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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A településrendezési tervek módosításával összefüggésben 2012. november 8. napjával a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-a hatályba lépett, mely új 
fogalomként bevezeti a partnerségi egyeztetés szabályainak előírását és alkalmazását. Ezek a 
szabályok az érintett személyek és szervezetek betekintési módját, értesítésüket, a beérkezett – 
elfogadott és elutasított – javaslatok kezelését határozzák meg, melyről a települések 
önkormányzatai a tervezési folyamat megindítása után kötelesek határozatban dönteni.  

Folyamatban lévő rendezési terv-módosításunk során alkalmazni kell a jelen előterjesztés szerint 
elfogadásra javasolt egyeztetési szabályokat, melyeket a tervező céggel történt egyeztetést követően 
a tervezett módosítással érintett területek szomszédos ingatlanokra terjesztettünk ki.  

 
Kérem előterjesztésem megvitatását és jóváhagyását. 
 
 
 
Alcsútdoboz, 2013. december 9. 

Oláh Gyárfás 
polgármester 

 
 
Határozati Javaslat 

 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
../2013. (….) önkormányzati határozata 

a partnerségi egyeztetés szabályairól 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-a 
alapján a folyamatban lévő településrendezési terv partnerségi egyeztetési szabályait az alábbiak 
szerint határozza meg: 
 
 

I. Az egyeztetésben résztvevők (továbbiakban: partnerek) köre tervezési területenként: 

 

A volt Petőfi Laktanya területének övezeti besorolás a jelenlegi, illetve múltbeli tényleges 
használatnak megfelelően (a jelenlegi „védett rendeltetésű erdőterületből” „vegyes használati 
módú beépíthető területté” és „erdőterületté”. A módosítás a területfelhasználás-változás miatt a 
településszerkezeti tervet és a szabályozási tervet (továbbá a HÉSZ-t is) érinti. Szükséges a 
telekalakítás lehetőségének kimondása, a lakó és szolgáltató funkciók kialakíthatósága a volt 
lakótelep területén. 

 egyeztetéssel megkeresendők:  050  hrsz – szomszédos ingatlan 

        



 
II. A tájékoztatás módja és eszközei: 

 
II.1. Az egyeztetésben részt vevő I. pont szerinti partnerek a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
(továbbiakban Korm. r.) 37. §-ában meghatározott előzetes tájékoztatási szakaszban az ott 
meghatározott tartalommal levélben előzetes tájékoztatót kapnak a településrendezés eszköz 
készítéséről, módosításáról. 

 
II.2. A Korm. r. 37. §-ában meghatározott előzetes tájékoztatási szakaszban az ott meghatározott 
tartalommal hirdetmény útján (Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal honlapja és hirdetőtáblája 
felületén) a település lakói előzetes tájékoztatót kapnak a településrendezési eszköz készítéséről, 
módosításáról. 
 
II.3. Azok a II pont szerinti partnerek, amelyek a Korm. r.-ben meghatározott határidőn belül 
írásban jelzik részvételi szándékukat, postai úton, elektronikus adathordozón véleményezési anyagot 
kapnak. 
 
II.4. A véleményezési szakasz részeként a véleményezésre kiküldött településrendezési eszközt 
legalább 30 napig közzé kell tenni Felcsút Község Önkormányzat hirdetőtábláján és Felcsút Község 
honlapján. 
 

III.  A javaslatok, vélemények dokumentálásának módja 

III.1. Az I. pont szerinti partner az előzetes tájékoztatóval kapcsolatban a Korm. r.-ben 
meghatározott határidőn belül véleményében kifejtheti előzetes javaslatait és a településrendezési 
eszköz készítésével kapcsolatban, továbbá megjelölheti az eljárás további szakaszaiban való 
részvételi szándékát. 
 
III.2. Amennyiben a partner a megkeresésére részvételi szándékát nem jelzi, az eljárás további 
szakaszában nem vesz részt, és kifogást nem emelő véleményezőnek kell tekinteni. 
 
III.3. A partner a megkeresésére indokokolással alátámasztott módon jelezheti, hogy az eljárás 
további szakaszában papíralapú dokumentációt kér, ebben az esetben a későbbiekben papír alapon 
kell számára megküldeni a településrendezési eszköz dokumentációját. 
 
III.4. A partner a megkeresésre a Korm. r.-ben meghatározott határidőn belül kifejezheti a 
dokumentációval kapcsolatos, indokolással alátámasztott véleményét, észrevételét, jogszabályon 
alapuló véleményénél a jogszabályhelyet megjelöli. 
 
III.5. A közzétett hirdetménnyel kapcsolatban bármely lakos írásbeli vagy szóbeli tájékoztatást 
kérhet a főépítésztől 
 
III.6. A 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. 
 
III.7.Valamennyi vélemény az adott településrendezési eszköz ügyiratának részét képezi, és azokat a 
főépítész a tervező felé továbbítja. 
 
III.8. Valamennyi véleményt a Korm.r. 39. § (2) bekezdésében meghatározott döntés 
meghozatalához a döntéshozó Képviselő-testülettel ismertetni kell. 
 
 



IV.  Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, dokumentálásuk, 
nyilvántartásuk rendje 

 
IV.1. 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. 
 
IV.2. A főépítészi válaszokról a Képviselő-testületet a Korm.r. 39. § (2) bekezdésében meghatározott 
határozathozatalával egyidejűleg dönt. 
 

V. Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszköz nyilvánosságát biztosító eszközök 
 

V.1. A jóváhagyott tervezési program alapján készülő véleményezési anyag közzététele a II.4. 
pontban meghatározott módon történik. 
 
V.2. A településrendezési eszköz Képviselő-testület által történő elfogadását követő 20 napon belül a 
jóváhagyott munkarészeket az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni. 
 
 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
  Műszaki ügyintéző 

 
 


