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Tisztelt Polgármester Úr!
Tata város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatával kapcsolatos
tájékoztatót - amely 2019. október 22-én érkezett a Hivatalba áttekintettem, arról az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997
évi. LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 8. §-a és a településfejlesztési
koncepcióról,
az
integrált
településfejlesztési
stratégiáról
és
a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban:
Eljr.) 37. §-a alapján az alábbi véleményt adom:
Tervezési feladat:
Tata város településrendezési eszközeinek felülvizsgálata az alábbi indokok
szerint.
INDOKOK
- Térségi koncepciók, tervek újrafogalmazása
o Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció
o Ágazati stratégiák
o Komárom Esztergom Megye Területfejlesztési Koncepciója
o Országos Területrendezési Terv és MvM rendelet
o Megyei Területrendezési Terv /folyamatban/
- Jogi környezet elvárásainak módosulása
o épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény
o A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény
o 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
o Ágazati jogszabályok (pl. OTÉK stb.)
- Adatállomány megváltozása
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o
o
o
o

Földhivatali adatok
Művi elemek
Természeti elemek
Környezetvédelmi adatok

SZEMPONTOK:
- 14/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1., 3., 4., 5., valamint 6. melléklete
szerinti tartalmi és formai követelmények betartása.
- A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet VI. Fejezetében szereplő eljárási
szabályok érvényesítése.
- A jogszabályi háttér figyelembevétele, a térségi tervekkel való összhang
megteremtése.
- Művi és természeti értékek, korlátozási tényezők aktualizálása,
adottságok számbavétele.
- A település állami alapadataiban bekövetkező változások megjelenítése.
A település digitális állami alapadatainak elemzése.
- A hatályos elhatározások lekövetése. A fejlesztések térbeli
elhelyezkedésének áttekintése, módosításuk lehetőségének felvázolása.
A bel- és külterület rendszerének vizsgálata.
- A helyi építési szabályzat felépítésének és tartalmának szakmai
elvárásokhoz való igazítása.
- Szükséges mértékű korrekciók végrehajtása.
- Önkormányzati, lakossági kérések teljesítése
Az Eljr 16. § alapján az önkormányzat a településszerkezeti tervet legalább
10 évente, a helyi építési szabályzatot legalább 4 évente áttekinti, ellenőrzi és
dönt arról, hogy továbbra is változatlan tartalommal alkalmazza, módosítja,
vagy újat készít. A településszerkezeti terv módosítása esetén annak a településszerkezeti tervben történő átvezetéséről folyamatosan gondoskodni kell. A
településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat készítése vagy módosítása
esetén a településrendezési eszközök közös megalapozó vizsgálatra alapozva,
együtt készíthetők és közös alátámasztó javaslatot is tartalmazhatnak. Abban az esetben, ha nem készült korábban az Eljr. 1. sz. melléklete szerinti
megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat, azt el kell készíteni. A tartalmi
elemek részletezettségét az önkormányzati főépítész írásban határozza
meg.
Az új településrendezési eszközök koncepcionális változtatási
szándékaival kapcsolatos szakmai véleményem:
Az előzetes tájékoztatójában az Eljr. 37. § (3) bekezdése alapján határozta
meg a rendezés alá vont területet, illetve ismertette a rendezés célját és
hatását, olyan módon és részletezettséggel, hogy az egyeztetésben résztvevő
érintettek azzal kapcsolatban észrevételeket, javaslatokat tehetnek,
véleményt nyilváníthatnak.
Az új településrendezési eszközökkel kapcsolatban csak a konkrét
dokumentáció birtokában tudok érdemi véleményt adni.
Tájékoztatásként az alábbiakra hívom fel a figyelmet:
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 A településrendezési eszközök tartalmának és formájának maradéktalanul meg kell felelnie az Étv., az Eljr. és az OTÉK követelményeinek.
 Az Étv. 16. §-a rendelkezik a településtervezésre vonatkozóan. Településtervezési tevékenységnek minősül a településrendezési eszköz elkészítése.
