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Tisztelt Polgármester Asszony!

A 2t6-29t2014t^lt, sz. levelükben (kelt: 2014,07.23.) teljes véleményezési eljárás keretében Lovas
község településrendezési eszközeinek (helyi építési szabályzat és telepulésszerkezeti terv)
módosítása tárgyában - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (X\.8.) Korm.rendelet (továbbiakban: R.) 40§ (2) bekezdés b)
pontja szerinti - zárő szakmai véleményünk megadását kérelmezték.

A módosítás tárgya:
1. 61 hrsz-ú - műemléki környezetet érintő - ingatlan területfelhasználásának módosítása

[beépítésre nem szánt sportterület, játszótér övezetból (Ksp) -- beépítésre szánt falusias
lakóterületű építési övezetbe (Lf1) és beépítésre nem szánt zöldterületű (Z) övezetbe történó
átsorolása, a hatályos HÉSZ szabályozásában irányadó elemként jelölt magánút megtartásával,
valamint a 112 hrsz-ű ingatlant érintó közlekedési területet érintően zöldterület (Z) kijelölése],

2. kertes mezőgazdasági övezetű (Mk1) 64211,64212,650, 651 és 652 hrsz-ú ingatlanokat érintő,
tervezett fejlesztés kapcsán (szólészet, borászat) a kertes mezógazdasági övezetek (Mk1, Mk2,
Mk3) beépítettségére vonatkozó előírás módosítása az á|talános előírásokat érintően.

Előzmény:
. Az önkormányzat 2t8-19t2o1elAlt. sz. levelében (kelt: 2013.10,10,) tett megkeresésére az

SoD/08/225-312013. sz, levelünkben (kelt: 20,13.10.28.) - a R. 37.§-a szerinti - szakmai
véleményt adtunk, valamint - az egyes teruek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló
2/2005. (1.11.) Korm.rendelet (továbbiakban: Kr.) 4 § (2) bekezdésében biztosított jogkörünkben,
a környezeti vizsgálat szűkségességének eseti eldöntése tárgyában - az épített környezet
védelmére kiterjedően véleményünk ismételt megkérését kértük megfelelő, jogszabályban elóírt
tartalmú dokumentáció mellékelésével.

. Hivatkozott, SOD/OB/225-312013. sz. levelünkben tett felhívásunkra az önkormányzat 2l8,
21t2o13tAlt, sz. levele (kelt. 2013.10.18.) mellékleteként megküldte részünkre Lovas község
hatályos, hiteles településszerkezeti tervét - elfogadó 112012. sz. önkormányzali határozatuk
hiteles kivonatával - és helyi építési szabályzat hiteles példányát.

. Az önkormányzat 2l6-1\l2014lÁlt. sz. levelében (kelt: 2014.05.0B.) tett megkeresésére az
SoD/08/,120-4l2014. sz. levelünkben (kelt: 2014,06.10,) - a R. 38.§ (2) bekezdés b) pontja
szerinti - szakmai véleményt adtunk (véleményezési szakasz).
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. Az önkormányzat2l6-22l2014.1Ált. sz. levelében (kelt: 2014.07.07,) tett megkeresésre - a Kr. 4.§
(2) bekezdésében és B.§ (3) bekezdésében biztosított jogkörünkben - adott szakmai
véleményünk.

Lovas község hatályos településrendezési eszközei:
. 1t2O12, sz. önkormányzatihatározaítall elfogadott településszerkezetiterv,
o 112012. (ll1.2.) sz, önkormányzati rendeletteljóváhagyott helyi építési szabályzat (továbbiakban:

hatáIyos HESZ),
l. Zárő szakmai vélemény

fa 7712013. (lX.16.) sz. önkormányzati határozatban, településfejlesztési döntésben meghatározott
módosításra kiterjedően]

A 2I6-10t2014t^lt. sz. levelük (kelt 2O14.04.17.) mellékleteként megküldésre került a Város-
Teampannon Kft. által (vezető tervező: Koszorú Lajos okleveles építészmérnök, névjegyzéki száma:
TTtlÉ 01-1346) készített ,,Lovas község tetepülésrendezési eszközök módosítása - M1/2013-oTÉK,
teljes eljárás - végsó véleményezési szakasz" elnevezésű, 2014. július dátummal ellátott
dokumentáció (továbbiakban: véleményezési dokumentáció),

