Gencsapáti község településrendezési eszközeinek
módosítása – véleményezési szakasz lezárása

kismértékű

Bodorkós Ferenc polgármester
Dr. Görög István jegyző

az előterjesztést Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (1) és (2) bekezdései alapján nyilvános
ülésen kell tárgyalni.

nyílt szavazás, a határozati javaslat elfogadásához - figyelemmel az
Mötv. 47. § (2) bekezdésére és 50. §-ára - a Képviselő-testület egyszerű
többségű (jelen lévő önkormányzati képviselők több mint felének) igen
szavazata, míg a módosító rendelet elfogadásához a Képviselő-testület
minősített többségű (önkormányzati képviselők több mint felének) igen
szavazata szükséges.

Gencsapáti, 2017. március 30.

(: Bodorkós Ferenc s.k. :)
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 3/2017. (I.19) képviselő-testületi
határozatában döntött arról, hogy vizsgálni kell a nyeles telkek kialakításának lehetőségét és
módját, vagy más feltáró módszerek alkalmazását, mert a Családok Otthonteremtési
Kedvezményének bevezetésével megnövekedett az igény az átlagosnál nagyobb építési telkek
megosztására. A telekmegosztások révén a település fiataljai nagyobb mértékben maradnának
helyben, és egyben az idősek válláról lekerülne a több ezer négyzetméteres telkek művelésének
terhe.
A hatályos helyi építési szabályzat a kialakult lakóterületek egy részén a nyeles telkek spontán
kialakulását indirekt eszközökkel akadályozza (pl.: azzal, hogy a telkek mélysége nem csökkenthető).
A településrendezési eszközök módosítására az Önkormányzat kezdeményezésére került sor, mely
keretében módosul a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási Terv is.
A kezdeményezés a településszerkezeti terv módosításával nem jár, zöldterület vagy természeti
terület igénybevétele nem történik, nem kerül kijelölésre új beépítésre szánt terület sem.
Az Önkormányzat az Altus Savaria Tervező Iroda Kft. által elkészült tervdokumentáció csatolásával
2017. március 2-án véleményezésre megküldte az ügyben hatáskörrel rendelkező 13 államigazgatási
szerv, valamint a szomszédos 6 települési önkormányzat számára.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a folyamatban lévő
településrendezési eszközök módosításának egyszerűsített eljárás keretein belüli véleményezési
szakasza befejeződött.
A véleményezési eljárásban résztvevő államigazgatási szervek és a partnerségi egyeztetésben
résztvevők a tervvel kapcsolatban eltérő véleményt nem fogalmaztak meg, a Partnerségi Szabályzat
szerint a közzétett véleményezési dokumentációval kapcsolatban észrevétel nem érkezett.

A véleményezési eljárás során beérkezett állásfoglalásokat, észrevételeket a településrendezési
eszközök módosítását készítő Altus Savaria Mérnöki Iroda Kft. számára elküldtük, a gazdasági
társaság a szükséges módosításokon dolgozik.
A Korm. rendelet 39. § (2) bekezdése alapján a véleményezést követően a beérkezett véleményeket
– egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is – ismertetni kell a képviselő-testülettel, amelyek
elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. A vélemény, észrevétel el nem
fogadása esetén a döntést indokolnia kell.
A Korm. rendelet 39. § (3) bekezdése alapján a véleményezési szakasz a (2) bekezdés szerinti döntés
dokumentálásával és közzétételével zárul.
A véleményezési szakasz lezárását követően kezdődik a végső szakmai véleményezési szakasz, majd
az elfogadási és hatálybaléptetési szakasz.

Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy Gencsapáti község településrendezési eszközeinek módosításának megállapításához
szükséges Képviselő-testületi határozat előterjesztését megtárgyalni, és a csatolt határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
/ Zirc o

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete által
indított, a településrendezési eszközök egyszerűsített
eljárással történő módosítási eljárása során a tervdokumentáció véleményeztetése a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési
sajátos
jogintézményekről
szóló
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően
megtörtént.
A véleményezési eljárásban résztvevő államigazgatási
szervek, szomszédos települési önkormányzatok, és a
partnerségi egyeztetésben résztvevők a tervvel kapcsolatban
eltérő véleményt nem fogalmaztak meg.
2. A beérkezett állásfoglalásokat és véleményeket a Képviselőtestület megismerte, a beérkezett véleményeket tudomásul
veszi és elfogadja.
A Képviselő-testület a tervdokumentációt az Altus Savaria
Mérnöki Iroda Kft. közreműködésével összeállított
módosításoknak megfelelően fogadja el.
3. A Képviselő-testület jelen döntés meghozatalával a
településrendezési eszközök módosítási eljárásának
véleményezési szakaszát lezárja, és felkéri a Polgármestert,
hogy az állami főépítészhez a tervdokumentációt nyújtsa be
végső véleményezésre.
Felelős:
Határidő:

Bodorkós Ferenc polgármester
azonnal

Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2017. (…..) önkormányzati rendelete
A község Helyi Építési szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 8/2008. (VI.6.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1) pontjában, valamint az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési
jogkörében eljáró szervek véleményének kikérésével a község Helyi Építési Szabályzatáról és
szabályozási tervéről szóló 8/2008. (VI.6.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint
módosítja:

1. §
A község Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2008. (VI.6.) önkormányzati
rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) 3. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

2. §
A Rendelet 4. melléklete helyébe jelenrendelet 2. melléklete lép.

3. §
A Rendelet a jelen rendelet 3. melléklete szerinti 5. melléklettel egészül ki.

4. §
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gencsapáti, 2017. ……………….

(: Bodorkós Ferenc :)
polgármester

(: Dr. Görög István :)
jegyző

Kihirdetési záradék:
Jelen rendelet kihirdetése az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013.
(III.22.) önkormányzati rendelet 28. § (5) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján 2017. …………………...-én kihirdetésre került.
(: Dr. Görög István :)
jegyző

Megkeresett államigazgatási szerv, települési
önkormányzat

Megkeresés
időpontja

Válaszadás
időpontja

VMK SZJH Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály,
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

2017.03.01.

2017.03.07.

Észrevételt nem tett,a tervezett módosításokat elfogadta

Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság

2017.03.01.

2017.03.08.

A rendelettervezet hírközlési érdeket nem sért, kifogást nem emelt

2017.03.01.

2017.03.09.

A tervezett módosítások örökségvédelmi érdeket nem sértenek, a
megvalósulást támogatta

Vas Megyei Rendőr-Főkapitányság

2017.03.01.

2017.03.10.

Észrevételt nem tett

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

2017.03.01.

2017. 03.14.

A módosítás ellen iparbiztonsági, polgári védelmi és vízügyi,
vízvédelmi szempontból kifogást nem emelt

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal

2017.03.01.

2017.03.14.

A dokumentációval kapcsolatban kifogást nem emelt

Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály

2017.03.01.

2017.03.17.

Észrevételt nem tett

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

2017.03.01.

2017.0317.

Kifogást nem emelt

VMK Állami Főépítész

2017.03.01.

2017.03.17.

Érdemi észrevételt tett, a vélemény az előterjesztéshez csatolva

VMK SZJH Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Erdészeti Osztály

2017.03.01.

2017.03.20.

Észrevételt nem tett

Budapest Főváros Kormányhivatala
Főosztály Útügyi Osztály

2017.03.14.

2017.03.20.

Észrevételt nem tett

-

-

Gyöngyösfalu Község Önkormányzata

2017.03.01.
2017.03.01

-

-

Pusztacsó Község Önkormányzata

2017.03.01

-

-

Söpte Község Önkormányzata

2017.03.01

-

-

VMK SZJH Hatósági
Örökségvédelmi Osztály

Főosztály

Perenye Község Önkormányzata

Építésügyi

és

Közlekedési

Közölt vélemény

Szombathely Megyei jogú Város Önkormányzata

2017.03.01

-

-

Bucsu Község Önkormányzata

2017.03.01

-

-

