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TARTALOMJEGYZÉK
BEVEZETÉS
JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK
Településszerkezeti terv módosítása
Szabályozási terv módosítása
Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) kiegészítés (rendelet)
MELLÉKLETEK
Állami Főépítész záró szakmai véleménye

BEVEZETÉS
Balatonszabadi község 0164/7-8,10 hrsz-ra vonatkozó Településrendezési eszközök módosításának elkészítésével
Balatonszabadi Önkormányzat bízta meg a Város és Ház Bt. Tervező csoportját, 2018 októberében..
Jelen módosítások a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet szerinti
„Tárgyalásos eljárás” szabályai szerint kerül véleményezésre, mivel a területet az önkormányzat Képviselő-testülete a
77/2018. (X.17.) határozattal kiemelt fejlesztési területté nyilvánította. (A Kt. határozatot ld. a Mellékletekben).
A módosítások a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet 45.§ (2)
bekezdése alapján az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és
jelmagyarázatának figyelembevételével készül.
Balatonszabadi önkormányzata a módosítások támogatásáról a 77/2018. (X.17.) sz. határozataival döntött (ld.
Mellékletek).
A módosítással érintett területek: Külterület, 0164/7,8,10 hrsz-ú földrészletek
A módosítás célja: Balatonszabadi 0164/7,8,10 hrsz-ú földrészletek általános mezőgazdasági területből beépítésre szánt
különleges mezőgazdasági üzemi területbe történő átsorolása. A tulajdonos a területen baromfitelepet ill. tojófarmot kíván
létesíteni.
A módosítás hatása: A módosítással érintett már művelésből kivett telephelyen mezőgazdasági üzemi telephely valósulhat
meg, melynek a környezetre káros hatása nem lesz.
Balatonszabadi Önkormányzat Képviselő-testülete a 5/2017. (III.31.) sz. rendeletével döntött a partnerségi egyeztetés
szabályairól, így az eljárásban érintett részvevők e szerint véleményezik a jelen tervdokumentációt.
A partnerségi egyeztetés lezajlott, a lakossági fórum megtartásra került. A környezeti értékelés elkészítését kérték az
illetékes szervezetek, emiatt készült külön Környezeti értékelés, melyet 2018 november végén véleményeztette az
önkormányzat. A véleményezők elfogadták a környezeti értékelést. A vélemények és azok összefoglalója a Mellékletben
található.
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záró szakmai vélemény
484-1/2019.
Kadlicskó Krisztián főépítész
jegyzőkönyv

Király Kálmán részére
polgármester
Balatonszabadi Község Önkormányzata
Balatonszabadi
Vak Bottyán u. 102.
8651
Tisztelt Polgármester Úr!
Hivatkozott számú levelében Balatonszabadi község településrendezési eszközei módosításának
tárgyalásos eljárását kezdeményezte a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes területrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TFR) 42. §
előírásai szerint.
Figyelemmel arra, hogy Balatonszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 77/2018.
(X.17.) számú döntésével a Balatonszabadi 0164/7, /8, /10 helyrajzi számú külterületi ingatlanok
területét kiemelt fejlesztési területté nyilvánította, a településrendezési eszközök egyeztetése a TFR
32. § (6) bekezdés c) pont alapján tárgyalásos eljárás keretében történt, a TFR 42. § eljárási szabályai
szerint.
Módosuló, hatályos településrendezési eszközök:
• 145/2005. (X. 27.) Kt. határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv
• Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonszabadi község helyi
építési szabályzatáról szóló 17/2005. (X.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ)
Tervezett módosítás:
A Balatonszabadi 0164/7, /8, /10 helyrajzi számú külterületi ingatlanok területének általános
mezőgazdasági területből → beépítésre szánt különleges mezőgazdasági üzemi területbe, valamint
védelmi erdőterületbe történő átsorolása baromfitelep, illetve tojótelep létesítése céljából.
A tervezett módosítás az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.
(XII. 20.) Korm. rendelet 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek
és jelmagyarázatának megfelelően készült.
Az Önkormányzat a partnerségi egyeztetést lefolytatta, az egyes tervek, illetve programok környezeti
vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet előírásai alapján a környezet védelméért felelős
szervek véleményét megkérte, a környezeti vizsgálatot lefolytatta és az egyeztetéseket a 6/2019. (I.
31.) számú Kt. határozatával lezárta.
Az Önkormányzat településrendezési feladatát az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6/A. § (3) bekezdése alapján Kadlicskó Krisztián
települési főépítész bevonásával látta el.
Kormánymegbízotti Kabinet, Állami Főépítész
7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Levelezési cím: 7401 Kaposvár, Pf.: 281 Telefon: (82) 502 650
E-mail: allami.foepitesz@somogy.gov.hu Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy
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A „Balatonszabadi 0164/7-8, 10 hrsz-ú telkekre vonatkozó településrendezési eszközök módosítása”
című véleményezési dokumentációt 2019. január dátummal, Bárdosi Andrea településtervező TT/1
01-4073 készítette el.
Az állami főépítészi hatáskörében eljáró Somogy Megyei Kormányhivatal az eljárási szabályoknak
megfelelően az egyeztető tárgyalást 2019. február 20-án megtartotta, amelynek jegyzőkönyvét és a
tárgyalásra beérkezett államigazgatási szervek véleményét mellékelten megküldjük.
Tájékoztatjuk, hogy a 2019. február 20-án tartott tárgyalásra a tárgyalás megtartását követően az
alábbi vélemények érkeztek (kifogást nem emeltek):
- SMKH KJH HF Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
- Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály
- SMKH KJH AKF Erdészeti Osztály
- SMKH Népegészségügyi Főosztály
Az egyeztető tárgyaláson kért hiánypótlást és javítást az Önkormányzat elkészítette és
véleményezésre megküldte. A javított munkarészekről megállapítottuk, hogy megfelel az egyeztető
tárgyaláson elhangzottaknak, ezért
a módosuló településrendezési eszközök tervezetét
elfogadásra javasoljuk.
Tájékoztatás a további teendőkről:
Az eljárás során a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat módosítása egyszerre készült,
véleményezése párhuzamosan folyt. Ezzel kapcsolatosan felhívjuk a figyelmet a TFR 33. § (1)
bekezdésére, amely szerint a településszerkezeti terv módosításának elfogadása meg kell, hogy
előzze a helyi építési szabályzat módosításának elfogadását.
Tájékoztatjuk Tisztelt Polgármester Urat, hogy a településrendezési eszközök módosításának
elfogadását követően a TFR 43. § (2) bekezdése szerint kell eljárnia:
-

