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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselőtestülete döntött arról, hogy felülvizsgálja 

településrendezési eszközeit.  A teljes felülvizsgálatot megalapozó Településfejlesztési 

koncepciót a 103/2016.(IX.2.) Kt. határozatával, az Integrált településfejlesztési stratégiát a 

104/2016.(IX.2.) Kt. határozatával megalkotta. 

A felülvizsgálattal a Völgyzugoly Műhely Kft-t bízta meg. A településfejlesztési koncepcióról, 

az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 

(továbbiakban Kr.) 37.§-a alapján az előzetes tájékoztatási szakasz, a 38.§ alapján a 

véleményezési szakasz lezárult. 

A Kr. 39.§ /2/ bekezdése alapján a véleményezési eljárás során beérkezett véleményeket és az 

egyeztető tárgyalás jegyzőkönyvét a képviselő-testület megismerte, amelyek elfogadásáról a 

160/2017.(X.25.) Kt. határozatával döntött. 

A Kr. 40.§ (2) bekezdése alapján az állami főépítész GYD-02/576-2/2017. sz. végső szakmai 

véleményét megadta, melyben a településrendezési eszközök tervezetének képviselőtestület elé 

terjesztése ellen nem emel kifogást. 

A Kr. 33.§ (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a településszerkezeti terv elfogadásáról szóló 

döntés meg kell, hogy előzze a helyi építési szabályzat elfogadását. 

 

Határozati javaslat 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2017. (XI. 29.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B.§ (2) bekezdés a) pontja 

alapján Jánossomorja Város Településszerkezeti Tervét jelen határozat 1-6. melléklete 

szerint állapítja meg. 

A Településszerkezeti Terv 

1. melléklete a szerkezeti terv leírása 

2. melléklete a változások 

3. melléklete a településterületi mérlege 

4. melléklete a területrendezési tervvel való összhang igazolása 

5. melléklete a biológiai aktivitásérték számítás eredménye 

6. melléklete a szerkezeti tervlap 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a településszerkezeti 

terv nyilvánosságáról, az elfogadott településrendezési eszközt az elfogadásáról szóló 

jegyzőkönyvvel együtt küldje meg a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és 

Informatikai Nonprofit Kft. részére, az állami főépítész hatáskörében eljáró megyei 
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kormányhivatalnak és az eljárásban résztvevő államigazgatási szerveknek, valamint a 

partnerségi egyeztetés szabályai szerint tájékoztassa a partnereket. 

A Településszerkezeti Terv hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Jánossomorja 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2001.(II.22.)Kt. számú határozatával 

elfogadott Településszerkezeti Terve. 

 

 Felelős:  Lőrincz György polgármester 

Határidő:  folyamatos 
 

 

Kérem T. Képviselő-testületet, hogy döntsön Jánossomorja Város Településszerkezeti 

Tervének elfogadásáról.  

 

 

Jánossomorja, 2017. november 22. 

 

 

                                                                                                                     Lőrincz György s.k. 

                                                                                                                           polgármester 


