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Tisztelt Polgármester Asszony!

A2t89-5t2014tAlt, sz. levelükben (kelt: 2014,07,23.) egyszerűsített véleményezési eljárás keretében
Lovas község településrendezési eszközeinek (he|yi építési szabályzat és településszerkezeti
terv) részleges, közlekedési területekre klterjedő módosítása tárgyában - a telepűlésfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszkózókről,
valamint egyes településrendezésisa1áíos jogintézményekről szóló 314/2012. (Xl.8.) Korm.rendelet
(továbbiakban: R.) 40.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti - ismételt zárő szakmai véleményünk
megadását kérelmezték.

Megkeresésükhöz mellékelték a Város-Teampannon Kft. által (vezető tervező,. Koszorú Lajos
okleveles építészmérnök, névjegyzéki száma: TTllÉ 01-1346) készített ,,Lovas község
Településrendezési eszközök módosítása - Egyszerűsített eljárás - Végső szakmai véleményezési
dokumentáció kiegészítése - 2014. július" elnevezésű dokumentumot, valamint közölték, hogy a
korábbi - R. 40.§ (2) bekezdés b) pontja - szerinti záró szakmai véleményünk megkérésére irányuló
2t89-12014tAlt sz. levelük mellékleteként megküldött dokumentumra (továbbiakban együtt a két
dokumentáció: zárő véleményezési dokumentáció) is figyelemmel alakítsuk ki szakmai
véleményünket.

A korábbi, 2189-12014t^lt sz. önkormányzaíi megkereséshez mellékelésre került - a R. 39,§ (2)
bekezdésében elóírtak teljesítésére figyelemmel - az 5012014. (ll1,31,) sz. önkormányzati határozal,
amely értelmében a képviselótestület a2.,5., 15,, 16. sz. tervezési területre kiterjedó módosítási
szándéktól elállt, döntött a 13. és 14. sz. tervezési terület B, sz, módosítási területtel történő
összevonásáról.

Előzmény:
. Az önkormányzat 2ti-20t2013lÁlt, sz. levelében (kelt: 2013.10.31.) tett megkeresésére az

soDl08l247-2l2013. sz. levelünkben (kelt: 2013.11.25.) - a R. 41.§-ában, valamint az egyes
tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005, (1,11 ) Korm.rendelet
(továbbiakban: Kr.) 4.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörünkben - szakmai véleményt adtunk.

. A R.41.§-a szerinti, 18 módosítási pontra kiterjedő szakmai véleményünket részlegesen állt
módunkban kialakítani, mivel az önkormányzat megkeresése nem tartalmazta teljes körűen a
módosítással érintett, tervezett, elkészített településrendezési eszközöket, ezért kértúk a R. 41.§
előírásai alapján történó véleményünk ismételt megkérését, amely véleményünk ismételt
megkérése nem történt meg,
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. Az önkormányzat a 2t89-12}14tAlt sz, levelében (kelt: 2014.04.17.) kezdeményezte - a R. 40.§
(2) bekezdés b) pontja szerinti - záró szakmai véleményünk megadását, amelyre az
SOD/08/'160-212014. sz. R. 40 § (2) bekezdés b) pontja szerinti - véleményünkben
(továbbiakban: korábbi zárő szakmai vélemény) a záró szakmai véleményünk ismételt
megkérést kértük véleményezési dokumentáció hiányossága miatt, A véleményünkben jeleztük,
hogy a R. 41.§-a szerinti véleményünk ismételt megkérésétól eltekintünk,

Lovas község hatályos telepüIésrendezési eszközei:
. 1t2O12, sz. önkormányzati határozaltall elfogadott településszerkezeti terv,
o 112012. (ll1.2.) sz. önkormányzati rendeletteljóváhagyott helyi építési szabályzat (továbbiakban:

hatályos HESZ).
l. Záró szakmai vélemény

[a 98/2013. (X1.04.) sz. önkormányzati határozattal módosított 76120'13. (lX.16.) sz.
önkormányzati határozatban, településfejlesztési döntésben meghatározott módosításra
kiterjedően,az50l20'l4. (llL3í.) sz. önkormányzatihatározatra figyelemmel|

A záró véleményezési dokumentációra Lovas Község Önkormányzat Képviseló{estületének - a R.
39.§-a szerinti - 8512014. (Vl|.21,) sz, önkormányzati határozatára figyelemmel az alábbi - R. 40.§
(2) bekezdés a) pontja szerinti-

záró szakmai véleményt adjuk:

A korábbi záró szakmai véleményünkben kérteknek megfelelóen a záró véleményezési
dokumentációhoz mellékelésre került az önkormányzat Kr. 5.§-a szerinli 8612014. (Vl|.21.) sz.
önkormányzati határozata (várható környezeti hatás jelentőségének eseti eldöntése). Az egyeztetési
eljárás jogszerűsé9ének igazolására a véleményezési dokumentációhoz mellékelt önkormányzati
dokumentumok (pl.: polgármesteri nyilatkozat, önkormányzati döntések), valamint a Kr, szerinti
normatartalmak érvényesülése érdekében tett eljárási cselekmények alapján példaértékű az
önkormánvzat munkáia.

