
Jegyzőkönyvi kivonat 
Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. december 14-i nyílt rendes üléséről 
 
 

A döntéshozatalban 5 fő vett részt. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 117/2022. (XII.14.) Ny.Kt. határozata  

a módosított napirendi pontokról 
 

1. Tájékoztató a Képviselő-testület előző ülése óta történt fontosabb eseményekről, 
valamint a lejárt határidejű határozatokról 

            Előterjesztő: Herman Jenőné polgármester 
 

2. A parkolás szabályairól és a várakozási díjak meghatározásáról, valamint a sorompóval 
elzárt helyi közutak behajtási rendjéről szóló 22/2022. (IX.28.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
Előterjesztő: Herman Jenőné polgármester 

 
3. Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi munkatervének 

elfogadása 
Előterjesztő: Herman Jenőné polgármester 
 

4. A dömösi 852 és 893 hrsz.-ú földrészletek telekhatár rendezése 
Előterjesztő: Herman Jenőné polgármester 
 

5. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése 
Előterjesztő: Herman Jenőné polgármester 
 

6. Dömös Község Településrendezési eszközök módosítása kiemelt fejlesztési területnek 
nyilvánított területekre partnerségi egyeztetés lezárása  
Előterjesztő: Herman Jenőné polgármester 
 

7. Dömös Község Településrendezési eszközök módosítása kiemelt fejlesztési területnek 
nyilvánított területekre környezeti vizsgálat folyamatának lezárásáról 
Előterjesztő: Herman Jenőné polgármester 
 

8. Egyebek 
 

Felelős: Herman Jenőné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 Herman Jenőné       dr. Gál Gabriella 
   polgármester                  jegyző 
 
      
         A kiadmány hiteles: 
          2022. december 14. 
 



Jegyzőkönyvi kivonat 
Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. december 14-i nyílt rendes üléséről 
 
 

A döntéshozatalban 5 fő vett részt. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 
Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 118/2022. (XII.14.) Ny.Kt.határozata 

a Képviselő-testület előző ülése óta történt fontosabb eseményeiről, valamint a lejárt 
határidejű határozatokról szóló beszámolójának elfogadása 

 
 
Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a polgármester 
2022. december 14-i ülésen elhangzott a Képviselő-testület előző ülése óta történt fontosabb 
eseményeiről, valamint a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolóját. 
 
 
Felelős: Herman Jenőné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 
 

Herman Jenőné       dr. Gál Gabriella 
   polgármester                  jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         A kiadmány hiteles: 
          2022. december 14. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jegyzőkönyvi kivonat 
Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. december 14-i nyílt rendes üléséről 
 
 

A döntéshozatalban 5 fő vett részt. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 119/2022. (XII.14.) Ny.Kt.határozata 
Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi munkatervének elfogadása 
 
1) Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az előterjesztés 
mellékletét képező Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi 
munkatervét az abban szereplő tartalommal. 
 
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.    
 
Melléklet: 2023. évi munkaterv 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 
 Herman Jenőné       dr. Gál Gabriella 
   polgármester                  jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         A kiadmány hiteles: 
          2022. december 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Jegyzőkönyvi kivonat 
Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. december 14-i nyílt rendes üléséről 
 
 

A döntéshozatalban 5 fő vett részt. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 
Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 120/2022. (XII.14.) Ny.Kt.határozata 

A dömösi 852 és 893 hrsz.-ú földrészletek telekhatár rendezése 
 
1) Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Dömös, belterület 
852 és 893 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanokat érintően a Holló Sándor 
ingatlanrendező földmérő által készített, és 2022. november 7. napján záradékolásra kerülő, 
601647/2022 záradékolási iktatószámú változási vázrajz szerinti telekhatár rendezés a 
megbízásából és a szándéka szerint történt, ezért felhatalmazást ad Dömös Község 
Önkormányzat Polgármesterének, Herman Jenőnének a tárgyi vázrajz aláírására, valamint 
annak földhivatalhoz történő benyújtására. 
 
2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a vázrajznak a földhivatali benyújtását 
megelőzően az ingatlanokon szolgalmi és egyéb joggal bíró jogosultakat a változás utáni 
állapotról megfelelően tájékoztassa. 
 
Határidő: E.ON Rt. és TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. tájékoztatása 2022. december 21.  
Felelős: jegyző 
Határidő: változási vázrajz aláírása azonnal, Földhivatalhoz történő benyújtás az E.ON Rt. és 
a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. beleegyezését követően azonnal 
Felelős: Herman Jenőné polgármester  

 
 
 
 
 
 Herman Jenőné       dr. Gál Gabriella 
   polgármester                  jegyző 
 
 
 

 
 
 

    A kiadmány hiteles: 
      2022. december 14. 

 
 
 
 
 



Jegyzőkönyvi kivonat 
Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. december 14-i nyílt rendes üléséről 
 
 

A döntéshozatalban 5 fő vett részt. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 
Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 121/2022. (XII.14.) Ny.Kt.határozata 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése 
 
1) Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete, figyelemmel a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 92/H. § (4) bekezdésére úgy dönt, hogy az NHSZ Vértes Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel (2800 Tatabánya, Erdész u. E., adószám: 24121567-
2-11) 2022. december 31. és 2023. június 30. közötti határozott időtartamra 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést köt a határozat mellékletét képező szerződés-
tervezet szerinti tartalommal. 
 
