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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület 105/2019. (IV.24.) számú határozatában döntött a Kistarcsa Város Helyi 
Építési Szabályzatáról szóló 31/2015. (IX.03.) Önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
HÉSZ) szöveges módosításáról is. A rendelet-tervezetet partnerségi egyeztetésre bocsátottuk, 
a partnerségi egyeztetés lezajlott, azonban az ezt követő államigazgatási eljárás során a Pest 
Megyei Kormányhivatal állami főépítésze új eljárás lefolytatását írta elő. (1.sz. melléklet) Az 
észrevételt a képviselő-testület tudomásul vette, és 172/2019.(VIII. 28.) számú határozatában 
döntött az egyszerűsített eljárás megindításáról. 
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Tr.) 41. §-a szerinti egyszerűsített eljárás keretében a 
HÉSZ-t módosító rendelet-tervezet az egyes államigazgatási szerveknek, az érintett települési 
-és területi önkormányzatoknak véleményezésre 2019. augusztus 21. napján megküldtük. A 
beérkezett vélemények az előterjesztés 2.sz. mellékletében összegezésre kerültek. Érdemi 
észrevétel csak az állami főépítésztől érkezett. Az összesítő táblázatban rögzítésre került, 
hogy a rendeletben mely véleményeket szükséges átvezetni A javított rendelet-tervezet az 
előterjesztés 3.sz. mellékletét képezi, ennek elfogadásáról szükséges dönteni. 
 
A Tr. 29/A. §-a és Kistarcsa Város Önkormányzata a településfejlesztéssel és a 
településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 13/2017 (III.30.) 
számú rendeletének megfelelően megtörtént. A polgármester a partnerségi egyeztetés 
szabályai szerint tájékoztatta a partnereket. A lakossági fórum megtartására a Kistarcsai 
Polgármesteri Hivatalban, 2019. június 12. napján került sor. A partnerektől a rendelkezésre 
álló határidőn belül észrevétel nem érkezett, a partnerségi egyeztetés lezárható. 
A partnerségi egyeztetés lezárását követően a polgármester a végső szakmai véleményezési 
szakasz lefolytatását kezdeményezi a Pest Megyei Kormányhivatal állami főépítészénél. 
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Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat teszem: 
 
 

I. Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A §-a és Kistarcsa Város 
Önkormányzata a településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi 
egyeztetés szabályairól szóló 13/2017 (III.30.) számú rendeletének megfelelően a 
partnerségi egyeztetést lezárja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
 

II. Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi építési 
szabályzat módosítása során a véleményező szervektől beérkezett észrevételek közül a 
jogszabályon alapuló észrevételeket elfogadja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 3 sz melléklete 
szerinti módosító rendelet-tervezet megküldésére a Pest Megyei Kormányhivatal állami 
főépítészének végső véleményezésre. 
 
Határidő: a partnerségi egyeztetés lezárását követően azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

A határozatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 
 
Kistarcsa, 2019. szeptember 11. 
 

Solymosi Sándor 
polgármester 
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