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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület soron következő ülésére 

 
 Kismaros településrendezési eszközeinek aktualizálása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 3/2017.(III.30.) 

önkormányzati rendeletben foglalt eljárási szabályok teljes körű betartásával a 

43/2019.(VII.01.) Kt. határozattal elfogadta Kismaros Község Településszerkezeti Tervét, 

valamint a 4/2019.(VII.01.) önkormányzati rendelettel Kismaros Helyi Építési Szabályzatát. 

A partnerségi eljárás során többször megfogalmazódott, hogy a település érdekét az szolgálja, 

ha a településrendezési eszközök karbantartása folyamatosan biztosított. Javasolt a 

településrendezési eszközök aktualizálásának megkezdése. A megyei területrendezési terv 

hamarosan elfogadásra kerül így a településrendezési eszközök a megyei tervvel összhangba 

hozandók. A megváltozott jogszabályok alapján (OTÉK, stb.) is szükséges a módosítás. 

Néhány, a tervvel kapcsolatban tett észrevétel is szükségessé teszi a településrendezési 

eszközök aktualizálását, melyekkel az egyeztetési eljárás során egyenként kell a testületnek 

foglalkoznia, illetve döntenie, mint ahogyan a hatályos településrendezési eszközök készítése 

során is tette a Képviselő-testület.  

Több észrevétel is érkezett például a korábbi eljárásban a 8347/6 hrsz-ú ingatlan 

megközelítését célzó tömbfeltáró út nyomvonalát rögzítő 54/2018.(VI.11.) PÜTB. határozat, 

az azt megerősítő 54/2018.(VI.11.) Kt. határozat és az azt véglegesítő 12/2019.(II.25.) Kt. 

határozat alapján jóváhagyott településrendezési eszközökkel kapcsolatban (lásd mellékletek), 

annak ellenére, hogy a hatályos rendezési terv véleményezi szakaszában a tervezettel 

kapcsolatban semmilyen észrevétel nem érkezett. Az észrevételek a településrendezési terv 

aktualizálása során kezelendők azzal, hogy a terület feltárását biztosító út nyomvonalát 

minden érintett bevonásával és egyetértésével kell véglegesíteni a településrendezési 

eszközökben. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiekre tekintettel az alábbi határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 
Határozati javaslat: 
……/2020.(……….)Kt. határozat 

1. Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy meg kell 

kezdeni Kismaros Község településrendezési eszközeinek aktualizálását. 

Felelős: Neubauer Rudolf polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

2. Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 8347/6 hrsz-ú 

ingatlan megközelítését célzó tömbfeltáró út nyomvonalát minden érintett bevonásával és 

egyetértésével kell véglegesíteni a településrendezési eszközök aktualizálása során. 

Felelős: Neubauer Rudolf polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

Kismaros, 2020. január 22. 

                                        ..............................................  

           Neubauer Rudolf 
    polgármester 

 

 


