
HALÁSZTELEK VÁROS  
POLGÁRMESTERE 

2314 HALÁSZTELEK, Kastély park  1. 

Tel.: (24)517-260/102   Tel./Fax: (24)517-271 

E-mail:  polgarmester@halasztelek.hu 

Honlap:  www.halasztelek.hu 

 

1/2 

 

 

 

 

Váradi Tibor állami főépítész részére 

Pest Megyei Kormányhivatal 

Állami Főépítészi Iroda 

 

 

Tisztelt Főépítész Úr! 

 

 

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: R.)  78.§ (1) bekezdés a) pontjában, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Tr.) 30.§ (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően tájékoztatom, hogy 

Halásztelek Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) megindítja az új, az R. tartalmi 

követelményeinek megfelelő településfejlesztési tervére vonatkozó egyeztetési eljárást. 

 

Az Önkormányzat a 67/2021.(IX.15.) számú Képviselő-testületi határozatával döntött az új 

településfejlesztési terv készítéséről.  

 

Az egyeztetés - a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és 

településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 

vonatkozó előírásainak figyelembevétele mellett - a Tr. 30. §-ban foglalt eljárási szabályok, a 

partnerségi egyeztetés a Tr. 29. § és 29/A.§-ban, illetve a településfejlesztéssel, településrendezéssel 

és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 24/2017. 

(XII.14.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint történik.  

 

Az új településfejlesztési terv az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény 9/A. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a település egészére, teljes 

közigazgatási területére készül. 

 

A Tr. 30. § (3)-(4) bekezdésében foglaltak alapján kérem, hogy érintett államigazgatási szervként 

jelen előzetes tájékoztató átvételétől számított 21 napon belül ismertesse a hatáskörébe tartozó 

kérdésekben a Halásztelekre vonatkozó, jogszabályon alapuló követelményeket és a 
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településfejlesztési terv tartalmi követelményeivel kapcsolatos elvárásait, a települést érintő ágazati 

elhatározásokat, teljesítse a Tr. 9. melléklete szerinti előzetes adatszolgáltatási kötelezettségét és 

felhasználásra biztosítsa a településfejlesztési terv elkészítéséhez szükséges adatokat. 

- érintett területi, települési önkormányzatként jelen előzetes tájékoztató átvételétől számított 

21 napon belül adjon tájékoztatást a településfejlesztési terv készítését befolyásoló terveiről, 

- partnerként a partnerségi egyeztetésben rögzített szabályok szerint tegyen javaslatokat, 

észrevételeket, nyilvánítson véleményt. 

 

Halásztelek településrendezési eszközeinek, településképi arculati kézikönyvének, településképi 

rendeletének elérhetősége: 

https://halasztelek.net/index.php/telepulesrendezes 

 

 

Segítő együttműködését előre is köszönöm! 

 

 

Kiadmányozva: Halásztelken, az elektronikus aláírás szerint 

 

 Tisztelettel: 

 

 

 Szabó Tibor 

 polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapja:  

1. Pest Megyei Kormányhivatal, Állami Főépítészi Iroda_hivatali kapun keresztül 

2. Irattár_helyben 
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