
K I V O N A T 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
 

88/2021. (III. 31.) sz. határozata 
 

Komló város településrendezési terveinek 2019. évi 2. számú módosítása – 
elfogadása 

 
A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörben – a Komló Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének szervezetét és működését érintő veszélyhelyzeti 
szabályozásról szóló 30/2020. (XI. 4.) önkormányzati rendelet 4. §-ának megfelelően – – a 
frakcióvezetőkkel és az alpolgármesterrel egyeztetve, az előterjesztéssel kapcsolatban kifejtett 
külön vélemény hiányában, Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében 
eljárva az alábbi határozatot hozom: 
 

1. Komló Város Önkormányzat - a Baranya Megyei Kormányhivatal Állami 
Főépítészének végső szakmai véleményét figyelembevéve - az előterjesztés 1. sz. 
mellékletében megjelölt területekre vonatkozóan módosítja a már többszörösen 
módosított, 177/2010. (XII. 17.) határozattal megállapított településszerkezeti tervét. 

 
2. Komló Város Önkormányzat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 

évi LXXVIII. törvény (Étv.) 8. § (4) bekezdése alapján elrendeli a jelen határozat 1. 
pontja szerint módosított terv nyilvánosságának biztosítását, valamint - a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43. § (1) bek. a) pontja 
szerint - a tervnek és az arra beérkezett, figyelembe nem vett vélemények elvetése 
indoklásának 15 napon belül történő megküldését a véleményezésében részt vett 
államigazgatási szerveknek és - szakmai vizsgálat céljából - az állami főépítésznek, 
majd ezt követően az önkormányzati tervtárnak. 
 
Határid ő:  2021. március 31. 
Felelős: Polics József polgármester 

 
3. Komló Város Önkormányzat utasítja a városi főépítészt, hogy a jóváhagyott tervet – 

annak sokszorosíttatását és záradékoltatását követően - adja át a Hatósági- és 
adóirodának, valamint küldje meg az eljárásban közreműködő államigazgatási 
szerveknek, továbbá a központi tervtárnak. 

 
Határid ő:  2021. március 31. 
Felelős: dr. Baracsi Viktória főépítész 

 
 
Komló, 2021. március 31. 

Polics József 
polgármester 


