ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2022. február 23-i ülésére
A napirendet tárgyaló ülés dátuma:
2022. február 23.
A napirendet tárgyaló ülés:
Képviselő-testület
Előterjesztő:
Szabó István Ferenc polgármester
Az előterjesztést készítette:
Károlyfi Levente projektmenedzser
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:
nyílt / zárt
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:
rendes / rendkívüli
A határozat elfogadásához szükséges többség típusa:
egyszerű / minősített
A szavazás módja:
nyílt / titkos
A tárgyalandó témakör tárgya:
Az Őrbottyán, Mikszáth Kálmán utca – Szent István utca – Gárdonyi Géza utca –
közigazgatási határ által határolt terület vonatkozásában a helyi építési szabályzat
módosítás partnerségi egyeztetés lezárása
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 22.) számú határozatával döntött
az Őrbottyán, Mikszáth Kálmán utca – Szent István utca – Gárdonyi Géza utca – közigazgatási
határ által határolt terület vonatkozásában helyi építési szabályzat módosítás megkezdéséről.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) előírásai szerint a megbízott
településtervező elkészítette a partnerségi egyeztetésre a helyi építési szabályzat módosításáról szóló
tervdokumentációt.
A partnerségi egyeztetés keretében 2022. január 26-án a helyben szokásos módon meghirdetésre
került a tervdokumentáció egyeztetése céljából a 2022. február 10-én tartandó Online Lakossági
Fórum, amely a Microsoft Teams alkalmazás használatával került megtartásra.
A lakossági fórumon bemutatásra kerültek a helyi építési szabályzat módosításának előzményei,
majd a jelenlévők kérdéseket tehettek fel. A lakossági fórumot követően 8 napot biztosított az
önkormányzat a további kérdések, vélemények benyújtására.
A képviselő-testületnek döntenie kell a partnerségi egyeztetés során felmerült javaslatokról, azok
elfogadásáról, illetve el nem fogadásáról, valamint a partnerségi egyeztetés lezárásáról, és a Korm.
rendelet által meghatározott államigazgatási szervekkel történő tárgyalásos eljárás megkezdéséről.
A lakossági fórumot megelőzően, és azt követően módosítási javaslat nem érkezett a lakosság
részéről.
Az előterjesztés mellékletét képezi a településtervezők által készített tervdokumentáció.
Kérem, tanulmányozzák át és vitassák meg az előterjesztett javaslatot.
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2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 22.) számú határozatával döntött
az Őrbottyán, Mikszáth Kálmán utca – Szent István utca – Gárdonyi Géza utca – közigazgatási
határ által határolt terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról, valamint 8/2021. (VI. 22.)
számú határozatával döntött a helyi építési szabályzat módosítás megkezdéséről.
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
- 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről,
- 1692/2019. (XII. 10.) Korm. határozat a Budapesti Agglomerációhoz tartozó Pest megyei
településeken működő köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztéseinek előkészítéséről,
- 1051/2021. (II.15.) Korm. határozat a Kormány a Budapesti Agglomerációhoz tartozó Pest
megyei településeken működő köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztéseinek további
előkészítéséről
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR
MEGNEVEZÉSE

A vállalt kötelezettségek fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében rendelkezésre áll.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleménye:
6. HATÁROZATI-JAVASLAT
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének ……./2022. (II. 23.)
határozata az Őrbottyán, Mikszáth Kálmán utca – Szent István utca –
Gárdonyi Géza utca – közigazgatási határ által határolt terület
vonatkozásában a helyi építési szabályzat módosítás partnerségi egyeztetés
lezárása tárgyában
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
a) A Várkonyi Gábor (TT 06-0433) és Lőrinczy Ádám Gergő (TT 01-6351)
tervezők által készített tervdokumentációt elfogadja,
b) a partnerségi egyeztetést lezárja,
c) a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet által
meghatározott államigazgatási szervekkel történő tárgyalásos eljárás
megkezdi.
Felelős:
Végrehajtást végzi:
Határidő:

polgármester
műszaki és beruházási iroda
azonnal

Őrbottyán, 2022. február 18.
előterjesztő:
Szabó István Ferenc
polgármester
Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:
Gállné Mezősi Szilvia
jegyző

