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Tisztelt Képviselő-testület! 

  

Amint az Önök előtt ismert, a múlt évben a településfejlesztési koncepció és az integrált 

településfejlesztési stratégia elfogadását követően megkezdődött a településrendezési terv 

(szabályozási terv, helyi építési szabályzat) teljes körű felülvizsgálata. Ennek jelenleg a 

vizsgálati szakasza folyik. A felülvizsgálat során a jelenleg hatályos terveket teljes körűen át 

kell tekinteni és az elfogadott koncepcióban megfogalmazott döntések területi vetületű 

változtatásait a tervbe be kell építeni. Ezzel párhuzamosan meg kell vizsgálni az elmúlt 

időszakban megfogalmazódott módosítási igényeket, illetve a partnerek (lakosság, 

gazdálkodók, civil és egyéb szervezetek) véleményét, javaslatait. Ez gyakorlatilag egy új 

településszerkezeti terv, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv készítését 

jelenti. Ennek a jogszabályok által meghatározott többlépcsős egyeztetési eljárásait is 

figyelembe véve a várható elkészülési határideje 2017. év vége. 

 

A múlt év végén jelentős változások történtek az építésügy, illetve a rendezési tervekkel 

kapcsolatos az országos szabályozás tekintetében. A jogalkotó a jogszabályban meghatározott 

legegyszerűbb esetekre vonatkozóan a rendezési terv módosítására bevezetett egy rövid 

átfutású (kb. 3 hónap) ún. állami főépítészi eljárást.  

 

Szintén a múlt év végén egy helyi vállalkozás részéről benyújtásra került egy kérelem a 

rendezési terv módosítására annak érdekében, hogy az elképzelt beruházást meg tudja 

valósítani. A módosítás jellege olyan, amit az állami főépítészi eljárás keretében meg lehet 

tenni. A vállalkozás a terv készítés költségeit vállalta. Időközben egy lakossági igény is 

megfogalmazásra került, aminek a megvizsgálása csatolható volt ehhez az eljáráshoz. 

Decemberben a tervezővel a szerződést megkötöttük, a módosításra vonatkozó tervezet 

elkészült. 

 

Az állami főépítészi eljárás lebonyolítási rendje a következő: 

1. El kell készíteni a módosításra vonatkozó tervet a szükséges alátámasztó 

munkarészekkel. 

2. A tervet véleményeztetni kell a partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően. 

Ennek érdekében meg kell hirdetni a közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, illetve 

az önkormányzati honlapon. A partnerek 8 napon belül véleményezhetik a tervet. 

3. A tervet és a beérkezett véleményeket ismertetni kell a Képviselő-testülettel, aki dönt a 

vélemények elfogadásáról, vagy elutasításáról. Ez utóbbi esetben indokolnia kell a 

döntését.  

4. A polgármester elektronikus úton záró szakmai véleményt kér az állami főépítésztől, 

aki azt 15 napon belül megküldi a polgármesternek. 

5. A rendezési terv módosítását a Képviselő-testület elfogadja. 

6. A rendelet az elfogadást követő napon lép hatályba, melyet 15 napon belül közzé kell 

tenni. 

A fentiekből látható, hogy ebben az esetben is kétszer kell tárgyalnia a Képviselő-testületnek 

az anyagot, viszont nincsen szükség az államigazgatási szervek bevonására. A partneri 

egyeztetést viszont egyszerűsített formában meg kell tartani. Ez a rendeletben foglaltaknak 



 
 

megfelelően megtörtént, melynek során a tervvel, illetve a módosítási javaslattal kapcsolatban 

észrevételek, vélemények nem kerültek megfogalmazásra. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt dokumentációban 

meghatározott módosításokat véleményezni szíveskedjenek! 

 

Határozati javaslat 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2017. (II. 15.) Kt. határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen előterjesztés 

mellékletében meghatározott szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosításával 

egyetért. Megállapítja, hogy a tervvel kapcsolatosan a partnerségi egyeztetés keretében 

vélemény nem érkezett. 

2. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a záró szakmai véleményt 

elektronikus úton kérje meg az állami főépítésztől a szükséges mellékletek 

benyújtásával. 

  

Felelős:  Lőrincz György polgármester 

Határidő:  2017. 03. 03. 

 

 

 

Jánossomorja, 2017. február 10. 

Tisztelettel: 

 

 

 Lőrincz György s.k. 

                                                                                                                         polgármester 


