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ELŐTERJESZTÉS 
 

2015. november 26.-i Képviselő-testületi ülésre 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Hungarian Table Top Kft. (üveggyár) kérelemére indított településrendezési eszközök módosításának 
véleményezési eljárása lezajlott.  
 
A településrendezési eszközök végleges állami főépítészi vélemény megkérés előtt a tisztelt Képviselő-
testületnek meg kell vitatnia a beérkezett válaszokat. A szakmai vélemények ismeretében döntést kell 
hozni arról, hogy a településrendezési eszközök módosításának anyaga megküldhető-e végső 
véleményezésre az állami főépítész részére. 
 
A beérkezett véleményeket, az összefoglaló táblázatot a szakmai véleményekkel együtt az 
előterjesztéshez csatoljuk. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot tárgyalja meg és annak 
mellékletével együtt fogadja el azt. 
 

Határozati javaslat  
 
Halimba község Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2015. (VI.29.) Kt. határozata Halimba 
község Településrendezési Eszközeinek módosításra vonatkozóan, a partnerségi egyeztetés 
során, illetve a véleményezési szakaszban beérkezett véleményekkel kapcsolatban - a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet 39. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően -  
 
a  Képviselő-testület 
 
 
1. megállapítja, hogy a beérkezett vélemények figyelembevételével a tervezet alátámasztó 

munkarészeként a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti értékelés elkészítésére nem 
volt szükség, 

2. tudomásul veszi, hogy a partnerségi véleményezés során a tervezettel kapcsolatban a 
partnerektől észrevétel nem érkezett, 



3. úgy dönt, hogy a beérkezett államigazgatási és egyéb szervek véleményeit az azokra adott 
válaszokat elfogadja; 

4. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a beérkezett véleményekkel kapcsolatos döntés 
dokumentálásáról és közzétételéről; 

5. megállapítja, hogy a 4. pont szerinti dokumentálással és közzététellel a szóban forgó 
településrendezési eszköz módosítás véleményezési szakasza lezárul; 

6. felkéri a Polgármestert, hogy a jelen döntéssel összhangban átdolgozott településrendezési 
eszközök tervezetét, az eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a véleményezési 
szakaszban keletkezett egyéb dokumentum egy példányát, továbbá azok másolati példányát 
elektronikus adathordozón küldje meg végső szakmai véleményezésre az állami főépítész 
hatáskörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatalnak.  

 
 
 
Felelős:   polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
 
 
Halimba, 2015. november 19. 
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