Az korábbi záró szakmaivéleményünkben a 18. sz. módosítás tát,gyában tett észrevételünkre adott
szakmai választ elfogadjuk (a ,,jelentós szintbeni gépjárműtárolók határa és jele, férőhelyszáma"
elnevezésú szabályozási elem irányadó szabályozási elemként történó rögzítése).

A tárgyi településrendezési eszközök módosítását elfogadásra javasoljuk az alábbi
észrevéteIek teljesülését követóen:

Észrevételek:

A településszerkezeti tervet érintő módosítás során a határozattervezet az összes
területfelhasználási változássat érintett módositási területekre kiteriedően (6.,7.,8.,9., ,1O.,

11,,12,,'1B.) szíveskedjenek elkészíteni (pl.: a 9. sz. módosításnál érintett a 367/9 hrsz-ú ingatlan
is).

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségével (továbbiakban: Felügyelőség)
20,14.06.30-án történt egyeztetésre figyelemmel, az arről készült emlékeztetőben a 12. sz.
módosításra kiterjedően a Felügyelőség részéról adott nyilatkozat alapján (,,a javaslat a kapubejáró
kialakítására vonatkozóan 3,0 m szélességge| csak ehhez az ingatlanhoz tartozóan, elfogadható")
kérjük a tervezett ,,kapubejárót" mérettel ellátni, a rendelettervezet mellékletét javítani.

A 18. sz. módosítás kapcsán a hatályos HÉSZ me|lékletét képező SZT-2jelű szabályozásitervlapja
új, a ,,jelentős szintbeni gépjárműtárolók határa és jele, féróhelyszáma" elnevezésű irányadó
szabá|yozási elemmel egészül ki. Kérjük, hogy az új, irányadó szabályozási elemet, a ,,jelentős
szintbeni gépjárműtárolók határa és jele, férőhelyszáma" jeIkulcsot a hatályos HESZ
mellékletét képező SZT-2 jelű szabályozási tervbe beépíteni a rendelettervezettel, annak
mellékIeteként (,,a Rendelet mellékletét képező SZT-2 jelű szabályozási tervlap jelmagyarázata
jelen rendelet ,.. mellékletében rögzített új irányadó szabályozási elemmel, a,jelentős szintbeni
gépjárműtárolók határa és jele, férőhelyszáma" jelmagyarázattal egészűI ki).

1 Hivatalunk részére az önkormányzat által a Zta-ZatZOlStAlt, sz. levelük mellékleteként megküldött 2012.01.30-án megtartott
képviselő-testületi ülésról készült jegyzőkönyv hiteles kivonata alapján az elfogadó határozat száma ,,112012. számú
Önkormányzati határ ozat"
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Il. Tájékoztatás

A R,43.§ (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdése értelmében a módositott településrendezési
eszköz egyszerűsített eljárás keretében legkorábban a településrendezési eszközt elfogadásáról
szóló rendelet Hivatalunk és a véleményezési eljárásban közreműködő összes államigazgatási
szervnek történó megküldéstól vagy annak elektronikus úton történó elérhetóségéról szóló értesítést
követő 5. napon, de leghamarabb az elfogadástólszámított 15. napon léphet hatályba.

A R. 43,§ (2) bekezdése alapján a polgármester a településrendezési eszközt - az elfogadásáróI
szóló jegyzőkönyvvel együtt - a képviselő-testületi döntést követő 15 napon beIüI megküldi
az áIlami főépítésznek és az eljárásban részt vevő összes áIlamigazgatási szerunek, vagy az
elektronikus úton hitelesített dokumentumok elérését biztosítva 15 napon belül értesíti az
állami főépítészt és az eljárásban részt vevő ősszes államigazgatási szervet annak elérési
lehetőségéről.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a R. 16.§ (2) és (3) bekezdései alapján a településszerkezeti terv
módosítása esetén, annak elfogadását követően a településszerkezeti tervet egységes
szerkezetbe kell foglalni. A helyi építési szabályzat módosítása során a jogalkotásról szóló 2010.
évi CXXX. törvény (Jat,) vonatkozó rendelkezései értelmében a módosító önkormányzati rendelettel
megállapított normatartalmak a hatályba lépésükkel végrehajtottá válnak, amely során beépUlnek az
alaprendeletbe, helyi építési szabályzatba (,,egységes szerkezetté válik"),
kériük. hoqv az eqvséqes szerkezetú településrendezési eszközöket a hatáIvbalépésüket
követően postafordultával papír alapon. hitelesítve meqküldeni szíveskedienek részünkre.

