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izsgálata, 3l4l2őí;. iir.áí"rÁ
rendelet 37. § (1)-(3) bekezdés szerinti
előzetes tájékoztatás

Tisztelt Cínlzett!

A településfejlesztési koncepcióról, az _ 
integrált településfejlesztési stratégiaról és a

településrendezési eszközökról, valamint az egyes településrendezési sajátos

jogintézményekről szőlő 3í4/2012. (XI.8.) Kormlnyrendelet (továbbiakbarr: Korm. rend.)

37.§ (1)-(3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően ezűton tájékoztatom, hogy Felsőörs

Önkormányzata a község településrendezési tervének felülvizsgálatátkezdeményezte.

A módosítással érintett területek, és településrendezési tervek:

Felsőörs Község Ónkormrányzata Képviselő-testületének többször módosított 78l20I1.

(05.02.) sz. Kt. határozalaa Felsőörs telepiilésszerkezeti tervéről és leírásáról

Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testtiletének többször módosított 1ll201t.
(05.13.) sz. rendelete a település Helyi Epítési Szabályzatáról és Szabá|yozási Tervéről

A településrendezési tervek felülvizsgálatánzik célja:

Az Önkorm ányzat zltl.júniusában már megindította az epített kömyezet alakításráról és

védelméről szőlő 1997. évi LXXVII. törvéry (továbbiakban: ntu.; O. § (2) bekezdés c)

pontjában foglaltaknak megfelelően a településrendezési terv felülvizsgálatát, azonban a

2013. január l-vel határos új jogszabály környezetnek megfelelően - új eljárásrend,

megváItozofí építésügyi követelmények - kívánja a továbbiakban folytatni a

településrendezési eszközök felülvizsgálatát.

A településrendezési tervek felülvizsgálatán*k feladata:

r § jőváhagyásra került településfejlesztési koncepció (Felsőörs Község

Önt<ormányzata Képviselő-testületének 241l20ll.(Xrr.l2.) számú kp. határozata)

elhatátr ozásainak a tervb e val ó b eil l es ztése;
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A megváltozott települési (lakossági, önkormányzatt) igények alapján egy, a település

teljes közi gazgatásí területere készülő közös Településrendezési Terv készítése, a

korább i tervekb en m e gfo galm azottah a a|ap ozv a;

A Településrendezési terv és a magasabb szinttí tervek összhangjának biztosítása,

Jogszabályi összhang biztosítása

A 3t4l2012. (xI.8.) Kormányrendelet 37.§ (4) bekezdésben előírtaknak megfelelően eáton

kérem, hogy az adott területre vonatkozóan ismertesse:

a) a rendezési feladat e||átásíf,toz szükséges - nyilvántartásuk részét kePező - mindazon

adatokat, ágazatí elhatarozásokat, amelyek a renőezés alá vont területtel

kapcsolatosak,

településrendezési eszköztartalmi követelményeivel kapcsolatos elvárásait, továbbá

a hatáskörükb e tarloző kérdésekben a jogszabáIyon alapuló követelmények érvényre

juttatásanak feltételeit. (Lehetőség szerint a vonatkozó jogszabályi helyek pontos

megjelölésével,)

A Korm. rend. 37.§

ievelében feltétlenül

szakaszában.

(4) bekezdés bb)

jelezze,

A fentieket tartalmaző írásos tájékoztatást szíveskedjék a jogszabálYban meghatározott

határidőn _ 2l napon_ belül címemre eljuttatrd. Arnenrr]giben a joeszabálYban meghatározott

Felsőörs, 2013. március 12.

Tisztelettel:
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pontjában előírtaknak megfelelően kéron, hogy

venni a véleményezési e
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