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Előterjesztés 

 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

 2010. márciusi ülésére 
 

Tárgy: Rendezési terv módosítása kezdeményezése 
 
 

Tisztelt Képviselő- testület! 
 
 
A Képviselő- testület előtt ismert, hogy a József Attila és a Nefelejcs utca és a Határ út szilárd 
burkolattal való ellátására pályázatot nyújtottunk be. A pályázat benyújtása feltételeként a kiépítendő 
utcák besorolása gyűjtő útként való funkcionálása előírás. 
Tekintettel arra, hogy a Képviselő- testület az önkormányzat közigazgatási területére vonatkozóan a 
101/2005. (XI. 29.) ÖKT határozatával döntött a Rendezési Terv tartalmáról, melyben értelemszerűen a 
két jelzett utca a többi utcához hasonlóan nem gyűjtő útként szerepel, hiszen jelenlegi funkcióját 
tekintve az ott uralkodó útviszonyok miatt arra alkalmatlan. 
Ahhoz, hogy önkormányzatunk sikeresen pályázzon, illetve a pályázata értékelésénél plusz pontot 
szerezzen, szükség van a jelenleg hatályos községi Rendezési Terv fent már vázolt módosítása 
kezdeményezésére, illetve annak végrehajtására vonatkozó kötelezettségvállalás megtételére. 
Az idei évi költségvetésben a Rendezési Terv felülvizsgálata nem szerepel, (hiszen az még évekig nem 
aktuális), ezért arra pénzügyi fedezetet sem tervezett a Képviselő- testület, így nincs mód a terv és annak 
műszaki munkarészeinek elkészíttetésére, pénzügyi fedezet hiányában. 
 

Tisztelt Képviselő- testület! 
 

Javaslom az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását és a csatolt határozati javaslat változtatás nélküli 
elfogadását. 
 
 
Csanytelek, 2010. március 5. 
 
 
      Tisztelettel: 
 
 
        Forgó Henrik 
        polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
……./2010. (III. 12.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Rendezési Terv módosítása kezdeményezése 
 

Határozati javaslat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete kötelezettséget vállal arra, hogy az általa 
101/2005. (XI. 29.)  ÖKT határozatával jóváhagyott Csanytelek Község Rendezési Tervét, annak kötelező 
felülvizsgálatakor módosítja akként, hogy a Csanytelek, József Attila utca és Csanytelek, Nefelejcs utca 
és a Csanytelek, Határ út funkcióját tekintve gyűjtő úttá sorolja be. 

 
Végrehajtás határideje: községi összevont Rendezési Terv felülvizsgálata előkészítésekor 
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik polgármester 
           Kató Pálné jegyző    
           
Beszámolás határideje:  Rendezési Terv felülvizsgálatakor 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Képviselő-testület tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző  
- Irattár   

 
 
 
 


