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JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 
 
 
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 31-én megtartott rendkívüli, nyílt 
testületi ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
/Kihagyva a kihagyandók/ 
 
 
Tárgy: Döntés Gyömrő város 5002/1, 2, 5 hrsz-ú területére vonatkozó Településszerkezeti 
Terv, Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat részleges módosításával kapcsolatos 
egyeztetési eljárás véleményezési szakaszában beérkezett szakhatósági vélemények 
lezárásáról. 
 

 
129/2015.(VII. 31.) Kt. határozat: 

 
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
dönt arról, hogy a Gyömrő, Rózsahegy, 5002/1, 2, 5 hrsz-ú területére vonatkozóan 

készülő – 236/2013. (XI. 11.) Kt. határozat szerinti – folyamatban lévő 
Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és annak mellékletét képező 

Szabályozási terv módosításával kapcsolatban az alábbi határozatot hozza: 1. A terv-
módosítás véleményeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
előírásainak megfelelően, teljes eljárás keretein belül történt. A Korm. rendelet 37. § 
szerinti előzetes tájékoztatási szakaszban összeállított ismertető megküldésre került a 

Korm. rendelet 9. melléklete szerinti államigazgatási szerveknek, továbbá a Partnerségi 
egyeztetésre vonatkozó Szabályzatban meghatározott partnereknek.  

 
2. Az előzetes vélemények, szakmai javaslatok alapján a tervezők a Korm. rendelet 38-
39. § szerinti véleményezési szakaszban összeállították a tervmódosítás véleményezési 

dokumentációját, melyet az Önkormányzat megküldött azon szervezeteknek, amelyek a 
további egyeztetési eljárásban való részvételi szándékukat jelezték, illetve az előzetes 
tájékoztatási szakaszban véleményt nem közöltek. A véleményezési dokumentációra 

vonatkozóan beérkezett véleményeket a Képviselő-testület megismerte. 
Mindezen dokumentumokat megismerve a Képviselő-testület a beérkezett véleményeket 

a tervezők által készített dokumentáció szerint elfogadja. 
 

3. Jelen döntés meghozatalával és közzétételével a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 39. § 
(3) bek. szerint a terv-módosítás véleményezési szakasza lezárul és a Településszerkezeti 

Terv, Helyi Építési Szabályzat és annak mellékletét képező Szabályozási terv 
módosításának tervezete az Állami Főépítésznek a jóváhagyáshoz szükséges végső 

szakmai vélemény megkérése céljából benyújtható. 
 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 



 
Felelős: polgármester. 

Hat. idő: azonnal. 
 

 
 
 
Gyenes Levente s.k. Varga Ernő s.k. 

 polgármester jegyző 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
Gyömrő, 2015. augusztus 05. 
 
 
 
 
 
Gál Nikoletta 
jegyzőkönyvvezető 



 