A véleményezési dokumentációra Lovas Község Önkormányzat Képviselőtestületének - a R. 39.§-
a szerinti - 8712014. (Vll.21.) sz. önkormányzati határozatára figyelemmel az alábbi - R. 40.§ (2)
bekezdés a) pontja szerinti-

záró szakmai véleményt adj u k:

Az egyeztetési eljárás jogszerűségének igazolására a véleményezési dokumentációhoz mellékelt
önkormányzati dokumentumok (pl.: polgármesteri nyilatkozat, önkormányzati döntések), valamint a
Kr, szerinti normatartalmak érvényesülése érdekében tett eljárási cselekmények alapján
példaértékú az önkormánvzat mun káia.

Az SOD/OB/120-412014. sz. levelünkben (továbbiakban: véleményezési szakaszban adott
vélemény) kértük, hogy a 2. sz. módosítás tekintetében a ,,rendezés alá vont területek"
meghivatkozását a véleményezési dokumentációban javítani szükséges a tényleges, tervezett
módosításra figyelemmel, azonban sajnálatos módon nem történt meg.

FeIhívjuk az önkormányzat figyelmét, hogy a véleményezési szakaszban adott véleményünkben a 9.
pont alatt kért R. 1. melléklete szerinti megalapozó vizsgálat hiányos, nem tartalmaz előírt
helyzetelemző és helyzetértékeló munkarészt (a mellékletben előírt három munkarészen belül
vonhatók össze, hagyhatók el a tartalmi elemek), valamint a R, 3. melléklete szerinti alátámasztó
javaslat elnevezésű dokumentumot a véleményezési dokumentáció nem tartalmaz (,,alátámasztó
munkarész"). Az alátámasztó javaslatban a területrendezési tervekkel való összefüggések
bemutatása során nem csak a ,,korábban" elkészített, kiemelt térségi övezetek lehatárolását kell
mellékelni a dokumentációhoz, hanem vizsgálni és bemutatni szükséges az összefúggéseket, annak
való megfelelést, érvényesítését a helyi építési szabályzatban, A jövőbeni településrendezési
eszközök készítésénél, módosításánál a hivatkozott megalapozó vizsgálat és alátámasztó
javaslat elóírtak szerinti elkészítésétől nem fog irodánk eltekinteni.

Az egyeztetési eljárást bemutató, polgármester által aláírt ,,összefoglaló anyagban" a 61 hrsz-ú
ingatlant érintő szabályozás (1. sz. módosítás) tekintetében adott önkormányzati választ - az alább
adott észrevételünk teljesülése mellett (jelkulcs) - elfogadjuk, amely szerint a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Közlekedési Felügyelóségének (továbbiakban: Felügyelőség) véleményére
figyelemmel (2014.06,30-án megtartott egyeztetésról készült emlékeztetőben rögzítve) a magánút
irányadó szabályozási elemként,,közforgalom elöl elzárt magánútként" kerüljelölésre.

A műemléki környezetbe tartozó, a hatályos HÉSZ függelékében rögzített ingatlanok módosítása
tárgyában a véleményezési szakaszban adott véleményünkben foglaltakra az ,,összefoglaló
dokumentumban" adott önkormányzati választ (1,1. pont) elfogadjuk (a függelék,,jogilag" nem része
a helyi építési szabályzatnak, nem normatív tartalmú).

1 Hivatalunk részére az önkormányzaí által a 2t8-28t2O13lÁlt, sz, levelük mellékleteként megküldött 2012.01.3O-
án megtartott képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv hiteles kivonata alapján az elfogadó határozat
száma,,1 1201 2. szám ú Ö nkormányzati határozat"
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Az SoD/08l120-612014, sz. levelünkben foglaltakra figyelemmel kéryük, hogy a Kr. 5,§-ában
meghatározott, 1. sz. módosítást érintő döntésüket részünkre megküldeni szíveskedjenek, felhívjuk
figyelmüket, hogy a döntést a tárgyi településrendezési eszközök módosítására vonatkozó
önkormányzati döntéseik elótt kell. meghozniuk. A településszerkezeti tervet módosító önkormányzati
határozatukat pedig a hatályos HESZ elóírásait módosító döntésük előtt kell meghozniuk tR. 33.§ (1)

bekezdés].

