
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
355/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata

Május 1. út – Komáromi utca – Kossuth tér- Kocsi utca- Nagykert utca 
által határolt terület településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1.1 kezdeményezi a Május 1. út – Komáromi utca – Kossuth tér – Kocsi utca – 

Nagykert  utca  által  határolt  terület  településrendezési  eszközeinek, 
VtFT-3  jelű  övezet  építménymagasságra  vonatkozó  felülvizsgálatát, 
amelynek ki kell térni a tatai 27/3 hrsz.ú ingatlan és a tatai 17/3 hrsz.-ú 
ingatlan terepszintjeinek csatlakozására.

1.2  ezzel  párhuzamosan  kezdeményezi  a  Május  1.  út  –  Komáromi  utca  – 
Kossuth  tér  –  Kocsi  utca  –  Nagykert  utca  által  határolt  terület  teljes 
infrastrukturális  felülvizsgálatát,  amely tartalmazza  a  tatai  27/3.  hrsz.ú 
ingatlanon megvalósuló beruházás,  tömbre gyakorolt  hatásait,  és annak 
megoldására  tett  javaslatait.  A  hatások  felmérése  érdekében  felkéri  a 
polgármestert,  hogy a szabályozási terv módosítása mellett  készíttessen 
felülvizsgálatot a Május 1. út – Komáromi utca – Kossuth tér – Kocsi utca 
– Nagykert utca által határolt terület teljes településrendezési eszközeire 
és  fejlesztésére,  amely  kitér  a  fenti  beruházás  lakó  és  intézményi 
környezetre gyakorolt hatásaira.

2. Tata Város Önkormányzata a partnerségi egyeztetésbe a Református Egyházat, a 
Klp Kft.-t és a Civil Társulást vonja be. 

3. A partnerek
3.1 tájékoztatásának módja és eszközei: személyes és internetes felületen 

történő tájékoztatás.
3.2 a javaslatainak, véleményeinek dokumentálása, nyilvántartásának módja, 
3.3 az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, a 

dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletében 
meghatározott államigazgatási szervekkel azonos módon történik. 

4. Tata Város Önkormányzata a településrendezési eszköz módosításának teljes 
dokumentációját a beérkezett véleményekkel együtt, valamint az elfogadott 
koncepciót, stratégia és településrendezési eszközöket Tata város honlapján 
közzé teszi. 

Felelős: Michl József polgármester
Határidő: az államigazgatási egyeztetésének megindítására:  2014. december 15.
 a vélemények közzétételére:  a beérkezéstől számított 5 munkanap 


