak.
Porpác, 2017. augusztus 10.

Tóth Teóodóra Erzsébet
polgármester
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SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
CÍMZETES FÖJEGYZÖJE
9600 Sárvár, Várkerület utca 2.

KIVONAT
Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. augusztus 17-i rendkívüli
ülésének jegyzőkönyvéből

26/2017.(VIIL17.) számú képviselő-testületi határozat
Porpác Község Önkormányzata a belügyminiszter által meghirdetett, a Magyarország 2017.
évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. 1.9. pont szerinti a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelöanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására pályázatot
nyújt be 20 m3 kemény lombos tűzifa igénylésére.
Porpác Község Onkormányzata a kemény lombos fafajta igénylése esetében 1000 Ft/erdei
m3+áfa mértékű önrészt vállalja, a kapott támogatáshoz az önrészt biztosítja, mely
rendelkezésére á!l.
Porpác Község Onkormányzata vállalja, hogy a kapott támogatást kemény lombos tűzifának a
megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága által nyilvántartott erdögazdá]kodótól történő
tűzifa megvásárlására fordítja.
Porpác Község Önkormányzata előirányzatot biztosít továbbá a tűzifa szállitásából ideértve
a rászorulókhoz való eljuttatást is
származó költségekre is, az önkormányzat 2017. évi
költségvetésében jóváhagyott tartalék előirányzata terhére.
—

—

Porpác Község Önkormányzata vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben
részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás iránti pályázatot nyújtsa be.
Uatáridö: azonnal
Felelős: Tóth Teodóra polgármester

Sárvár, 2017. augusztus 18.
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SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
CÍMZETES FŐJEGyzŐJE

9600 Sárvár, Várkerület utca 2.

KIVONAT
Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. augusztus 17-i rendkívüli
ülésének jegyzőkönyvéből

27/2017.(VIII.17.) Számú képviselő-testületi határozat

A képviselő-testület felkéri a Sárvád Közös Önkormányzati Hivatal címzetes főjegyzőjét,
hogy az előirányzat fentiek szerinti biztosításáról Porpác Község Onkormányzata
költségvetési rendeletének soron következő módosításakor gondoskodjon.
Határidő: azomnl
Felelös: Dr. Szijártó Valéria címzetes fője
Sárvár, 2017. augusztus 18.

ir, Szijártó Valéria:!

cíhizetes fójegyző

