
 

 

K I V O N A T 
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

2018. június 28-ai soros 
nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 
 

186/2018. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Keszthely 
településrendezési eszközeinek módosítása (Szendrey majortól északra fekvő területek, 
valamint a Csapás út 043/58 hrsz-ú terület) című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.  
 

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthely közigazgatási 
területének helyi építési szabályzatáról szóló 32/2009. (X. 15.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) módosítása iránti eljárás vonatkozásában az alábbiakat 
rögzíti, illetve állapítja meg: 
a) a képviselő-testület rögzíti, hogy a Rendelet módosításának véleményezési 

szakaszában minden, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 9. számú mellékletében felsorolt 
államigazgatási szerv megkeresésre került, a megkeresést valamennyi szerv 
átvette,  

b) a képviselő-testület megállapítja, hogy a településfejlesztéssel és 
településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. 
(III. 30.) önkormányzati rendeletében meghatározott partnerekkel a partnerségi 
egyeztetés megtörtént, 

c) a képviselő-testület a véleményezési szakaszban részt vett államigazgatási szervek 
és megkeresett véleményezők véleményét elfogadja. 

2. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1. a), b) és c) pontban 
foglaltakra figyelemmel a Korm. rendelet 39.§ (3) bekezdésének megfelelően a 
Rendelet módosítása iránti eljárás véleményezési szakaszát lezárja.  

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a hozott döntés közzétételére, továbbá arra, 
hogy a vélemények másolatát, valamint a tervdokumentációt a Zala Megyei 
Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály 
Építésügyi Osztály Állami Főépítészének végső szakmai véleményezésre küldje meg. 

4. A képviselő-testület Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 33.§ (3) bekezdése 
alapján felkéri a polgármestert, hogy az állami főépítészi záróvélemény ismeretében a 
Rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezetet terjessze a képviselő-testület elé. 

 
 



 

Határidő:  3. pontra 2018. július 15.   
 4. pontra 2018. december 31. 

Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester 
Dr. Horváth Teréz jegyző  

      (Kiss Csaba Ede főépítész) 
 

Dr. Horváth Teréz sk.    Ruzsics Ferenc sk. 
           jegyző       polgármester  

 
A kivonat hiteles: 
 
Tóth Ibolya 
testületi referens 