A R. 43.§ (4) bekezdése atapján a potgármester gondoskodik a tetepüIésrendezési eszköz Étv.2
8.§ (4) bekezdése szerinti nyilvánosságáról. Az épített környezet alakításáról és védelméról szóIó
1997. évi LXXVlll, törvény (továbbiakban: Etv.) B§ (4) bekezdés a)-c) pontjai éftelmében a
polgármester (főpolgármester) gondoskodik a telepűlésrendezési eszközök nyilvánosságáról,
amennyiben ennek az információtechnológiai feltételeifennállnak, a településrendezési eszközöknek
az önkormányzat honlapján való közzétételéről, valamint az egyes ingatlanokkal kapcsolatos
tele p ü l ésre n d e zé si követe l m é n ye kről ad an dó tájé koztatásról.

Az Építésűgyi Dokumentációs és lnformációs KözpontróI, valamint az Országos Építésűgyi
Nyilvántartásrólszóló 313/2012. Xl.B ) Korm.rendelet 4. § (1) bekezdés e) pontja és (2) bekezdése
alapján a településrendezési eszközöket, a rendeletet és terv-mellékleteket az önkormányzat
döntését követő 30 napon beIüI a jegyző köteles a Dokumentációs Központ részére
ingyenesen átadni vagy megküldeni, amely dokumentumokat jogszabályi előírás hiányában a
térképi alapú terudokumentációkat GML (Geography Markup Language) formátumban, a többi
dokumentumot PDF (Poftable Document Format) formátumban

. a Dokumentációs központ honlapján közzétett terjedelemig elektronikus úton, a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény
elektronikus kapcsolattaftásra vonatkozó szabályai szerint,

. a Dokumentációs kózpont honlapján kózzétett terjedelemíg az építésügyi hatósági
engedélyezési etjárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerben ÉTDR) biztosított
elektronikus alkalmazások igénybevételével, vagy

. csak egyszer írható elektronikus adathordozón postai úton
kell a Dokumentációs Kózpont részére átadni,

Az önkormányzati rendeleteknek és jegyzókönyveknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok
részére történő megküldésének rendjéről szóló 23/2012. (lV. 25.) KlM rendelet 1.§ (1) bekezdés a)-
b) pontjai és (3)-(4) bekezdései értelmében a jegyző a képviselő-testület áItal megalkotott, a
polgármester és a jegyző áItal aláírt és a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott módon kihirdetett önkormányzati rendeletet a kihirdetést követően megküIdi
az illetékes megyei kormányhivatalnak az alábbiak szerint:
A 2013,07.01. napját megelőzően hatályba lépett és 2013,06.30. napját követően megváltoztatott
önkormányzati rendelet esetében a jegyző az első változás hatáIyba lépése szerinti, továbbá
valamennyi jóvőbeni időállapota szerinti egységes szerkezetű szöveget küldi meg a
kormányhivatalnak, legkésőbb a kihirdetést követő harmadik munkanapon, a Nemzeti
JogszabáIytár szolgáltatója által e céIra kialakított informatikai rendszeren keresztüL

'Az épített környezet alakításárólés védelmérőlszóló 1997. évi LXXV|ll. törvény
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A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. Xll, 29,) Korm.rendeleí4.§-a, valamint alapján a fenti
bekezdésben hivatkozott normatartalmak alapján felhívjuk figyelmüket, hogy ha az önkormányzat a
2013.07 .01. napját megelózóen hatályba léptetett rende|etét 2013.06.30. napját követően
megváltoztatja - módosítja vagy hatályon kívül helyez belőle részeket - akkor eló kell ál|ítani a
módosítás hatályba lépésének napján hatályos egységes szerkezetű rendeletet, illetve ezt követő
időállapot szerinti rendeletet és azt a Nemzeti Jogszabálytárban - Iegkésőbb a kihirdetést
követő harmadik munkanapon - közzé kell tenni.

A R. 43.§ (3) bekezdése alapján amennyiben Hivatalunk jogszabályi ütközést észlel, illetve a
tárgyi településrendezési eszközök a zárő dokumentációtól eltérően kerülnek jóváhagyásra,
abban az esetben - Magyarország helyi ónkormányzatairól szóló 2011 . évi CLXXXIX. törvény
(Mötv.) 132.§ (3) bekezdés b) pontjában foglaltakra figyelemmel- az illetékességgel rendelkező
megyei kormányhivatalnál - a po|gármester egyidejű tájékoztatása mellett - a településrendezési
döntés jogszerűségével kapcsolatos törvényességi felügyeIeti eIjárás Iefolytatását kell
kezdeményeznünk.

Az állami főépítész feladatát és hatáskörét a fóvárosi és megyei kormányhivatalokról szóló
28812010. (Xl1.21.) Korm,rendelet 2.§ ('1) bekezdés 2. pontja, a főépítészi tevékenységről szóló
190/2009. (lX.15.) Korm.rendelet 2.§ ('l) bekezdése és 7.§ h) pontja, a R. 40.§ (2) bekezdés b)
pontja, illetékességét a főépítészi tevékenységról szóló 19012009. (lX.15.) Korm.rendelet 2 § (2)
bekezdése, valamint 2. melléklet 5. sora állapítja meg.

Kaposvár, 2014. augusztus 13.

Tisztelettel:

Dr, NeszményiZsolt
kormánymeg bízott.pegbízásQbcllt,,, .
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