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E L Ő T E R J E S Z T É S  
a 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2014. május 29-én tartandó ülésére.  

 
 
N a p i r e n d: Helyi Építési Szabályzat módosításának kezdeményezése és  
                         partnerségi rend megállapítása  
 
E l ő a d ó: Zsombok Lajos polgármester.  
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tájékoztatom Önöket arról, hogy az építésügyben ez 2013  január 1-jétől számottevő átala-
kulások történtek. Egyebek mellett hatályba lépett a településfejlesztési koncepcióról, az in-
tegrált városfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes tele-
pülésrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet. 
  
A Korm. rendelet 45. § (1) bekezdése kimondja, hogy a 2012. december 31-én hatályban 
lévő, településrendezési eszközök további módosítás nélkül – az országos településrende-
zési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiak-
ban: OTÉK) 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeinek és 
jelmagyarázatának figyelembevételével – 2018. december 31-ig alkalmazhatók.  
 
A Korm. rendelet 45. § (4) bekezdése értelmében az új eljárási szabályok alkalmazandók a 
módosítás előkészítésére, egyeztetésére és elfogadására. 
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált városfejlesztési stratégiáról és a település-
rendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés szerint az önkormányzat a település-
szerkezeti tervet legalább 10 évente, a helyi építési szabályzatot legalább 4 évente áttekinti, 
ellenőrzi és dönt arról, hogy 

 a)  továbbra is változatlan tartalommal alkalmazza, 

 b)  módosítja, vagy 

 c)  újat készít. 
 
Lengyeltóti Önkormányzata Képviselőtestülete az 1/2004. (I. 29.) rendeletével megalkotta 
"Lengyeltóti helyi építési szabályzatáról" (továbbiakban: HÉSZ) szóló rendeletét és e rende-
let mellékletét alkotó Szabályozási tervét „az épített környezet alakításáról és védelméről” 
szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv) 6-9. § alapján. 
 

1.) A Képviselő-testület elhatározza a Helyi Építési Szabályzat módosítását és a 
10/2008. (IV.25.) sz. rendeletmódosítás 8. mellékletének szabályozási tervét: a 
1017/30, 1017/29, 1017/8, 1017/7 hrsz.-ú telkeket érintő Gksz-6-os kereskedelmi 
gazdasági területet érintően. Az övezet funkciója nem változik. A változás a beépítési 
módot érinti: a szabadonálló beépítési mór oldalhatáron állóra változik, hiszen ez a 
jellemzően kialakult állapot ma is. Ezzel a módosítással pl. a 1017/30 hrsz.-ú telken 
lévő csarnok épület magasabb járművek befogadására is alkalmassá válik (gumisze-
relő műhely). 
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A tervezési területet az 1. sz. mellékletben szereplő tervlap mutatja be. 

A HÉSZ módosításának költségeit (tervezési díj) a "Guba 51 Kft." viseli. 

2.) A Korm. rendelet bevezette az ún. „partnerség” fogalmát. A 28. § 1. bekezdése rögzíti, 
hogy a koncepciót, a stratégiát és a településrendezési eszközöket a polgármester egyezteti 
a partnerségi egyeztetés szerinti érintettekkel a helyi adottságoknak megfelelően, az 
államigazgatási szervekkel, az érintett területi és települési önkormányzatokkal. 
A partnerség tartalmát a Korm. rendelet 29. §-a határozza meg: 
 
„29. § Az önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításával, az e fejezetben megha-
tározott határidők figyelembevételével – a tervezés előtt dönt a partnerségi egyeztetés 
szabályairól, amelynek során meghatározza: 

 a)  az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) tájékoztatásának módját és 
eszközeit, 

 b)  a javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módját, 

    c) az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módját, a dokumentálásuk, 
nyilvántartásuk rendjét, 

 d) az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát bizto-
sító intézkedéseket.” 