A tárgyi településrendezési eszközök módosítását elfogadásra javasoljuk az alábbi
észrevételek teljesü lését követően :

Észrevételek. hatályos HÉSZ előírásait módosító rendeIettervezet tekintetében:

1,

A Bataton Kiemelt Údulőkarzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni
Terütetrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXll. törvény (továbbiakban: Btv.)
13.§ a) pontja alapján és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 2 § (1)

bekezdésében foglaltak érvényesülése érdekében a rendeIettervezetben az épületek
alapterületére megadott terüIetnagyságokat (m') kérjük a ,,bruttó" szóva! kiegészíteni (a
jogszabálynak a címzettek számára egyértelműen értelmezhető szabályozási tartalommal kell
rendelkeznie), amelyet a véleményezési szakaszban adott véleményünkben is kértünk, és az
,,összefoglaló anyag" alapján az önkormányzat elfogadott, azonban teljes mértékben a javítás nem
történt meg,
Továbbá kérjük, hogy a rendeIettervezet l.§-ában alkalmazott ,,terepszint alatti létesítmény"
kifejezés heIyett ,,terepszint alatti építmény" kifejezést sziveskedjenek használni, figyelemmel
a többi, kertgazdasági övezetre vonatkozó rendelkezésekre is.

2.
A véleményezési szakaszban adott véleményünkben kértük, hogy a 2. sz. módosítást érintő kertes
mezógazdasági területú övezetekre (Mk) vonatkozó rendelkezéseket - 2012. módosítás során
elkészített kiemelt térségi övezetek lehatárolására figyelemmel - az érintett Btv, kiemelt térségi
övezetek rugalmas meghivatkozásával kiegészíteni szíveskedjenek" Az ,,összefoglaló anyagban"
adott önkormányzaliválaszra figyelemmel a Btv, kiemelt térségi övezetek rugalmas meghivatkozása
nem került a rendelettervezetbe (,,Egy építési engedélyezésnél nemcsak a helyi építési szabályzat
előírásait, hanem a Btv. előírásalf ls be kett tartani, függetlenüt attót, hogy a HÉSZ-ben erre utalunk-
e, vagy sem.").
A Btv. kiemelt térségi övezeteire történő rugalmas meghivatkozást a helyi építési
szabályzatban (Mk övezetekre kiterjedően) továbbra is fenntartjuk a véleményezési
szakaszban adott véleményünk 1í. pontjában foglaltaknak megfelelően, az alábbiak miatt:

Az a megállapítás, hogy az eljáró hatóságnak a Btv. vonatkozó normatív rendelkezéseit alkalmaznia
kell helyes, éppen ezért szükséges meghivatkozni a kiemelt térségi övezeteket rugalmasan. A
kiemelt térségi övezetek lehatárolását megalapozó vizsgálatban és alátámasztó javaslatban a
településrendezési eszközök készítése során kell elvégezni [Btv. 22lA.§ (3) bekezdés]. Az elkészült
lehatárolás nem része a helyi építési szabályzatnak, így normatartalommal nem bír, tehát ez eljáró
hatóságnak, a jogalkalmazónak nincs tudomása arról, mely kiemelt térségi övezetek érintik az adott
területet, illetve mely funkcionális övezeten belül kell alkatmazni az adott védelmi övezetek Btv.
vonatkozó elóírásait. A Btv. kiemelt térségi övezeteire vonatkozó részletes rendelkezések (nem Btv,
általános előírások) teljes körű érvényesítése érdekében szükséges azok rugalmas meghivatkozása,
amelyet az Alaptörvény 32, cikk) (3) bekezdése és a Jat. 2 § (1) bekezdése alátámaszt, Kérjük
telepütésük jegyzőjét, hogy álláspontunkat a helyi építési szabályzat egyértelmű
szabályozása és magasabb szintű jogszabályoknak való teljes megfelelése érdekében
támogassa, a Képviselő-testülettel ismertesse.

