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Tisztelt Potgármester Úr!

A

Szín-Terv Stúdió Bt, által ,,Gencsapáti község településrendezési eszközeinek módosítása,
munkaszám: Bví6_3" címen 2017 januárjában készítettdokumentációval kapcsolatos 1112017, számú
megkeresésére azépített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXV|ll. tv. (továbbiakban:
ÉUJ a. § (2lbekezdáse, továbbá a tebpti*esfejlesáési koncepcióro|, az integrált településfejlesáési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekról szóló 31412012, (Xl, 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm, rendelet) 40. § (6)
bekezdésében foglaltak alapján az alábbi végső szakmai véleménytadom:

A tervmódosítási eljárás során

keletkezett elózmény iratokat áttekintve megállapítottam, hogy a terv
egyeztetése az előzőekben hivatkozott jogszabályban foglaltaknak megfelelóen történt, az érintett
államigazgatási szervek véleményéta tervezés folyamán megismerték, a képviselótestület megtárgyalta,
azokr ól

dö

ntést hozott.

A fentiek alapján a tárgyi településrendezési eszköz képviselőtestület elé - elfogadás céljábó!
történő eIőterjesztése e!len kifogást nem emelek.

-

Azáró véleményemeta döntésre jogosult testülettel ismertetni kell.
A településfeilesáési koncepcióról a korm. rendelet 43.§-a az alábbiak szerint rendelkezik:

bekezdés b) pontja szerint a településrendezési eszköz legkorábban a (2) bekezdés szerinti közlését
követő 5. napon, de leghamarabb az elfogadástól számított 15. napon lép hatályba.

,,(1)

A

(2) bekezdés értelmében ,,A polgármester a településrendezési eszközt _- az elfogadásáról szóló
jegyzőkönywel együtt - a képviselő-testületi döntést követő 15 ,napon belül meqküldi az állami
főépítésznekés az eljárásban részt vevő összes államigazgatási szerunek, vagy az elektronikus úton
hitelesített dókumentumok elérésétbiztosítva 15 napon betüt éftesítiaz átlami főépítésztés az eljárásban
részt vevő összes államigazgatási szervet annak elérésilehetőségéről".
Állami Fóépítész
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(3) bekezdés alapján ,,Amennyiben az állami főépítészvagy az eljárásban részt vevő államigazgatási
szeru jogszabályi ütközést észlel, haladéktalanul kezdeményezi a fővárosi és megyei kormányhivatalnála polgármester egyidejű tájékoztatása melleft - a településrendezési döntés jogszerűségévelkapcsolatos
töruényességi felügyeleti eljárás lefolytatását".

A

(4) bekezdés szerint ,,A polgármester gondoskodik a telepütésrendezési eszköz Étv.a. §

sze ri nti nyi lv á

n

osság á ról. "

@ bekezdése

Az elfogadott dokumentációt részemre 1-1 papíralapú, illetve elektronikus adathordozón rögzített (PDF
formátumú) példányban, a tervlapokon vonatkozó rendelet, vagy határozat számát feltüntetve és azt a
jegyző által hitelesítve kérem megküldeni, Emlékeztetem arra is, hogy a jóváhagyott teljes tartalmú
dokumentációt megórzésre a Lechner Tudásközpont Nonprofit KFT. ( 1111 Budapest, Budafoki út 59. E/3.
ép.) rendelkezésére kell bocsátani.

Hatáskörömet

és illetékességemeta fóépítészitevékenységról szóló 190/2009. (lX. 15, ) Korm. rendelet 2.

§ (1) bekezdése és 7. § h) pontja állapítja meg.

Szombathely, 2017. január 25.
Tisztelettel:

Harangozó Bertalan kormánymegbízott nevében
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