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A Képviselő-testület 2015. május 20-i rendkívüli ülésére 
 

Tárgy: Kistarcsa Város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatával kapcsolatos döntés 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. év novemberében 
kezdeményezte Kistarcsa Város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatát, amit az 
érintett államigazgatási szervezetek véleményeztek. A véleményekre állásfoglalást adtunk 
2015. április 27-én, amiben összefoglaltuk a véleményeket, és az arra adott válaszainkat, hogy 
az észrevételeket miként kívánjuk beépíteni a dokumentumokba. (1. sz. melléklet: 
Önkormányzati állásfoglalás - 2015. 04. 27.). 
 
Az eltérő vélemények tisztázása érdekében egyeztető tárgyalást tartottunk 2015. május 5-én, 
és az ott készült jegyzőkönyvben rögzítettük a véleményezőkkel a módosítási szándékok 
végső változatát (2. sz. mellékelt: Egyeztetési Jegyzőkönyv – 2015. 05. 05.). A beépített 
észrevételek olyan szakmai elvárásokon, illetve olyan jogszabályokon, ágazati döntéseken 
alapulnak, amelyeket javaslunk elfogadni. Ezzel a településrendezési eszközökzök 
felülvizsgálatának és módosításának a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 39.§-a szerinti 
véleményezési szakasza lezárul. 
 
A véleményeket akkor lehet beépíteni a tervekbe, ha mellékelt Önkormányzati állásfoglalás és 
a Jegyőkönyv szerinti módosításokat a Képviselő-testület elfogadja. Az ez alapján 
véglegesített tervdokumentáció a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 40. §-a szerinti végső 
szakmai véleményezésre megküldésre kerül a Pest Megyei Kormányhivatal számára, amely 
ellenőrzi a jogszabályokon alapuló észrevételek beépítését, illetve a tervezési folyamat 
eljárásjogi helyességét. Ezt követően kiadja a végső szakmai véleményét, amely alapján jóvá 
tudja hagyni a Képviselőtestület a településrendezési eszközökzök felülvizsgálatát és 
módosítását. 
 
A fentiekre tekintettel kérem, az alábbi határozati javaslat támogatását. 

 

 



Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a készülő Kistarcsa 
Város településfejlesztési koncepciójának és településszerkezeti tervének, valamint 
Helyi Építési Szabályzatának (HÉSZ) felülvizsgálata és módosítása során lezárja a 
véleményezési eljárást azzal, hogy az Önkormányzati állásfoglalás és Egyeztetési 
Jegyzőkönyv szerint megfogalmazott véleményeket a tervekbe beépíti. A Képviselő-
testület felkéri a polgármestert, hogy az ez alapján véglegesített tervdokumentációt 
küldje meg a Pest Megyei Kormányhivatalnak a végső szakmai véleményének 
kialakítására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 
 
Kistarcsa, 2015. május 13. 
 
                                 

Solymosi Sándor 
polgármester 

 
 

 

 


