
A rendelet elfogadásához 

egyszerű többség szükséges! 

Nyilvános ülésen tárgyalható! 

 

 

Pörböly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. június 23-án tartandó 

képviselő-testületi ülésére. 

 

1.  sz. napirendi pont 

Pörböly község településrendezési terv 2022. évi módosításáról 

 

Előterjesztő: Sipos Lajos polgármester 

Előterjesztést készítette: Balogh Györgyi jegyző 

 
A NIF megbízásából a Pannonway Építő Kft. készíti az 55 sz. Szeged – Bátaszék közti út Pörböly 

község belterületét elkerülő szakaszának engedélyezési tervét. 

Pörböly község hatályos településrendezési eszközei tárgyi elkerülő út nyomvonalát nem a jelenlegi 

tervek szerinti nyomvonalon jelöli, ezért a település  szerkezeti terv és a helyi építési szabályzat 

mellékletét képező szabályozási terv módosítása is szükséges. A települési rendezési terv 

módosításával kapcsolatban felmerülő mindennemű költséget a kivitelező viseli.   

Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:  

 

Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének …../2022. 

(VI.23.) számú határozata a településrendezési terv 

módosításának előkészítéséről  

 
1./ Pörböly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településtervek 

tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) 

Korm. rendelet, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 

egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendelet 16. § (1) bekezdésére figyelemmel az érvényben lévő 

Településrendezési terv 3. pontban foglalt módosítását határozza el, amely a 

44/2022. (VII. 6.) határozattal elfogadott Településszerkezeti tervet és a 

10/2020. (VII. 8.) számú önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi Építési 

Szabályzatot és annak mellékletét képező Szabályozási tervet érinti. 

 

2./ A Képviselő-testület a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (6) 

bekezdés a) pontjában foglaltak szerint a településrendezési terv módosítását 

tárgyalásos eljárás keretében kívánja lefolytatni.  

 

3./ A Képviselő-testület kezdeményezi, hogy az „55. számú főút Pörböly 

és Bátaszék közötti szakasz fejlesztése, párhuzamosan kerékpárút 

fejlesztéssel” megnevezésű, nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű projekt megvalósulása érdekében a településrendezési terv 

módosuljon. 



A települési rendezési terv módosításával kapcsolatban felmerülő 

mindennemű költséget a Pannonway Építő Kft-t viseli.   

 

4./ A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételével. 

 

 
Felelős: Sipos Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 