A településrendezési tervet – az építésügyi és az építésüggyel összefüggő
szakmagyakorlási tevékenységről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Kr.) foglaltaknak megfelelően – arra jogosult településtervező készítheti. Felhívom figyelmét, hogy a Kr. 14. § (5) bekezdése szerint a településrendezési tervezési tevékenység során létrejött dokumentáció aláíró lapja tartalmazza a feladat elvégzésében rész vett öszszes tervező nevét, szakképzettségét, szakmai címét, névjegyzéki jelölését
és – legalább egy eredeti példányon – a tervező saját kezű aláírását. A településrendezési eszköz tervlapja tartalmazza a településtervező és a
szakági településtervezők nevét és névjegyzéki jelölését.
 Az Eljr. 4. § (2) bekezdése értelmében a településrendezési eszközök a
területrendezési tervek rendelkezéseivel összhangban készülnek.
 A megalapozó vizsgálatot és az alátámasztó javaslatot az Eljr. 1. és
3. mellékletében foglalt tartalommal kell elkészíteni. Az 1. és a 3.
mellékletben meghatározott tartalmi elemek összevonhatók, fejezeten belül átcsoportosíthatók, bővíthetők, egyes részelemei a településrendezési
feladatnak megfelelően a település adottságainak, valamint a település
településhálózatban elfoglalt helyének figyelembevételével indokolt esetben elhagyhatók. Az 1. és a 3. mellékletben meghatározott tartalmi
elemeket és azok részletezettségét az önkormányzati főépítész írásban határozza meg.
 Az Eljr. 4. és 5. melléklet szerinti tartalommal kell a szerkezeti tervet és a
helyi építési szabályzatot elkészíteni, továbbá a szerkezeti és szabályozási
terveket a 6. mellékletben meghatározott jelkulcs alkalmazásával kérem
kidolgozni.
 Az Étv. 7. § (2) bekezdés értelmében a településrendezés során biztosítani kell a területek közérdeknek megfelelő felhasználását a jogos magánérdekekre tekintettel.
 Az Étv. 7. § (3) bekezdés b) pontja szerint újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest, az e
törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározottak szerint
nem csökkenhet. A területek biológiai aktivitás értékét az erről szóló
9/2007 (IV.3.) ÖTM rendelet szerint kell számítani. A biológiai aktivitás
érték számítást a szerkezeti terv mellékleteként kérem dokumentálni.
 Az Étv. 7. § (3) bekezdés c) pontja alapján a települések beépítésre szánt
területeinek összességét - ott, ahol az fizikailag lehetséges - beépítésre
nem szánt területekből álló gyűrűvel kell körülvenni, a települések öszszenövésének elkerülése érdekében.
 Az Étv. 7. § (3) bekezdés d) pontja alapján a termőföld igénybevételével
járó, újonnan beépítésre szánt területek kijelölésénél elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott átlagosnál gyengébb minőségű termőföld-területek jelölhetők ki.
Kormánymegbízotti Kabinet – Állami Főépítész, KRID azonosító: 222328198
Címe: 2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2.
Tel.; (34) 515-158; fax: 515-109; e-mail: foepitesz@komarom.gov.hu
www.kormanyhivatal.hu

4
 Az Étv. 7. § (3) bekezdés e) pontja alapján a települések beépítésre szánt
területe csak olyan területfelhasználás céljára növelhető, amilyen célra a
település már beépítésre kijelölt területén belül nincs megfelelő terület.
 Az Étv. 8. § (7) bekezdés (értelmében ha a települési (a fővárosban a fővárosi, illetve a kerületi) önkormányzat közigazgatási területén van barnamezős terület, köteles az érintett települési önkormányzat a 60. § (9) bekezdés nyitó szövegrészében szereplő időpontig a településrendezési eszközében a barnamezős területeket lehatárolni, továbbá a településfejlesztési koncepció és integrált településfejlesztési stratégia felülvizsgálata során a barnamezős területek fejlesztési és újrahasznosítási lehetőségeit
meghatározni.
 A településrendezési eszközök készítésénél figyelembe kell venni az
elfogadott településképi rendeletben foglaltakat.
 Felhívom a figyelmet, hogy az önkormányzati rendeletet a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendeletben, illetve a jogalkotásról
szóló 2010. évi CXXX. törvényben foglaltak szerint kell megalkotni.
A véleményezési eljárás:
A településrendezési tervek jogszerűségét és szakmai megalapozottságát jogszabály által kötelezővé tett egyeztetési eljárás biztosítja.
