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jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

68/2014. (V.15.) sz. határozata 
 
 

Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 
 2013-2014. évi módosítása (kiegészítés 2.) 

 
 

Komló város önkormányzat képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a 
gazdasági, településfejlesztési, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 
állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta a város településrendezési 
tervének 2013-14. évi módosítás kiegészítését. 
 

1) A képviselő-testület az előterjesztésből megismerte és megtárgyalta a város 
Településrendezési Tervét érintő 2. sz. melléklet szerinti kiegészítő módosítást 
azzal, hogy a 33/2014. (III.6.) sz. határozatában 20. sorszámon előírt módosítási 
igényt (Mecsekjánosi temetői út szabályozása) visszavonja.  
 

2) A képviselő-testület megállapítja, hogy jelen információk szerint a tervezett 
módosítások nem járnak a káros környezeti hatások olyan növekedésével, mely 
a 2/2005. (I.11.) Kormmányrendelet szerinti környezetvédelmi alátámasztó 
munkarész készítését követelnék meg. 

 
3) A képviselő testület tudomásul veszi a tervező rendezési terv módosításra 

vonatkozó ajánlatát és az ajánlat szerinti első résszámla költségigényét – bruttó 
1 000 000 Ft-ot – a 2014. évi költségvetés terhére biztosítja. Utasítja a jegyzőt, 
hogy a fennmaradó bruttó 2 620 E Ft összeget a 2015. évi tervezés során a 
költségvetési rendeletbe építse be.  

 
4) A képviselő-testület utasítja a főépítészt, hogy a határozat nyomán a rendezési 

terv módosítás eljárását indítsa el.   
 
Határid ő:  értelem szerint  
Felelős: dr. Baracsi Viktória főépítész  
 
 
 
 
 



5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. sz. mellékletben 
szereplő ajánlat alapján a szerződés kösse meg a 2014. évi szabályozási terv 
módosítására, a 3. pontban rögzített fizetési ütemezési eltéréssel. 

 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 
   címzetes főjegyző          polgármester 

 

 

A kiadmány hiteléül: 



1. számú melléklet 

 
 



 

 



2. sz. melléklet 
24 A jelenleg Lke besorolású terület  - 1520/12-/24 hrsz. - módosítása Gksz építési övezetre. 

Kérelmező 
Önkormányzat 
 

 
Leírás 
A térségben felélénkült beruházói kedv okán a területen további Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területek 
kijelölése vált szükségessé. A Lakóterületek fejlesztése a tapasztalt tendenciák tükrében nem indokolt. 
Javaslat 
A tervezett feltáró út úttól délre a Lke besorolású ingatlanok módosítása Gksz építési övezetre szükséges, a 
megfelelő védősávok kijelölésével. 

 
 

 


