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Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
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Előterjesztés címe és tárgya:  

Csabdi településrendezési tervének részleges módosításának kezdeményezése 

 

 

 

 

 

Tárgykört rendező jogszabály: 

- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 

- a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 

  

 

  

  

Előterjesztő:    Huszárovics Antal polgármester  

Előterjesztést készítette:  dr. Sisa András jegyző  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Csabdi község településrendezési tervének részlegeses módosítására ebben az évben van 

utoljára lehetőség úgy, hogy a módosítás hatályba lépése legkésőbb 2015. december 31. 

napja lehet. Ezt felismerve Debreczeni Kálmán úr az előterjesztésemhez csatolt kérelemmel 

kereste meg önkormányzatunkat, melyben a településrendezési terv módosítását 

kezdeményezte négy témakörben. A módosítás pontos ütemezéssel a rendelkezésre álló szűkös 

időkeretben – elméletileg – még keresztülvihető, feltételezve azt, hogy az érintett 

szakhatóságok egyike sem lép fel olyan többlet-igénnyel, mely külön hatástanulmány 

elkészítését követeli meg. 

Debreczeni Úr kérelmében arról is nyilatkozott, hogy a tervmódosítás költségeit az érdekelt 

tulajdonostársaival közösen vállalja.  

Amint az a Tisztelt Képviselők által is ismert, ebben az évben az önkormányzati költségvetés 

nem teszi lehetővé egy ilyen kiadásnem sem előzetes, sem végleges önkormányzati 

finanszírozását különös tekintettel arra, hogy a módosítások elsősorban magánérdekeket 

szolgálnak. Ennek megfelelően az önkormányzat támogató döntése esetén is csak akkor látjuk 

lehetségesnek a további lépések megtételét, amennyiben településrendezési szerződés 

megkötésére kerül sor a kezdeményező ingatlantulajdonosokkal, és ennek alapján a még a 

tervezési szerződés megkötése előtt a kezdeményezők a tervezési költséget előzetesen az 

önkormányzat részére megfizetik. Ugyanakkor ebben az esetben is aggályosnak látjuk a 

határidők miatt az önkormányzat részére szerződéses kötelezettség vállalását, illetőleg az 

esetleges csúszások miatt bekövetkező felelősségi következményekért való helytállást. 

Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület elviekben támogatja a vázolt – magánérdekeken 

alapuló – településrendezési terv módosítását, úgy mielőbb szükséges a megvalósítási 

ütemterv felállítása, a tervezésre vonatkozó árajánlatok bekérése, illetőleg ezek ismeretében a 

településrendezési szerződés megkötése. 

 

 

Kérem előterjesztésem megvitatását és a csatolt határozati javaslatok valamelyikének 

jóváhagyását. 

 

Csabdi, 2015. május 22. 

 

 

HuszárovicsAntal 

           polgármester   

Határozati javaslat: 

A., 

 

 

Csabdi Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

…/2015. (V.28.) számú határozata 

Csabdi településrendezési tervének részleges felülvizsgálatáról 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Debreczeni Kálmán 1124 

Budapest, Thomán István u. 16. 1. lh. II/1. szám alatti lakos által a településrendezési terv 

részleges módosítására benyújtott kérelmet nem támogatja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kérelmező értesítésére. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  Azonnal 

  



 

B., 

 

 

Csabdi Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

…/2015. (V.28.) számú határozata 

Csabdi településrendezési tervének részleges felülvizsgálatáról 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Debreczeni Kálmán 1124 

Budapest, Thomán István u. 16. 1. lh. II/1. szám alatti lakos által a településrendezési terv 

részleges módosítására benyújtott kérelmet támogatja az alábbiak szerint: 

1., A Képviselő-testület a kérelmező által meghatározott – a határozat mellékletét képező –

módosítási témaköröket jóváhagyja az ott megjelölt tartalommal. 

2., Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti módosítási 

javaslatokra tekintettel tervezői árajánlatokat kérjen be. 

3., A településrendezési terv részleges felülvizsgálatára kiválasztott településtervező 

megbízásának feltételeként a Képviselő-testület előírja azt, hogy a módosítást kérelmező 

személyek és az önkormányzat között megkötésre kerüljön a településrendezési szerződés, 

melynek alapján a teljes tervezési díj ellenértékét a kérelmezők – a településtervező 

megbízását megelőzően  – az önkormányzat számlájára megfizessék. 

 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  a 2. pontra tekintettel 2015. június 30. 

 


