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Tisztelt Képviselő-testület!
A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság közbeszerzési
eljárás eredményeként szerződést kötött a TURA-Terv Kft.-vel a “Siófok-Tamási kerékpárút
fejlesztés (NIF Tsz.: 1720)" megvalósítása érdekében az engedélyezési tervek elkészítésre,
valamint a szükséges engedélyek megszerzésében való közreműködés megvalósítására. A
megkötött tervezési szerződés szerint abban az esetben, ha a település érvényben lévő
rendezési tervei nem egyeznek a tervezési feladat tartalmával, a TURA-Terv Kft.-nek
gondoskodnia kell a rendezési tervek szükség szerinti módosításáról.
A szerkezeti terven a kerékpárút nyomvonalának pontosítása szükséges, tehát Siójut Község
hatályban lévő Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási
tervének módosítása szükséges.
A módosítás nem igényel pénzügyi kiadást, mert a kérelmező viseli ennek költségét.
Kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi határozat elfogadására.
H a t á r o z a t i j a v a s l a t:
Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Siófok-Tamási kerékpárút
(siójuti szakasz) kiemelt beruházáshoz kapcsolódó Siójut HÉSZ módosítása iránti kérelem”
című előterjesztést és módosítása tárgyában az alábbi döntést hozza:
1. Siójut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Siófok-Tamási kerékpárút
fejlesztés (NIF Tsz.: 1720)” nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás
megvalósítása érdekében beterjesztett írásbeli előterjesztéssel megjelölt céllal egyetért,
és azt elfogadja.
2. Siójut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Siófok-Tamási kerékpárút
fejlesztés (NIF Tsz.: 1720)” nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás
megvalósítása érdekében kezdeményezi településrendezési eszközei, azaz a 2/2006. (I.
25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Településszerkezeti terv és
Siójut Község helyi építési szabályzatáról szóló 3/2007. (II. 20.) önkormányzati
rendelet módosítását az alábbiak szerint:
3. Siójut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. számú mellékletben
lehatárolt területet a beruházás megvalósítása érdekében kiemelt fejlesztési területté
nyilvánítja, és a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 32.§ értelmében a
településrendezési eszközök módosítását tárgyalásos eljárásban kívánja lefolytatni.
4. A Képviselő-testület az írásbeli előterjesztéssel egyezően jóváhagyja a TURA TERV
KFT.-vel, mint Költségviselővel, a megbízott településtervezővel, mint
Vállalkozóval/Tervezővel kötendő Településrendezési szerződést, és felhatalmazza a
polgármestert a tervezési szerződés aláírására.
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