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Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet
Határozat

A döntéshez egyszerű
minősített

normatív

hatósági
X egyéb

többség szükséges.

Az előterjesztés a honlapon közzétehető:

igen

nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Megfelelö rész X-szel kitöltendő.



TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Tárgy: Pilisborosjenő község településfejlesztési dokumentumok - településfejlesztési
koncepció felülvizsgálata, integrált településfejlesztési stratégia - készítése, meditációs
módszerrel történő társadalmasítása.

Pilisborosjenő Község Onkonnányzat Képviselö-testülete a 10/2020. (I. 22.) KT határozatával
az alábbi döntést hozta:

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testűlete az előterjesztésben felsorolt
jogszabályok tartalmí és határidős követelményei alapján szűkségesnek tartja afalufejlödését
megalapozó hosszútávra szóló új településfejlesztési koncepció mielőbbi elkészítését.
Felkéri a Polgármestert, hogy három, jogosítvánnyal rendelkezö tervezötől kérjen ajánlatot a
fejlesztési koncepció és az integrált stratégia elkészítésére, s az ajánlatokat az elfogadásuh'a
vonatkozójavaslattal terjessze a Képviselőtestület elé.

A beérkezett három tervezési ajánlat közül a Képviselö-testület a Völgyzugoly Műhely Kft.
(1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 13-15. 11/5 ajánlatát fogata el. A tervezési szerződés
2021. július 12. napján létrejött. Tervező a vállalt közösségi tervezést meditációs módszerrel
2021. szeptember, október hónapokban lebonyolította. A szerződéskötéssel egy időben, annak
elökészítése során nem látható mértékben és módon, alapvetően megváltozott a tervezési
munkára vonatkozó anyagi és eljárási jogszabályok tartahna. Szerződésünket, annak 10.3.
pontjában foglalt megállapodásunknak megfelelően módosítottuk és 2021. november 15.
napján az integrált településfejlesztési stratégia készítésétöl elálltunk.

Tervező a munkaközi belső egyeztetésre szolgáló dokumentációt 2022. február 3. napján
leszállította. Az FFT Bizottság véleményei alapján Tervező a dokumentációt javította,
kiegészítette és 2022. március 24. napján a TFK javított, egyeztetési anyagát elektronikus,
papír és CD formátumban leszállította. A dokumentációt 2022. március 28. napján a 9/32-
2/2022. iktatószámú levéllel munkaközi véleményezésre elküldtük a 314/2012. (XI. 8.)
Kormányrendeletben előírt államigazgatási szerveknek, az érintett önkormányzatoknak és
partnereknek. Ugyanezen a napon KÖZERDEKÜ HIRDETMÉNY útján értesítettük a
partnereket arról, hogy hol tekinthetik meg, tanulmányozhatják és véleményezhetik 2022.
április 20. napjáig a koncepciót.

A beérkezett véleményeket 2022. április 27. napján, elektronikus úton elküldtük Tervezönek
azzal a kéréssel, hogy a vélemények értékelését táblázatos fonnában készítse el. A
vélemények értékelése 2022. május 11. napján, elektronikus úton megérkezett (1. melléklet),
melyet minden képviselönek továbbítottunk a jóváhagyásra előkészített koncepció anyagával
együtt (http://mammutmail. com/hu/download/f642ce745bf817312fl 4f3de7d29424b).

Tartalmazza:

- az észrevételekre adott válaszokat (1. melléklet),
- az észrevételek alapján módosított koncepció anyagát (TFK. 22. 05. 11. ), melyben

látszódnak a változtatások, ha a korrektúra be van kapcsolva (2. melléklet),
- az észrevételek alapján módosított megalapozó vizsgálat kiegészítését (PBJ

megalapozó kiegészítése 22.05. 11.), melyben látszódnak a változtatások, ha a
korrektúra be van kapcsolva (3. melléklet),

- a koncepciótérképpel összefuzött koncepciót, valamint a megalapozó vizsgálat
kiegészítését (4. melléklet).



