
Jegyzőkönyv 
 

Készült Körtvélyes Településrészi Önkormányzat 2015. november 05. napján megtartott 

ülésén.  

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint 

 

 

Napirendi pont:  
 

1) Településrendezés véleményezése 

                    

 

2) Egyebek 

 

 

1.napirendi pont: Településrendezés véleményezése 

 

Gerencsér Ágnes, mint a Körtvélyes Településrészi Önkormányzat vezetője köszöntötte a 

megjelent tagokat és az állandó tanácskozási joggal rendelkező választópolgárokat a 

Körtvélyesi Települési Önkormányzat rendkívüli ülésén. Továbbá köszöntötte a 

meghívottakat, Dr. Kovács Péter városi főépítészt és Dr. Müller József Komló aljegyzőjét. 

 

Ismertette a mai előterjesztés tárgyát: Komló Város Helyi Építési Szabályzata 2015. évi 

módosításának véleményezési szakaszában beérkezett vélemények megismerése, az arra adott 

válaszok elfogadása. 

 

Gerencsér Ágnes elmondta, hogy az Előterjesztéssel egyetértenek, azzal problémájuk illetve 

kérdésük nincs. 

 

Dr. Müller József aljegyző tájékoztatta a megjelenteket, hogy ha mégis kérdések merülnének 

fel, akkor a mai napon megtartott testületi ülésen fel tudják azokat tenni. Továbbá leszögezte 

azt a tényt, hogy nem új dolog, ez egy 2015. márciusi döntésnek a folyománya.  

 

Gerencsér Ágnes elnök elmondta, hogy ő maga nagyon ellenzi a börtön helyét, viszont az 

előterjesztéssel semmiféle problémája nincs. Elfogadhatónak tartja a szakhatóságok javaslatát, 

a terveket és minden más benne leírtakat. 

 

2/2015. (XI.05.) határozat 

 

Gerencsér Ágnes kérte, hogy határozati javaslatként fogadják el, miszerint a Körtvélyesi 

Településrészi Önkormányzat az előterjesztésből és annak mellékleteiből a város 

településrendezési eszközei 2015. évi módosításának véleményezési szakaszában 

beérkezett véleményeket, valamint a város településrendezési eszközeit érintő 

pontosított módosítási dokumentációt megismerték és tudomásul vették. 

 

A jelenlévők a javaslatot egyhangúlag elfogadták. 

 

 

Dr. Kovács Péter főépítész biztosította a részönkormányzatot arra vonatkozóan, hogy ha 

bármi kérdésük, problémájuk van, amiben ő tud segíteni, szívesen áll rendelkezésükre. 

 



Gerencsér Ágnes megköszönte Dr. Müller József  és Dr. Kovács Péter  részvételét. 

 

 

2. napirendi pont: Egyebek 

 

Gerencsér Ágnes az egyebekben elmondta, hogy megkapták Aladics Zoltántól, pénzügyi és 

vagyongazdálkodási iroda vezetőjétől a pénzügyi beszámolót, tekintettel arra, hogy a 

polgármesterre át lett ruházva a hatáskör. 

A beszámolót megvitatták és tudomásul vették. 

A költségvetést egyhangúlag elfogadták. 

 

Gerencsér Ágnes megkérdezte van-e egyéb téma, hozzászólás, vélemény. Tekintettel arra, 

hogy ilyen jellegű felvetés nem hangzott el, megköszönte a jelenlévők véleményét, javaslatát 

és döntését az ülést bezárta.  

 

 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 Gerencsér Ágnes Farkas Judit 

 Elnök jegyzőkönyvvezető 


