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Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2014. szeptember 01-i ülésére 

5. napirend: 
 
 
Tárgy:  Fejlesztési tervek átvezetése a rendezési tervbe 
 
Előterjesztő:    Göndörné Frajka Gabriella jegyző 
 
 
Előkészítő:   Rutterschmidné Balogh Ágnes előadó 
     
Szavazás módja:   egyszerű többség 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Triskel Kft. által elkészített Újhartyán Város Fejlesztési Koncepcióban szereplő és a 
Képviselő-testület által szükségesnek tartott projektek kivitelezése csak abban az esetben 
lehetséges, ha azok a Rendezési tervben is átvezetésre kerülnek. 
Feltétlenül szükséges a Rendezési terv és a meglévő településfejlesztési dokumentumokkal 
való összhang biztosítása, hiszen a településfejlesztési koncepció (TFK) véglegesítése 
folyamatban van, az ezen alapuló integrált településfejlesztési stratégia (ITS) pedig, érvényes 
szerződés alapján előkészítés alatt áll. 
 
Többek között az Általános Iskola bővítése tárgyában megrendelt terv dokumentáció csak 
akkor kap jogerős építési engedélyt, ha a szükséges változtatások átvezetésre kerülnek a 
Rendezési tervben. Pályázaton való részvétel előfeltétele a jogerős építési engedély. A 
Képviselő-testület által eddig megrendelt tervek (Fecske házak, Városközpont, Általános 
Iskola) csak akkor valósíthatóak meg, ha jogerős építési engedéllyel rendelkeznek. 
 
Mindezeket figyelembe véve árajánlatot kértünk a Pestterv Kft-től, mely ajánlatot 
előterjesztésemhez csatolok. 
 
Kérem a Testületet, hogy az előterjesztést fogadja el az alábbi határozati javaslattal: 
 
 

Határozati javaslat 
 

Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 
megrendeli a Pestterv Kft-től (1085 Budapest, Kőfaragó 
utca 9. sz.) a Fejlesztési elképzelések átvezetése miatt 
szükséges Város településszerkezeti tervének, helyi 
építési szabályzatának és szabályozási tervének 
módosítását az ajánlatban szereplő áron. Felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés aláírására. 

   Felelős: Polgármester 
   Határidő: azonnal 



Továbbá kérem a Testületet, hogy a szükséges szabályzatok és tervek módosítása előtt sorolja 
át az Általános Iskola területét – a meglévő Vt 1 övezetbe tartozó ingatlanokkal együtt plusz 
további három ingatlan ( 502, 503 és az 504 hrsz.) bevonásával együtt - Vt-1 övezetből a 
Településközpont vegyes övezetbe, ezáltal a beépítési % 40 %-ról 80 %-ra módosul. 
 
 

 
 
 
Kérem a Testületet, hogy fogadja el az alábbi határozati javaslatot: 
     

Határozati javaslat 
 

Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 
az Általános Iskola és közvetlen környékét az 502, 503 
és az 504 hrsz-ú ingatlanokkal kibővítve a Vt-1 
övezetből Településközponti vegyes övezetbe sorolja. 
 
 

   Felelős: Polgármester 
   Határidő: azonnal 
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