 

A határozat-tervezet 2. sz. mellékletében szereplő partnerségi rend az ezután induló eljárá-
sokra, egyebek mellett a módosítandó településrendezési tervre fog vonatkozni. Alkalmazá-
sa biztosítja a tervezési folyamatok társadalmi kontrollját, ezért elfogadását javasolom. 

 

Ennek a határozatnak megfelelően indul a rendezési terv módosítása. Ezért szükség van a 
partnerségi döntés meghozatalára is.  

 
Határozati javaslat: 
 
1.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza a Helyi Építési Sza-
bályzat módosítását és a 10/2008. (IV.25.) sz. rendeletmódosítás 8. mellékletének szabályo-
zási tervét: a 1017/30, 1017/29, 1017/8, 1017/7 hrsz.-ú telkeket érintő Gksz-6-os kereske-
delmi gazdasági területet érintően (Szabadonálló beépítési mód helyett oldalhatáron álló 
beépítés). Az övezet funkciója nem változik.  A településrendezési eszközök módosítására 
közvetlenül Klie Zoltán településtervezőt bízza meg. 
 
2.) Lengyeltóti település közigazgatási területén a településrendezési eszközök felülvizsgála-
tát, módosítását a lakossággal, érdekképviseleti-, civil- és gazdálkodó szervezetekkel történő 
egyeztetésének szabályait ezen határozat 2. sz. mellékletében szereplő partnerségi rend 
szerint határozza meg a képviselő-testület.  
 
Lengyeltóti, 2014. május 20.                 
 
  
                                                                                               Zsombok Lajos   
                                                                                                polgármester 
 
 
Az előterjesztést készítette:             Jóváhagyta: 
 
 
Korenika László                               dr. Szatmári Ibolya 
műszaki ügyintéző                                 jegyző 
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A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ 

PARTNERSÉG RENDJE 

 

A partnerség rendje az önkormányzati településfejlesztési és településrendezési döntések 

meghozatalának társadalmi egyeztetését foglalja keretekbe. Tartalmazza a vélemények bekérésének, 

megválaszolásának, nyilvántartásának menetét a különböző típusú eljárások során. 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált városfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendelet 29. §-a alapján településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő 

partnerségének rendjét az alábbiak szerint határozza meg a képviselő-testület: 

 

I. Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre 

1. Lengyeltóti város területén állandó lakóhellyel rendelkező lakosság. 

2. Lengyeltóti adott településrendezési eszköze tervezésével érintett településrészén 

telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet. 

3. Lengyeltóti Városában nyilvántartott, bejegyzett érdekképviseleti és civil szervezetek 

4.  A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) 

bekezdés a) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába 

bejelentkező szervezetek. 

5. Valamennyi Lengyeltótiban működő elismert egyház 

 

II. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei: 

1. Valamennyi érdekképviseleti és civil szervezet 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. r.) 37. §-ában meghatározott előzetes tájékoztatási 

szakaszban az ott meghatározott tartalommal elektronikus úton előzetes tájékoztatót kap 

a településrendezési eszköz készítéséről, módosításáról. 

 

2. A tájékoztatás és észrevételezés helye 

a) Az önkormányzat a honlapján (www.lengyeltoti.hu) külön tárhelyet biztosít a 

partnerség keretében zajló társadalmi egyeztetéseknek. 

b) A partnerség keretében a polgármester az értelmezéshez szükséges tartalmú 

tájékoztatást tölt fel az a) pont szerinti tárhelyre, melynek megjelenéséről felhívást 

tesz közzé az önkormányzati honlap főoldalán, a Polgármesteri Hivatal 

hirdetőtábláján, és a helyi újságban. 

c)  A b) pont szerinti tájékoztatás anyaga a Polgármesteri Hivatal titkárságán, papír 

alapon is hozzáférhető. 

d)  Az I. pontokban foglalt partnereket a polgármester bevonja a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált városfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. melléklet szerinti kötelező egyeztetési eljárásba, 

ennek keretében töltenek be partnerségi szerepet. 

