9. NAPIREND

Ügyiratszám: 1/632-1/2019.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. szeptember 27-i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy:

Tapolca Város Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata

Előterjesztő:

Dobó Zoltán polgármester

Előkészítette:

Gyarmati Tamás - városi főépítész
dr. Németh Mária Anita jegyző

Megtárgyalja:

Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Gazdasági Bizottság

Meghívandók:

Varga Eszter településtervező
Fazekas Róbert településtervező

Tisztelt Képviselő-testület!

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 107/2017. (VIII.04.) számú
határozatával döntést hozott arról, hogy elvégzi a településfejlesztési koncepciója és
településrendezési eszközeinek felülvizsgálatát.
A munkák elkészítésére vállalkozási szerződést kötöttünk a PESTTERV CITY Pro
Konzorciummal. A településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök
tervezete elkészült. A tervezettel kapcsolatban szükséges lakossági, települési
egyeztetéseket lefolytattuk, a tervanyagot a partnerségi egyeztetés szabályai szerint
helyben véleményeztettük. A partnerségi véleményeztetési eljárás zárásaként 2019.
augusztus 27-én lakossági fórumot tartottunk.
A lakossági fórumról, illetve a partnerségi egyeztetésről készült jegyzőkönyv az
előterjesztés mellékletét képezi. A partnerek részéről vélemény nem érkezett.
A partnerségi egyeztetés a Képviselő-testület döntésével zárul le. A partnerségi
egyeztetés képviselő-testület általi lezárásával indul a szakmai egyeztetés. A szakmai
egyeztetés befejezésével az anyag ismét a Képviselő-testület elé fog kerülni, hiszen a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 1. pontja a településfejlesztést, településrendezést a helyi közügyek,
önkormányzati ügyek körébe sorolja, míg a 42. § 12. pontja szerint a képviselőtestület át nem ruházható hatáskörei közé tartozik a településfejlesztési eszközök és a
településszerkezeti terv elfogadása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését
meghozni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
az
előterjesztés
mellékletét
képező
jegyzőkönyvekben foglaltak szerint a partnerségi
egyeztetés eredményét megismerte, a partnerségi
egyeztetést lezárja, az egyeztetési anyagot a szakmai
véleményezés megindítására alkalmasnak találja.
Felkéri
a
polgármestert,
hogy
a
döntés
dokumentálásáról és közzétételéről gondoskodjon.
Felkéri továbbá a polgármestert a szakmai
véleményezési szakasz kezdeményezésére és
lebonyolítására azzal, hogy a tervdokumentációt
szakmai véleményezésre az érdekelt államigazgatási
szervek részére küldje meg.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tapolca, 2019. szeptember 18.

Dobó Zoltán
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tapolca város településrendezési eszközeinek felülvizsgálata partnerségi
egyeztetéséről.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 107/2017. (VIII. 04.) számú
határozatával döntést hozott a településfejlesztési koncepciója és településrendezési
eszközei felülvizsgálatáról.
A partnerek tájékoztatását az Önkormányzat a módosított dokumentum honlapon való
meghirdetésével, a város hirdetőtábláján történő kifüggesztésével és lakossági
fórummal biztosította.
A tájékoztatás időtartama 20 nap volt, a hirdetményt 2019 augusztus 16-án
függesztettük ki, lejárati napja 2019 szeptember 05. volt.
A fenti időszak alatt településrendezési ezközök felülvizsgálatával kapcsolatos
vélemény, észrevétel nem érkezett.
A lakossági fórumot 2019. augusztus 27-én tartottuk, az azt követő 8 napon belül
vélemény, észrevétel nem érkezett.

Kmf.

Gyarmati Tamás
városi főépítész
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