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Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testület 
2015. október 20 -i ülésére 

9. napirend: 
 
Tárgy:  Újhartyán Város területrendezési eszközeinek felülvizsgálata 
 
Előterjesztő:    Heli András Területfejlesztési bizottság Elnöke 
 
Előkészítő:   Göndörné Frajka Gabriella jegyző 
    Rutterschmidné Balogh Ágnes ügyintéző 
     
Szavazás módja:   egyszerű többség 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A jogszabályi változások, de legfőképpen a PMKH Földhivatali Főosztály által kifogásoltak 
miatt – pl. Ipari Park, Zrínyi utcai lakó park, Arany János utca külterületi részén gazdasági 
övezet kijelölése, Hernádi utca végén lakóterület kijelölése, stb.- szükséges a Rendezési 
tervünk teljes körű felülvizsgálata. 
A „Újhartyán Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv teljes 
körű felülvizsgálata és módosítása a hatályos jogszabályok szerint” tárgyban 4 cégtől kértünk 
be árajánlatot:  

- PESTTERV Kft. 
- TÉR-T-REND Terület- és településtervezési, építészeti Kft. 
- KÉSZ Közmű és Energetikai Tervező Kft. 
- Z.É. MŰHELY VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ IRODA Kft. 

Az ajánlatokat a Területfejlesztési Bizottság, és az ott jelen lévő Farkas Gábor Városunk 
Főépítésze megtárgyalta.  
A beérkezett ajánlatokat előterjesztésemhez csatolom: 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el: 
 

Határozati javaslat 
 
Újhartyán Város Képviselőtestülete „Újhartyán 
Településszerkezeti Terv (TSZT), Helyi Építési Szabályzat 
(HÉSz) és Szabályozási terv (SZT) teljeskörű felülvizsgálata és 
módosítása, az új településrendezési követelmények szerint, az 
OTÉK 2015. január1-től hatályos állapota és a 314/2012.(XI.8.) 
számú kormányrendelet alapján, a tervhez szükséges Környezeti 
Vizsgálat kidolgozásával” a TÉR-T-RENDKft ajánlatát fogadja 
el. Felhatalmazza Polgármestert a fentiekre vonatkozó szerződés 
megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 



Felelős: Polgármester 
A folyamatban lévő Településrendezési terv módosításának következő lépéseként az alábbi 
határozati javaslat elfogadását javasolja a Tervező.  
 
 
   Határozati javaslat 

 
 
Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Településrendezési Tervének módosítására kezdeményezett 
közigazgatási véleményezési eljárás eredménye alapján az alábbi 
módosítási programpontok törléséről határoz: 
a 2.2.3., 2.4. sz. lakóterületi-, és a 3.4.sz. gazdasági területi célú 
területfelhasználási átsorolások. 
Egyes további módosítások feltételesen - a folyamatban levő földügyi 
egyeztetések eredményének függvényében - szerepeltethetők a 
tervmódosítások között. Ezek: a Zrínyi utcai tömbben az 1.7. sz. 
intézményi, a 2.1.sz. lakóterületi és az ezekhez kapcsolódó 4.4.sz. 
zöldterületi, valamint az ipari parkban a 3.5 és 3.6.sz. ipari övezeti, 
továbbá a és 4.1.sz. zöldterületi- övezeti átsorolások. 
 
A tervmódosítás főépítészi egyeztetési anyagát a tervezőnek a 
közigazgatási egyeztetési tervanyagban dokumentált fennmaradó 
módosítási területekre, valamint a feltételes módosítások pozitív 
egyeztetési eredménnyel járó területeire kell kidolgoznia. 
 
A törölt és külön egyeztetést igénylő tervezési programpontokról  
a véleményező szerveket a közigazgatási véleményekre adott válaszok 
dokumentációjának keretében tájékoztatni szükséges. 
A válaszok dokumentációjának nyilvánosságra hozataláról intézkedni 

kell. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 