Az Önkormányzat FFTF Bizottsága 2022. június 1. napján tárgyalta a véleményekre adott
válaszokat és megállapította, hogy a vélemények három csoportra osztatók:

1.

2.

A Tervezö által elfogadásrajavasolt vélemények, és a dokumentációba bedolgozandó,
a táblázatban piros színnel írt szövegrészek.
A Tervezö által megköszönt, választ, módosítást nem igénylö vélemények.

3. Vélemények, melyek településrendezési témakört tartalmaznak, a településfejlesztési
koncepciót nem érintik.

A Bizottság az alábbi javaslattal él a Képviselö-testület felé:

Az elfogadásra javasolt vélemények alapján kiegészített telq)ülésfejlesztési dokumentációt a
Képviselő-testület határozattal fogadja el.

A településrendezési témakört tartalmazó véleményeket - tekintettel arra, hogy a
településfejlesztési koncepciót nem érinti - a Képviselö-testület ne fogadja el. Egyidejűleg
kérje fel az FFTF Bizottságot, hogy az elökészítés alatt álló HÉSZ módosítására irányuló
eljárásban ezeket a véleményeket a tervezővel vizsgáltassa meg és annak eredményéröl a
véleményezöket értesítse. A Bizottság kiemelt figyelmet kíván fordítani a Kevélyhegy alján
fekvő mezögazdasági kertes (Mk) övezet beépíthetösége mértékének növelésére vonatkozó
vélemények, továbbá a Malomdűlö és a Bécsi út feletti területen fekvö azon zártkerti, illetve
külterületi telektömbök terület-felhasználásának megváltoztatására vonatkozó vélemények
vizsgálatával, amelyeket a hatályos HÉSZ lakóterületté fejlesztendö építési övezetbe sorolt.

Felhívom a figyelmet, hogy a válaszokat az önkormányzatnak határozattal el kell fogadnia,
vagy elutasítania. Tervezö a határozatoknak megfelelöen véglegesíti a dokumentációt.

A koncepciót legkorábban az elfogadást követő naptól kell alkalmazni.

Az elfogadott koncepciót az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

A koncepció elfogadásáról és honlapon való közzétételéröl a polgármester 5 napon belül
értesítést küld az egyeztetésben részt vetteknek és az állami föépítészi hatáskörében eljáró
megyei kormányhivatalnak.

Kérem az előterjesztés tárgyalását a táblázatban ismertetett vélemények értékelését, majd
döntést arról, hogy az FFTF Bizottságjavaslatát a Képviselö-testület elfogadja vagy elutasítja,
illetve módosítja.

Pilisborosjenö, 2022. június 4.
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1. HATÁROZATI JAVASLAT

Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselő-testíilete

1. az elfogadásra javasolt véleményeket, és ezek alapján kiegészített településfejlesztési
koncepciót elfogadja, s közzétételét elrendeli. A koncepciót 2022. július 1. napjától
kell használni.

2. Felkéri a Jegyzőt a településfejlesztési koncepció közzétételére

Felelős: Polgánnester, Jegyzö
Határidő: azonnal

2. HATÁROZATI JAVASLAT

Pilisborosjenő Onkormányzat Képviselő-testülete

1. a településrendezési témakört tartalmazó véleményeket - tekintettel arra, hogy a
településfejlesztési koncepciót nem érinti - nem fogadja el.

2. A Képviselö-testület felkéri az FFT Bizottságot, hogy az elökészítés alatt álló, a HESZ
módosítására irányuló eljárásban a településrendezési témakört tartalmazó
véleményeket a tervezövel vizsgáltassa meg és annak eredményéröl a véleményezöket
értesítse.

Felelős: Polgármester, illetve az FFT Bizottság Elnöke
Határidő: 2022. szeptember 15