e)  A közzétett tájékoztató alapján a partnerek a meghatározott határidőig írásos 

észrevételt tehetnek. Levelüket személyesen a Polgármesteri Hivatal 

ügyfélszolgálatán adhatják át, postai úton a polgármesteri hivatal címére küldhetik 

meg, vagy elektronikus levélben továbbíthatják a megadott e-mail címre. 

f) A véleményezési szakasz részeként a véleményezésre kiküldött településrendezési 

eszközt legalább 30 napig közzé kell tenni Lengyeltóti Polgármesteri Hivatala hirdető 

tábláján és Lengyeltóti Város honlapján, továbbá a közzététel tényéről tájékoztató 

A/4--es méret plakátokat kell elhelyezni a település hirdető tábláin. 

3. A javaslatok, vélemények dokumentálásnak módja: 

 a) A partner az 1. pontban meghatározott előzetes tájékoztatóval kapcsolatban a Korm. r.-

ben meghatározott határidőn belül véleményben kifejtheti előzetes javaslatait a 

http://www.lengyeltoti.hu/
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településrendezési eszköz készítésével kapcsolatban, továbbá megjelöli az eljárás további 

szakaszaiban való részvételi szándékát. 

b) Amennyiben a partner az 1. pontban meghatározott megkeresésre részvételi szándékát 

nem jelzi, az eljárás további szakaszában nem vesz részt, és kifogást nem emelő 

véleményezőnek kell tekinteni. 

c) A partner az 1. pontban meghatározott megkeresésre indokolással alátámasztott 

módon jelezheti, hogy az eljárás további szakaszában papíralapú dokumentációt kér, 

ez esetben a további véleményezési eljárás során számára papír alapon kell 

megküldeni a településrendezési eszköz dokumentációját. 

d) A partner a megkeresésre a Korm. r.-ben meghatározott határidőn belül kifejtheti a 

dokumentációval kapcsolatos, indokolással alátámasztott véleményét, észrevételét, 

jogszabályon alapuló véleményénél a jogszabályhelyet megjelöli. 

e) A 2. pont b) bekezdésében meghatározott közzététellel kapcsolatban, annak ideje alatt 

bármely lakos véleményt adhat a főépítésznek címezve, amelyet postai úton vagy 

elektronikus formában a közzétételben megadott e-mail címre juttathat el. 

f) Valamennyi vélemény az adott településrendezési eszköz ügyiratának részét képezi, és 

azokat a főépítész a tervező felé továbbítja. 

g) Valamennyi véleményt a Korm.r. 39. § (2) bekezdésében meghatározott döntés 

meghozatalához a döntéshozó Képviselő-testülettel ismertetni kell. 

 

3. Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, dokumentálásuk, 

nyilvántartásuk rendje 

a) A vélemények elfogadására illetve el nem fogadására valamint mindezek indokolására 

a főépítész a tervező közreműködésével összeállított főépítészi válaszokban javaslatot 

tesz, amelyet a döntéshozó Képviselő-testülettel ismertetni kell. 

b) A főépítészi válaszokról a Képviselő-testület a Korm.r. 39. § (2) bekezdésében 

meghatározott határozathozatalával egyidejűleg dönt. 

 4. Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító 

intézkedések: 

a) A jóváhagyott tervezési program alapján készült véleményezési anyag közzététele a 2. 

pont b) bekezdésben meghatározott módon történik. 

b) A településrendezési eszköz Képviselő-testület által történt elfogadását követ 20 napon 

belül a jóváhagyott munkarészeket az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni. 

 

III. A partnerség rendjének hatályossága 

1. Területi hatály: Lengyeltóti igazgatási területére készülő településfejlesztési 

dokumentumok és településrendezési eszközökre érvényes. 

2. Időbeni hatály: 2014. április 1-től visszavonásig érvényes. 
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1. sz. melléklet: 

 
 