 Az Eljr. 28. § szerint a koncepciót, a stratégiát és a településrendezési
eszközöket a polgármester, egyezteti a partnerségi egyeztetés szerinti
érintettekkel a helyi adottságoknak megfelelően, az államigazgatási szervekkel, az érintett területi és települési önkormányzatokkal. Koncepció,
stratégia, településrendezési eszköz vagy azok módosítása véleményezési
eljárás lefolytatása nélkül nem fogadható el, kivéve a magasabb szintű
jogszabály rendelkezésének változása miatti ellentétes - helyi önkormányzati - előírás hatályon kívül helyezése esetén.
 Az Eljr. 28. § (2) bekezdése szerint a lakossággal, érdekképviseleti, civil és
gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel történő véleményeztetés
a helyi adottságoknak megfelelően, a feladat jellegének figyelembevételével a partnerségi egyeztetés szabályai szerint történik.
 Az Eljr. 29. §-a rendelkezik arról, hogy az önkormányzat - a teljes körű
nyilvánosság biztosításával, a 29/A. § és az e fejezetben meghatározott
határidők figyelembevételével – az egyeztetési eljárást megelőzően dönt a
partnerségi egyeztetés szabályairól, amelynek során meghatározza:
a) a partnerek tájékoztatásának módját és eszközeit,
b) a partnerek által adott javaslatok, vélemények megadásának módját
és határidejét, továbbá nyilvántartásának módját,
c) az el nem fogadott partnerségi javaslatok, vélemények indokolásának módját, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendjét,
d) az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedéseket.
 A partnerségi egyeztetés szabályait az egyeztetési eljárást megelőzően kell
megalkotni, mert az abban foglalt lakossággal, érdekképviseleti, civil és
gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel történő véleményeztetést már az előzetes tájékoztatási szakaszban is el kell végezni.
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 Az Eljr. 33. § (1) bekezdése szerint településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat egyszerre történő készítése vagy módosítása esetén egyeztetési eljárásuk történhet párhuzamosan, külön-külön vagy egy eljárásban, de a településszerkezeti terv elfogadásáról szóló döntés meg kell,
hogy előzze a helyi építés szabályzat elfogadását.
 Az Eljr. 34. § (1) bekezdése rögzíti, hogy az államigazgatási szervet az eljárás során adott véleménye - a településrendezési eszköz szabályozási
körében - köti. Azt az érdekeltet, aki az eljárás során az eljárási szabályokban meghatározott határidőn belül nem adott - államigazgatási szerv
esetében jogszabályon alapuló - véleményt, az egyeztető tárgyaláson szabályos meghívás ellenére nem vett részt, vagy aki az egyeztető tárgyaláson nem képviselteti magát és levelében véleményének fenntartását jelzi,
az adott eljárási szakaszban kifogást nem emelő véleményezőnek kell tekinteni.
 Az Eljr. 37. § (3) bekezdése szerint az előzetes tájékoztatóban beazonosíthatóan meg kell határozni a rendezés alá vont területet, ismertetni kell a
rendezés célját és várható hatását, olyan módon és részletezettséggel,
hogy az egyeztetési eljárásba bevont érintettek azzal kapcsolatban észrevételeket, javaslatokat tehessenek, véleményt nyilváníthassanak.
Az egyeztetési eljárás következő szakasza:

Az Eljr. 38. § (1) bekezdése alapján a településrendezési eszközök
elkészült tervezetét az elfogadás előtt véleményeztetni kell, melyet véleményezési szakasznak neveznek.

Eljr. 38. § (2)-(4) bekezdése szerint a véleményezési szakaszt a polgármester kezdeményezi. A polgármester az elkészült – papír vagy pdf
formátumú - tervezetet véleményezteti:
 a partnerekkel, a 29/A. §-ban rögzítettek szerint,
 az eljárásban való részvételi szándékáról nyilatkozó államigazgatási
szervvel,
 településszerkezeti terv esetén a tájékoztatást adó érintett területi,
települési önkormányzattal, továbbá
A véleménynek tartalmaznia kell:
 az államigazgatási szerv esetében a feladat- és hatáskörébe tartozó
követelmények megállapítását,
 a területi önkormányzat esetében a megyei területrendezési terveknek való megfelelés megállapítását, továbbá
 a települési önkormányzat esetében a közigazgatási területét érintő
infrastrukturális kapcsolatokra, valamint egyéb környezteti hatásokra vonatkozó észrevételeket.
