
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2008. (XII.19.) ÖT. sz. rendelete az 
Önkormányzati Településrendezési és Építészeti-műszaki Tervtanács létrehozásáról, és 

működésének rendjéről szóló 25/2004. (X. 29.) ÖT. sz. rendeletének módosítására 
 

1. § 
 
(1) A rendelet 1. § (1) bekezdésében a „településrendezési” és a „Településrendezési és” szövegrész 
hatályát veszti. 
 
(2) A rendelet 1. § (3) bekezdésében a „településrendezési és” szövegrész hatályát veszti. 
 
(3) A rendelet 1. § (4) bekezdésében a „településrendezési tervek jóváhagyási eljárásában, 
valamint” szövegrész hatályát veszti. 
 
(4) A rendelet 1. § (4) bekezdésében a „felhasználhatók” szövegrész helyébe az „irányadók” 
szövegrész lép. 

2. § 
 
(1) A rendelet 2. § (1) bekezdésében a „településrendezési tervek, továbbá az” szövegrész hatályát 
veszti. 
 
(2) A  rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontjában a „40/1999. (IV. 23.) FVM rendelet 3. § (1) c. 
bekezdés” helyébe a „252/2006. (XII. 7.) Kormány rendelet 9. § (4) bekezdés” szövegrész lép. 
 
(3) A rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontjának 5. francia bekezdése hatályát veszti. 
 
(4) A rendelet 2. § (2) bekezdés c) pontjában az „építési engedélyhez kötött építmény 
engedélyezési terveit” szövegrész helyébe az „építmény építési engedélyhez kötött engedélyezési 
terveit” szövegrész lép. 
 
(5) A rendelet 2. § (2) bekezdésének d), f.), g) és h) pontja hatályát veszti. 
 
(6) A rendelet 2. § (3) és (4) bekezdése hatályát veszti. 
 
(7) A rendelet 2. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: 
„ A Tervtanács feladata Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007. (III. 30.) 
ÖT. számú, az épített örökség helyi értékeinek védelmére adható önkormányzati támogatás 
pályázatainak véleményezése.” 

3. § 
 
(1) A rendelet 3. §-ában a „településrendezési tervek jóváhagyását megelőzően, valamint” 
szövegrész hatályát veszti. 
 
(2) A rendelet 3. §-ában a „2. pontjában” szövegrész helyébe a „(2) bekezdésében” szövegrész lép. 
 

4. § 
 
(1) A rendeletben a 4. § cím „A Tervtanács működése” „A Tervtanács eljárási rendje” címre 
változik. 
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(2) A rendelet 4. §-ában a „40/1999. (IV. 23.) FVM rendelet 2. § (5) és (6) bekezdésében” 
szövegrész helyébe a „252/2006. (XII. 7.) Kormány rendelet 12. § és 13. §” szövegrész lép. 
 

5. § 
 
(1) A rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„A Tervtanácsra benyújtandó anyag tartalmát a 252/2006. (XII. 7.) Kormány rendelet 11. §  
(3) bekezdése szabályozza.” 
 
(2) A rendelet 5. § (3) bekezdése hatályát veszti. 
 

6. §   
   

(1) A rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„A Tervtanács a rendelkezésére bocsátott dokumentációt 

a) támogatja 
b) átdolgozást követően támogatja 
c) nem támogatja, véleményezéssel látja el. 

 
(2) A rendelet 6. § (2) bekezdésében a „konzultatív véleményezés” szövegrész helyébe a „nem 
támogatja minősítés” szövegrész lép. 

7. § 
 
A rendelet 7. §-ában a „többségi döntéssel” szövegrész helyébe „egyszerű többségi döntéssel” 
szövegrész lép. 

8. § 
 
(1) A rendelet 8. § (2) bekezdésében a „2. § 2. (a-b) alatt” szövegrész helyébe a „2. § (2) bekezdés a-
b) pontokban” szövegrész lép. 
(2) A rendelet 8. § (3) bekezdésében a „kivéve, ha a Tervtanács a határidőt meghosszabbította” 
szövegrész hatályát veszti. 

9. § 
 
A rendelet 9. §-a helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„A Tervtanács tagjainak díjazása az önkormányzati bizottság tagjainak díjazásával megegyező 
összegű.” 

10. § 
 
A rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba. 
 
Nagykőrös, 2008. december 19. 
 
 
                    Dr. Czira Szabolcs sk.                                                                   Dr. Nyíkos Sára sk. 
                          polgármester                                                                                    jegyző 
 
 
Kivonat hiteléül: 


