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E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2017. június 19-i nyilvános ülésére 

 
Tárgy:  Döntés a Csigó Malom és környezete „kiemelt fejlesztési területté” 

nyilvánításáról  
Előterjesztő:  Szennyainé Kovács Veronika polgármester 
Előkészítette: Önkormányzati és Igazgatási Iroda Általános Igazgatási Csoport 

   Molnár Károly csoportvezető 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Mint Önök előtt ismeretes, az R-D Credit Zrt (9400 Sopron, Várkerület 10. II. 9.) szám alatti 
székhellyel működő vállalkozás, amelyet Bartunek Katalin képvisel, fejlesztéseket kíván 
megvalósítani településünkön, amely a „Csigó Malom” műemlékingatlan funkcióváltozására 
és fejlesztésére vonatkozik.  
A fejlesztés megvalósításához szükséges rendezési terv módosításához szükséges 
háromoldalú szerződést megkötöttük. A rendezési terv egyeztetési szakasza 
önkormányzatunktól független okból jelentősen elhúzódott.  
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált település-fejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 2017. január 1-től 
lehetővé teszi, hogy a települési önkormányzat egyes beruházások megvalósulásának 
elősegítése érdekében a fejlesztéssel érintett területet „kiemelt fejlesztési területté” 
nyilvánítsa.  
Ez azt eredményezi, hogy a területrendezési tervek sokkal rövidebb eljárási rend szerint 
lefolytathatók. Ennek előkészítése érdekében a tervező egyeztetést folytatott a Veszprém 
Megyei Állami Főépítészi Irodával. Az egyeztetés eredményeként elmondható, hogy van arra 
lehetőség, hogy a tárgyi munkát nagyjából 2 hónapon belül elfogadhassa Gyulakeszi Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete, egy ún. tárgyalásos eljárás keretében (Korm. r. 42.§). 
Erre az eljárásra csak idén év elejétől van lehetőség. Az ügyet megismerve az Állami 
Főépítészi Iroda egyetért az erre az eljárásra való áttéréssel! 
A kiemelt fejlesztési területté történő minősítéssel önkormányzatunkat semmilyen 
kötelezettség nem terheli. A kiemelt fejlesztési területté történő minősítéssel érintett 
területeket az előterjesztéshez csatolt térkép ábrázolja.  
A jelenleg hatályos tervezési szerződést is módosítanunk kell a határidők változása miatt.  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéseket megvitatni és az egyes 
kérdésekben a döntését meghozni szíveskedjék. 
 

 



HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált település-
fejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmé-
nyekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 32. §. 
(6) bekezdés c) pontja alapján a bemutatott fejlesztési 
elképzelések ismeretében, azok mielőbbi megvalósulását 
elősegítendő, az R-D Credit Zrt. (székhelye: 9400 Sopron, 
Várkerület 10. II. 9.), mint fejlesztő kezdeményezésére a 
fejlesztéssel érintett Gyulakeszi 02, 03, 107, 108, 109, 
110, 111 hrsz., valamint a 04/13 helyrajzi számból a 
jelenleg hatályos rendezési terven GKSZ-1 övezeti 
besorolású területeket kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánítja.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított 
tervezési szerződést aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
     

Gyulakeszi, 2017. 06. 12. 
 
 
 

Szennyainé Kovács Veronika 
polgármester 

 