-

-

Az elfogadott településrendezési eszközöket módosító határozatot és rendeletet, valamint azok
mellékleteit az elfogadást követő 15 napon belül rövid, közérthető összefoglaló kíséretében közzé
kell tenni az önkormányzati honlapon hirdetményben és az önkormányzati hivatalban
nyomtatásban.
Az elfogadott településrendezési eszközöket módosító határozatot és rendeletet, valamint azok
mellékleteit az elfogadásáról szóló jegyzőkönyvvel együtt meg kell küldeni:
1. a Lechner Tudásközpont részére
(hitelesített pdf és szerkeszthető - jogszabályban meghatározottak szerinti nyilvántartásra
alkalmas - digitális formátumban)
2. az állami főépítész hatáskörében eljáró Somogy Megyei Kormányhivatalnak (hitelesített pdf
és szerkeszthető - jogszabályban meghatározottak szerinti nyilvántartásra alkalmas digitális formátumban)
3. az eljárásban részt vevő összes államigazgatási szervnek (hitelesített pdf formátumban)
Tájékoztatjuk, hogy a megküldés helyett arra is van lehetőség, hogy az elfogadott
településrendezési eszközöket módosító határozatot és rendeletet, valamint azok mellékleteit
digitális formátumban a jegyzőkönyvvel együtt, mint elektronikus úton hitelesített dokumentumot
teszi elérhetővé a fentiekben megjelölt szerveknek.

A TFR, valamint az épített környezet alakításáról
továbbiakban: Étv.) előírásai alapján felhívjuk
gondoskodnia kell a településrendezési eszközök
közzétételéről, valamint az egyes ingatlanokkal
adandó tájékoztatásról.

és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a
Tisztelt Polgármester Úr figyelmét arra, hogy
nyilvánosságáról, az önkormányzat honlapján való
kapcsolatos településrendezési követelményekről

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az
Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 4. § rendelkezései
alapján a településrendezési eszközöket, a rendeletet vagy határozatot és terv-mellékleteket az
önkormányzat döntését követő 30 napon belül a jegyző köteles a Dokumentációs Központ részére
ingyenesen átadni vagy megküldeni.
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Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet,
valamint az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei
kormányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről szóló 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet
rendelkezései alapján a jegyző köteles a képviselő-testület által megalkotott, a polgármester és a
jegyző által aláírt és kihirdetett önkormányzati rendeletet, valamint a módosított önkormányzati
rendelet jövőbeni időállapota szerinti egységes szerkezetű szövegét a Nemzeti Jogszabálytárban
közzétenni, és a Nemzeti Jogszabálytár szolgáltatója által e célra kialakított informatikai rendszeren
keresztül megküldeni az illetékes kormányhivatalnak.
Kérjük figyelemmel lenni arra, hogy a HÉSZ melléklete a szabályozási terv, a szabályozási terv nélkül
az ingatlanokra vonatkozó előírások nem azonosíthatók be, ezért az egységes szerkezetű
szabályozási tervet is fel kell tölteni a Nemzeti Jogszabálytárba.
Kérjük, hogy a hatályba lépést követő 30 napon belül az egységes szerkezetű településrendezési
eszközöket digitális adathordozón (CD/DVD) és annak aláírt, önkormányzati bélyegzővel ellátott,
eredeti méretarányban dokumentált példányát papír alapon is szíveskedjenek rendelkezésünkre
bocsátani.
Kérjük figyelemmel lenni arra, hogy az egységes szerkezetű településszerkezeti tervlapon valamennyi
jóváhagyó (alap és módosító) határozat, valamint az egységes szerkezetű szabályozási terven
valamennyi jóváhagyó (alap és módosító) önkormányzati rendelet száma szerepeljen.
Tájékoztatjuk, hogy a régi OTÉK alkalmazásánál a településrendezési eszközök elfogadásáról és
hatályba lépéséről 2019. december 31-ig gondoskodni kell.
Tájékoztatjuk, hogy a régi OTÉK településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának
megfelelően elkészített településrendezési eszköz 2019. december 31-ig alkalmazható.
A megyei kormányhivatal állami főépítészi feladatát és hatáskörét a főépítészi tevékenységről szóló
190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 7. § h) pontja, illetékességét a fővárosi és
megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.)
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.
A településrendezési eszközök módosítására vonatkozó záró szakmai véleményünket a TFR 42. § (6)
bekezdés rendelkezésére figyelemmel adtuk.

Kaposvár, 2019. február 27.

Tisztelettel:
Dr. Neszményi Zsolt kormánymegbízott nevében és megbízásából:
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