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.    
 
Melléklet: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés-tervezet 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 
 Herman Jenőné       dr. Gál Gabriella 
   polgármester                  jegyző 

 
 
 

 
 
 
 
 

A kiadmány hiteles: 
2022. december 14. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Jegyzőkönyvi kivonat 
Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. december 14-i nyílt rendes üléséről 
 

A döntéshozatalban 5 fő vett részt. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 122/2022. (XII.14.) Ny.Kt.határozata 

Dömös Község Településrendezési Eszközeinek – kiemelt fejlesztési területté nyilvánított 
11/3 és 11/4 hrsz.-ú ingatlanok területére szóló – módosítás 

partnerségi egyeztetés lezárásáról 
 
Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dömös Község Településrendezési 
Eszközeinek – kiemelt fejlesztési területté nyilvánított 11/3 és 11/4 hrsz.-ú ingatlanok területére 
szóló – módosítása vonatkozásában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva, a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: az Eljr.) – 2022. június 30.-án hatályos szövegállapota szerinti – 42.§ 
(1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következő határozatot hozza: 

1. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Dömös Község Településrendezési Eszközeinek 
– kiemelt fejlesztési területté nyilvánított 11/3 és 11/4 hrsz.-ú ingatlanok területére szóló – 
módosítása kapcsán az Eljr. – 2022. június 30.-án hatályos szövegállapota szerinti – 
29/A.§ (5) bekezdés c) pontja alapján a partnerségi egyeztetés lefolytatásra került. 
Honlapján közzétette a Dömös Község Településrendezési Eszközei tárgyi módosításának 
Partneri véleményeztetésre szánt dokumentációját, valamint meghirdette a tárgyi 
módosítással kapcsolatos Lakossági fórumát. A lakossági fórumról a partnerségi 
egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet szerint előzetesen 
Felhívást tett közzé. A Lakossági fórumon személyesen, míg a Lakossági fórumot követően 
8 napig írásban biztosította az észrevételek és javaslatok megtételét. 

 A Lakossági fórumon észrevétel nem hangzott el a jelenlévő partnerek részéről. A 
Lakossági fórumról Jegyzőkönyv készült, mely jelen határozat 1. melléklete. 

 A Lakossági fórumot követően partneri észrevétel nem érkezett. 

2. A Képviselő-testület a Településrendezési Eszközök tárgyi módosításával kapcsolatos 
partnerségi egyeztetést lezárja. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kapcsolódó nyilatkozat aláírására, 
egyben felkéri a további szükséges intézkedések megtételére. 

1. melléklet: Jegyzőkönyv a Lakossági fórumról 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 Herman Jenőné       dr. Gál Gabriella 
   polgármester                  jegyző 
 
         A kiadmány hiteles: 
          2022. december 14. 
 



Jegyzőkönyvi kivonat 
Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. december 14-i nyílt rendes üléséről 
 
 

A döntéshozatalban 5 fő vett részt. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 123/2022. (XII.14.) Ny.Kt.határozata 

Dömös Község Településrendezési Eszközeinek – kiemelt fejlesztési területté nyilvánított 
11/3 és 11/4 hrsz.-ú ingatlanok területére szóló – módosítás 

környezeti vizsgálat folyamatának lezárásáról 
 
Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dömös Község Településrendezési 
Eszközeinek – kiemelt fejlesztési területté nyilvánított 11/3 és 11/4 hrsz.-ú ingatlanok területére 
szóló – módosítása vonatkozásában, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) 
pontja szerinti feladatkörében eljárva, az egyes tervek, illetve programok környezeti 
vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: a 2/2005. (I. 11.) Korm. 
rendelet) 4.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következő határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Dömös Község Településrendezési Eszközeinek 
– kiemelt fejlesztési területté nyilvánított 11/3 és 11/4 hrsz.-ú ingatlanok területére szóló – 
módosítása kapcsán a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4.§ (2) bekezdése szerint, a várható 
környezeti hatás jelentőségének eldöntéséhez a környezet védelméért felelős szervek 
megkeresésre kerültek. A beérkezett vélemények jelen határozat 1. melléklete. 

 A beérkezett vélemények alapján a környezet védelméért felelős szerv környezeti vizsgálat 
szükségességéről alkotott véleménye egyetértő Dömös Község Önkormányzatának 
véleményével. A környezet védelméért felelős szerv környezeti vizsgálat szükségességéről 
alkotott véleményének összegzése jelen határozat 2. melléklete. 

2. A Képviselő-testület fentiekre tekintettel, korábbi véleményét fenntartva, a módosítás 
esetében nem állapít meg jelentős környezeti hatást, miáltal a környezeti vizsgálat 
lefolytatását nem tartja szükségesnek. 

3. A Képviselő-testület a Településrendezési Eszközök tárgyi módosításával kapcsolatos 
környezeti vizsgálat folyamatát lezárja. 

 

1. melléklet: Környezeti vizsgálatra érkezett előzetes vélemények 

2. melléklet: Összegzés környezeti vizsgálatra érkezett előzetes véleményekről 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
  
 Herman Jenőné       dr. Gál Gabriella 
   polgármester                  jegyző 
 
         A kiadmány hiteles: 
          2022. december 14. 
 