3,

A 61 hrsz-ú ingatlant érintő szabályozás (,1. sz. módosítás), irányadó szabá|yozási elemként jelölt

,,közforgalom elöl elzárt magánút" jelkulcsát kérjük a hatályos HESZ ,,magánútra" vonatkozó
jelkulcsátót megküIönböztetni, mivel a véleményezési szakaszban adott véleményünkben a
településen a 01917 és 019/8 hrsz-ú ingatlanokat érintő magánutak kapcsán adott javaslatunkat nem
vették figyelembe (,,önkormányzati összefoglaló" alapján nem tárgya a módosításnak), így a tárgyi
módosítással érintett, új irányadó szabályozási elemet (,,közforgalom elöl elzárl magánút") az
érvényben lévó ,,magánút" irányadó szabályozási elemtől meg kell különböztetni, amelyet a
Felügyelőség is kért vEtÚTt6o4tlt2014, sz. levelében.
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Kérjük, hogy az új, irá.nyadó szabályozási elemet, a ,,köztorgalom elöI elzárt magánút"
jelkulcsát a hatáIyos HESZ mellékletét képező SZT-1 jelű szabátyozási tervbe beépíteni a
rendelettervezettel, annak mellékleteként (,,a Rendelet mellékletét képező sZT-l jetű
szabályozási tervlap jelmagyarázata jelen rendelet ... mellékletében rögzített új, ,,közforgatom etót
elzárt magánút" jelkulccsal egészűl ki"),

[Az ,,összefoglaló anyagra" figyelemmel (6. pont) megjegyezni kívánjuk, hogy a véleményezési
szakaszban adott véleményünkben nem közöltük azt, hogy az alátámasztó munkarész nem
tarlalmaz közle kedési m u n karész ! ].

ll. Tájékoztatás

A R.43.§ (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése értelmében a módosított településrendezési
eszköz teljes eljárás keretében legkorábban a településrendezési eszközt elfogadásáról szóló
rendelet Hivatalunk és a véleményezési eljárásban közreműködó összes államigazgatási szervnek
történó megküldéstől vagy annak elektronikus úton történő elérhetőségéről szóló értesítést követő
15. napon, de leghamarabb az elfogadástólszámított 30. napon léphet hatályba.

Á R. 43,§ (2) bekezdése alapján a polgármester a településrendezési eszközt- az elfogadásáróI
szóIó jegyzőkönywel együtt - a képviselő-testületi döntést követő 15 napon beIüI megküldi
az állami főépítésznek és az eljárásban részt vevő összes államigazgatási szervnek, vagy az
elektronikus úton hitelesített dokumentumok elérését biztosítva 15 napon belül értesíti az
állami főépítészt és az eljárásban részt vevő ősszes áIlamigazgatási szeruet annak elérési
Iehetőségéről.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a R. 16.§ (2) és (3) bekezdései alapján a településszerkezeti terv
módosítása esetén, annak elfogadását követően a településszerkezeti tervet egységes
szerkezetbe kell foglalni. A helyi építési szabályzat módosítása során a Jat. vonatkozó
rendelkezései értelmében a módosító önkormányzali rendelettel megállapított normatartalmak a
hatályba lépésükkel végrehajtottá válnak, amely során beépülnek az alaprende|etbe, helyi építési
szabályzatba (,, e g ysé g es sze rkezetté vá l i k" ).

kériük. hoqv az eqvséqes szerkezetú településrendezési eszközöket a hatálvbalépésüket
követően postafordultával papír alapon. hitelesítve megküldeniszíveskedienek részünkre.

A R. 43.§ (4) bekezdése alapján a polgármester gondoskodik a tetepüIésrendezési eszköz Étv.2
8.§ (4) bekezdése szerinti nyilvánosságáról. Az épített környezet alakításáról és védelmérőt szóló
1997. évi LXXVlll. törvény (továbbiakban: Etv,) 8 § (4) bekezdés a)-c) pontjai értelmében a
polgármester (főpolgármeste) gondoskodik a településrendezési eszközök nyilvánosságárót,
amennyiben ennek az információtechnológiaifeltételeifennállnak, a településrendezésieszközóknek
az önkormányzat honlapján való közzétételéről, valamint az egyes ingatlanokkal kapcsolatos
településrendezési követelményekről adandó tájékoztatásróI.

