
 

  
 

 

Tárgy: Döntés HÉSZ módosítás partnerségi eljárás lezárásáról, tárgyalásos eljárás elindításáról  
            /Lasselsberger-Knauf Kft. 746 hrsz, Gip-1 építési övezetű, a Truck Trio Kft. 749/16 hrsz és a 

Munkácsy u. és Teleki u. által határolt falusias lakó Lf1 építési övezet/ 
  

131/2021.(VI.10.) számú Polgármesteri határozat 
 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46.§. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021(I.29.) számú kormányrendelettel 
elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
hatáskörét gyakorolva Bugyi Nagyközség Helyi Építési Szabályzatának módosítása a Lasselsberger -
Knauf Kft. 746 hrsz, Gip-1 építési övezetű, a Truck Trio Kft. 749/16 hrsz és a Munkácsy u. és Teleki 

u. által határolt falusias lakó Lf1 építési övezet kiemelt fejlesztési területekre c. tervmódosítással 

kapcsolatban az alábbi döntést hozom: 

 
1. Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztési, 

településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések 
szabályairól szóló 6/2017. (V.16.) önkormányzati rendelete, valamint „a veszélyhelyzet ideje 
alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településképvédelmi szabályok eltérő 
alkalmazásáról” szóló 546/2020. (XII.2.) Kormányrendeletben foglaltak alapján lefolytatott 
partnerségi és lakossági egyeztetést lezárja. Kormányrendelete szerint lefolytatott 
partnerségi és lakossági egyeztetést lezárja. Az egyeztetés kapcsán a partnerek, illetve a 
lakosság részéről észrevételek, vélemények nem érkeztek. 
 

2. A partnerségi, lakossági véleményezési szakasz jelen döntés közzétételével zárul le.  
 
3. A Polgármester megkezdi Bugyi Nagyközség Helyi Építési Szabályzatának módosítása a 

Lasselsberger-Knauf Kft. 746 hrsz, Gip-1 építési övezetű, a Truck Trio Kft. 749/16 hrsz 

területére és a Munkácsy u. és Teleki u. által határolt falusias lakó Lf1 építési övezet kiemelt 
fejlesztési területekre c. tervmódosítás vonatkozásában Pest megyei Kormányhivatal Állami 

Főépítészénél a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 42.§ (3) bekezdés szerinti tárgyalásos 
eljárás lefolytatásának kezdeményezését az állami főépítésznek benyújtandó 

dokumentációval, ún. egyeztető tárgyalás lefolytatása érdekében 
 

Bugyi, 2021. június 10. 
                 Nagy András Gábor                                         

              polgármester    
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