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Tisztelt Polgármester Úr! 

Köszönettel  vettem  tárgyi  településrendezési  eszköz  készítésére  vonatkozó  megkeresését,  melyre
hivatkozott  számú levele  alapján  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: Trk.) felhatalmazása alapján
az alábbi záró szakmai véleményt adom. 

A végső szakmai véleményezési  szakaszban a Trk. 40. § (1)  bekezdés szerint  hiánytalanul  kerültek
megküldésre a dokumentumok, záró szakmai vélemény adható.

A  megküldött  dokumentumok  alapján  a  tervezet  véleményeztetése  a  Trk.  előírásai  alapján,  teljes
eljárással történt.

A Képviselő-testület a partnerségi egyeztetés szabályait a 240/2013.(IX.12.) ÖK határozattal fogadta el a
Hivatali  SZMSZ 23. sz. mellékleteként, ennek megfelelően a partnerek a tervezetet  megismerhették,
véleményezhették. 

A  tervezet  egyeztetési  eljárásának  véleményezési  szakaszában  az  államigazgatási  szervek
megkeresése  a  Trk.  9.  számú  mellékletében  foglaltak  szerint  történt.  A  tervezettel  kapcsolatos
államigazgatási és egyéb szervek véleményeinek tisztázása érdekében a Trk. 39. § (1) bekezdés szerinti
egyeztető tárgyalásokon jogszabályon alapuló kifogás nem maradt fenn. 

A Trk.  39.  §  (2)  bekezdésében  foglaltakkal  összhangban  a  véleményezést  követően  a  beérkezett
véleményeket és a jegyzőkönyvet ismertették a Képviselő-testülettel. A Képviselő-testület a 176/2015.
(IX. 10.) sz. Önk. határozatában döntött a beérkezett vélemények elfogadásáról.

Összefoglalva  megállapítható,  hogy  a  tervezet  egyeztetése  során  érkezett  véleményekben  foglalt
észrevételek a tervezetben átvezetésre kerültek, kifogást emelő vélemény nem érkezett. 

A rendelet tervezettel kapcsolatban fenntartom korábbi szakmai észrevételeim, hogy a gyakorlati
alkalmazás szempontjából célszerűbb a szabályozási tervet egy mellékletbe foglalni, jelmagyarázatában
a más jogszabályból származó elemeket differenciáltan megjeleníteni, továbbá, hogy az erdőterületeket
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zöld,  a  vízfelületeket  kék  színnel  indokolt  megkülönböztetni  a  tervlapon.  A 63.  §  (1)  bekezdést  a
használhatóságra való tekintettel továbbra is átgondolásra, illetve differenciálásra javasolom. 

Felhívom a figyelmét arra, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 2.§ (4) bekezdés b) pontja
értelmében az önkormányzat Képviselő-testülete által alkotott rendeletnek illeszkednie kell a jogrendszer
egységébe.

Tárgyi  településrendezési  eszköz elfogadása,  és  hatálybalépése  a Trk.  43.  §  -  ban foglaltak  szerint
történhet.

Fentiek szerint  kérem, hogy a jóváhagyott  terv egy hitelesített papír  alapú és digitális (cd) példányát
irattári elhelyezésre Irodám részére eljuttatni szíveskedjen.

Budapest, 2015. október 5.
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