
FELJEGYZÉS 

Gárdony Város Képviselő-testülete részére 

 Gárdony hat tervezési területet érintően a  
a Településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat módosításához készülő 

megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat tartalmi követelményeinek 
meghatározásához 

 

Gárdony Város Képviselő-testülete döntött a Településszerkezeti Terv, a Szabályozási Terv és 
a Helyi Építési Szabályzat módosításáról a település igazgatási területén belül hat területet 
érintően. 
A tervezett módosítás a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. 
rendelet (továbbiakban Korm.R.) szerinti egyszerűsített eljárással történik. 

A Korm R. 59. § (2) bekezdése értelmében a településterv, kézikönyv és településképi 
rendelet készítését és módosítását az önkormányzat képviselő-testületének 

a) a készítés vagy módosítás tényét, 
b) új beépítésre szánt terület kijelölése esetén az Étv.-ben foglalt követelményeknek való 

megfelelést, 
c) amennyiben indokolt, a kiemelt fejlesztési területté nyilvánítást és 
d) a 7. § (7) bekezdése szerinti feljegyzés elfogadását 

együttesen tartalmazó döntése alapozza meg. 
 
A Korm.R. 7. § (7) bekezdés b) pontja értelmében a megalapozó vizsgálat és az alátámasztó 
javaslat tartalmát a településtervezéssel megbízott településtervező meghatározhatja. 
 
A Fehér Vártervező Kft településtervezési jogosultsággal rendelkező tervezőiként a hat 
tervezési területét érintő módosított tervdokumentáció megalapozó vizsgálatát a Korm R. 1. 
mellékletének, valamint az alátámasztó javaslatát a Korm R. 2. mellékletének figyelembe 
vételével az alábbiak szerint javasolom meghatározni. 
 
Megalapozó vizsgálat 
 
I. Előzmények valamennyi tervezési területre vonatkozóan 

1. A tervezési területek településen belüli elhelyezkedése 
2.. Tervi előzmények, érvényes településfejlesztési döntések és azok érvényesülése 

II. Tervezési területenként: 
1. Településrendezési, településszerkezeti vizsgálat 
2. Az épített környezet és az építészeti örökség vizsgálata 
3. Közlekedési vizsgálat 
4. Közművesítési vizsgálat 

 
Alátámasztó javaslat 
I. tervezési területenként: 

1. A tervezett módosítási javaslat összefoglalója  
2. Településrendezési javaslat 
3. Javaslat az épített környezet fejlesztésére és az építészeti örökség megőrzésére 

 



II.A területrendezési követelményekkel való összhang igazolása (valamennyi tervezési területet 
érintően. 
 
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a feljegyzést fogadja el. 
 
 
Székesfehérvár, 2022. július 22.  . 
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