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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
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Tárgy: BALATONI BRINGAKÖR MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 

MÓDOSÍTÁSÁNAK FOLYAMATÁBAN. 

 

 

 

Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi – polgármester 

Előkészítette: Zsapka Beáta - kirendeltség-vezető 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Balatonakarattya község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településrendezési terv 

módosítását, korrekcióját határozta el az úgynevezett „Balatoni bringakör” megvalósulásával 

kapcsolatosan. 

A partnerségi eljárás lefolytatása során egyetlen módosító javaslat érkezett Szabó Zoltán főépítésztől, 

mely javaslat a döntéshozó által elfogadásra került. 

A képviselő-testület határozatban kérte a tervezőt a módosítás átvezetésére, mely megtörtént. A 

határozat-tervezet mellékletét képezi a teljes tervezői tervdokumentáció és melyet meg kell küldeni 

az Állami Főépítésznek a tárgyalásos eljárás lefolytatása céljából. E mellett a partnerségi 

egyeztetésről készült teljes dokumentáció megküldése is szükséges az egyeztetési eljárások 

dokumentációjával együtt. Kérem a határozat tervezet elfogadását. 

 

Kérem, a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltakat megvitatni szíveskedjen.  

 

 

Tisztelettel:    

            Matolcsy Gyöngyi 

     polgármester 

 

Határozat tervezet: 

Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2019. (            .) határozata 
 

Balatoni bringakör megvalósításához a  településrendezési eszközök módosításának 

folyamatában 

 

1. Balatonakarattya község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településrendezési terv 

módosítását, korrekcióját határozta el az úgynevezett „Balatoni bringakör” megvalósulásával 

kapcsolatosan. A központi beruházás Balatonakarattya Község közigazgatási területét érintő 

fejlesztése tette szükségessé a módosítást. 

2.) A Képviselő testület korábbi döntésével lezárta a 83/2018.(XI.7.) számú partnerségi rendelet 

alapján lefolytatott eljárást. 

3.) A képviselő-testület megismerte jelen határozat mellékletét képező tervezői dokumentációt, 

mely tartalmazza a partnerségi egyeztetés során beérkezett, Szabó Zoltán főépítész úr által 

javasolt módosítást is. 

4.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Balatonakarattya Község Önkormányzata 

nevében a teljes tervezői dokumentációt nyújtsa be az Állami Főépítésznek a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32.§ (1) C). pontja szerinti tárgyalásos eljárás 

lefolytatása céljából. 

5.) A tervezői dokumentációval egyben a partnerségi eljárás és az egyeztetési dokumentáció teljes 

körűen megküldésre kerül az Állami Főépítész részére. 

 

1. számú Melléklet: teljes tervezői dokumentáció 

 

Felelős: polgármestert 

határidő: 

 


