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ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2017. december 13. -i ülésére 

 
 
Tárgy:  Kistarcsa 3244/23 és a 3244/6 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekhatár rendezés és 
övezeti paraméterek változása érdekében a hatályos településrendezési eszközeinek 
tárgyalásos eljárással történő eseti módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés 
lezárása, tárgyalásos eljárás kezdeményezése az állami főépítésznél 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kistarcsa 3244/23 és a 3244/6 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekhatár rendezés és övezeti 
paraméterek változása érdekében, Kistarcsa Város hatályos településrendezési eszközeinek 
tárgyalásos eljárással történő eseti módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés a 
településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos lakossági fórum bejelentése a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a továbbiakban: Trk.) 29/A. §-a és Kistarcsa Város 
Önkormányzata a településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi 
egyeztetés szabályairól szóló 13/2017 (III.30.) számú rendeletének megfelelően megtörtént. A 
polgármester a partnerségi egyeztetés szabályai szerint tájékoztatta a partnereket. A lakossági 
fórum megtartására a Képviselő-testület 2017. november 29.-i nyílt ülésén került sor. 
 
A partnerektől határid őn belül javaslat és észrevétel nem érkezett. 
 
A Trk. 42. § (2) bekezdése értelmében a partnerségi egyeztetés lezárását követően a 
polgármester a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását kezdeményezi az állami 
főépítésznél. 

 
Mindezek figyelembevételével az alábbi határozati javaslatot teszem. 
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Határozati javaslat 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kistarcsa 3244/23 és a 3244/6 
hrsz-ú ingatlanokat érintő telekhatár rendezés és övezeti paraméterek változása 
érdekében a hatályos településrendezési eszközeinek tárgyalásos eljárással történő eseti 
módosításával kapcsolatos, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 29/A 
§-a, és a településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetésről 
szóló 13/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet szerinti partnerségi egyeztetést lezárja. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a végső szakmai véleményezési szakasz 
lefolytatását kezdeményezze az állami főépítésznél. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
 
 
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 
Kistarcsa, 2017. december 8. 

          Solymosi Sándor 
  polgármester 
 


