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Az előterjesztés elfogadásához egy szavazás szükséges:
1. A határozatokhoz minősített többségi szavazás
szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!
A többször módosított 1997. évi LXXVIII., az Épített környezet alakításáról és védelméről
szóló törvény 6. § (1) bekezdése alapján a településrendezési tervek, illetve helyi építési
szabályzat elkészíttetése az Önkormányzat feladata, a településrendezési tervek és a HÉSZ
elkészítéséhez való hozzájárulás (és a terv jóváhagyása is) a Képviselő-testület hatásköre.
A
1.
Helyi építési szabályzat (HÉSZ)
2.
Települési szerkezeti terv
2003. és 2004 évben készült el.
Ezen időszak alatt nagy mennyiségű változás állt be, mind a település életébe, mind a
jogszabályokba, ezért érdemes ezen dokumentumok áttekintése. A képviselő-testület döntése,
hogy ezen dokumentumokat, milyen módon kívánja módosítani, ezért ezzel kapcsolatosan
javaslatokat várunk. A módosításokat csak megfelelő végzettségű illetve szakvizsgával
rendelkező szakemberek végezhetik. Az előző dokumentációkat is külső cégek készítették el.
A képviselő-testület javaslatai alapján mindenképpen a rendelet módosítására van lehetőség,
de a teljes felülvizsgálat is szükséges lehet.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet előterjesztésem megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
Tápiógyörgye, 2013. április 29.
Varró István
polgármester
Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Papp Antal
jegyző

Határozati javaslat

………./2013. (……..) a Tápiógyörgye Községfejlesztési feladatok felülvizsgálata szóló
dokumentációk elfogadásáról.
Tápiógyörgye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott feladatkörében biztosított jogkörében eljárva, - figyelemmel
1997. évi LXXVIII., az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 6. § (1)
bekezdésére - a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló a 2011. évi CLXXXIX. törvény
(a továbbiakban Mötv.) 13. § (1) bekezdésében 1 pontjában kapott felhatalmazás alapján az
alábbi határozatot hozza:
1. Tápiógyörgye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi építészeti
szabályzatban (HÉSZ) az alábbi módosításokat javasolja:
……………………………………………………..
2. Tápiógyörgye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Települési szerkezeti
tervben a következő módosításokat javasolja:
…………………………………………………..
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Varró István polgármester
Dr. Papp Antal
2013. szeptember 30.

Tápiógyörgye, 2013. április 29.

A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.
5.

Varró István polgármester
Pest Megyei Kormányhivatal
Valamennyi képviselő helyben.
Dr. Papp Antal jegyző
Irattár
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polgármester