 Az Eljr. 38.§ (5) bekezdése szerint a vélemény kifogást emelő megállapításait jogszabályi hivatkozással vagy részletes szakmai indokolással kell
igazolni.
 Az Eljr. 38/A. § (1)-(5) bekezdései értelmében:
(1) Ha a polgármester a fővárosi és megyei kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala által megállapított követelményekkel nem ért egyet, vagy álláspontja szerint
az nincs összhangban az előzetes adatszolgáltatás tartalmával, akkor
a véleménynek a települési önkormányzattal történő közlését követő
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15 napon belül a polgármester szakmai egyeztetést kezdeményezhet.
Az egyeztetés eredménytelensége esetén a polgármester az egyeztetést követő 8 napon belül a kulturális örökség védelméért felelős miniszternél a járási (fővárosi kerületi) hivatal véleményének felülvizsgálatát kezdeményezheti.
(2) A kulturális örökség védelméért felelős miniszter a beérkezett felülvizsgálati kérelem alapján
a) 21 napon belül megküldi a polgármesternek a járási hivatal véleményét
helybenhagyó vagy azt megváltoztató véleményét, vagy
b) 15 napon belül egyeztető tárgyalást kezdeményez, amelyre a hely és az
időpont megjelölésével - a tárgyalás előtt legalább 8 nappal - elektronikus
úton meghívja a polgármestert és a járási hivatalt.
(3) A (2) bekezdés b) pontja esetén a kulturális örökség védelméért felelős
miniszter a helybenhagyó vagy megváltoztató véleményét az egyeztető tárgyalást követő 8 napon belül küldi meg a polgármesternek.
 Az Eljr. 39. § (1)-(3) bekezdése alapján véleményeltérés esetén a polgármester egyeztetést kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni. A véleményezést követően a beérkezett véleményeket - egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is - ismertetni kell a képviselőtestülettel, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. A vélemény, észrevétel el nem fogadása esetén a döntést indokolnia kell. A véleményezési szakasz lezárul a képviselőtestületi döntés dokumentálásával és közzétételével.
 Az Étv. 8. § (2a) bekezdése értelmében Új beépítésre szánt terület kijelölésére irányuló településrendezési eszköz készítése vagy módosítása esetén az állami főépítész a záró szakmai véleményezés során a
településrendezési eszköz tervezetét véleményezésre megküldi az
országos főépítésznek. Az országos főépítész 15 napon belül adja ki a
nyilatkozatát, a határidő jogvesztő. A záró szakmai vélemény kiadására meghatározott határidőbe nem számít bele az országos főépítész
nyilatkozatának kiadására rendelkezésre álló 15 napos határidő.
Hivatalom felé – a kormányrendeletben előírt – a véleményezéshez az
előírásoknak megfelelően hitelesített – szabályozási terv esetében a jellemző vízszintes, magassági és egyéb adatokat is tartalmazó – aktualizált alaptérképen kidolgozott, eredeti méretarányú terveket és dokumentációt (másolati technikával nem kicsinyített,) papíralapon és digitális adathordozón is (*.pdf formátumban) kérem benyújtani.
Felhívjuk a figyelmet továbbá, hogy az Eljr. 37. § (6) bekezdése alapján
a (4) bekezdés b) és c) pontja szerinti érintett nyilatkozik arról, hogy a
véleményezési dokumentációt elektronikus adathordozón vagy papír
formátumban kéri. Annak az érintettnek, aki nem nyilatkozik arról,
hogy papírdokumentációt kér, az eljárás további szakaszában a véleményeztetésre bocsátott dokumentáció elektronikus adathordozón megküldhető.
Az elkészült tervek véleményezési eljárásában részt kívánok venni, igény
esetén szakmai konzultációval is segítem munkájukat.
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A kiadmányozási jog a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízottjának a kiadmányozás rendjéről szóló 42/2017. (II.15.)
számú utasítása III. fejezetének 5. a) pontjában foglaltakon alapul.
Tatabánya, 2019. november 11.
Tisztelettel:
Dr. Kancz Csaba
kormánymegbízott nevében és megbízásából:
Faragóné Godó Mária
megyei állami főépítész
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