Az Építésügyi Dokumentácós és tnformációs Központrót, valamint az Országos Építésügyi
Nyilvántaftásról szóló 313/2012. (Xl 8 ) Korm.rendelet 4. § (1) bekezdés e) pontja és (2) bekezdése
alapján a telepüIésrendezési eszközöket, a rendeletet és terv-mellékleteket az önkormányzat
döntését követő 30 napon belül a jegyző köteles a Dokumentációs Központ részére
ingyenesen átadni vagy megküldeni, amely dokumentumokat jogszabályi előírás hiányában a
térképi alapú tervdokumentációkat GML (Geography Markup Language) formátumban, a többi
dokumentumot PDF (Portable Document Format) formátumban

. a Dokumentációs központ honlapján közzétett terjedelemig elektronikus úton, a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló tórvény
elektronikus kapcsolattaftásra vonatkozó szabályai szerint,

. a Dokumentációs kózpont honlapján közzétett terjedelemig az építésügyi hatósági
engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerben ftroas biztosított
ele ktro n i ku s al kal m az ások ig é n ybevétel ével, vagy

. csak egyszer írható elektronikus adathordozón postai úton
kell a Dokumentációs Központ részére átadni.

'Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997, évi DfiVlll. törvény
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Az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fóvárosi és megyei kormányhivatalok
részére történő megkűldésének rendjéről szóló 23/2012. (lV.25.) KlM rendelet 1.§ (1) bekezdés a)-
b) pontjai és (3)-(4) bekezdései értelmében a jegyző a képviselő-testület által megalkotott, a
polgármester és a jegyző által aláírt és a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott módon kihirdetett önkormányzati rendeletet a kihirdetést követően megküIdi
az illetékes megyei kormányhivatalnak az alábbiak szerint:
A 2013.07.01. napját megelózóen hatáIyba lépett és 2013.06.30. napját követően megváltoztatott
önkormányzati rendelet esetében a jegyző az első változás hatályba lépése szerinti, továbbá
valamennyi jövőbeni időállapota szerinti egységes szerkezetű szöveget küldi meg a
kormányhivatalnak, legkésőbb a kihirdetést követő harmadik munkanapon, a Nemzeti
Jogszabálytár szolgáltatója áItal e célra kialakított informatikai rendszeren keresztüI.

A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. Xll,29,) Korm,rendeleí4.§-a, valamint alapján a fenti
bekezdésben hivatkozott normatartalmak alapján felhívjuk figyelmüket, hogy ha az önkormányzat a
2013,07 .01. napját megelózően hatályba léptetett rendeletét 2013.06.30. napját követóen
megváltoztatja - módosítja vagy hatályon kívül helyez belóle részeket - akkor elő kell állítani a
módosítás hatályba lépésének napján hatályos egységes szerkezetű rendeletet, illetve ezt követő
időállapot szerinti rendeletet és azt a Nemzeti Jogszabálytárban - legkésőbb a kihirdetést
követő harmadik munkanapon -közzé kell tenni.

A R. 43.§ (3) bekezdése alapján amennyiben Hivatalunk jogszabátyi ütközést észlel, illetve a
tárgyi településrendezési eszközök a zárő dokumentációtól eltérően kerülnek jóváhagyásra,
abban az esetben - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 , évi CLXXXIX. törvény
(Mötv.) 132.§ (3) bekezdés b) pontjában foglaltakra figyelemmel- az illetékességgel rendelkező
megyei kormányhivatalnál - a polgármester egyidejű tájékoztatása mellett - a településrendezési
döntés jogszerűségével kapcsolatos törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását kell
kezdeményeznünk.

Az állami fóépítész feladatát és hatáskörét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szőló
28812010. (Xl1,21,) Korm.rendelet 2,§ (1) bekezdés 2. pontja, a főépítészi tevékenységról szólő
190/2009. (lX.15.) Korm.rendelet 2.§ (1) bekezdése és 7.§ h) pontja, a R,40.§ (2) bekezdés b)
pontja, illetékességét a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (lX.15,) Korm.rendelet 2,§ (2)
bekezdése, va|amint 2, melléklet 5. sora állapítja meg.

Kaposvár, 2014. augusztus 1 3.
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