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Tisztelt Polgármester Úr! 
 
Felcsút község településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos tárgybani tervmódosítást 
áttekintettem, arról az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997 évi. LXXVIII. törvény 
(továbbiakban: Étv.) 8.§-a és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.)  40.§ szerint az 
alábbi végső szakmai véleményt adom. 
 
A településen hatályos településrendezési eszközök: 

− 72/2006. (VII. 20.) önk. határozattal elfogadott településszerkezeti terv 
− 8/2006. (VII. 21.) önk. rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzat (HÉSZ) és szabályozási 

terv 
 
A beérkezett tervdokumentáció 
Jelen szakmai véleményem alapja a Planner-T Kft. (Horváth Gergely tervező TT/1 01-1120) által elkészí-
tett „Felcsút településrendezési eszközök módosítása” megnevezésű, „2016. november” keltezésű tervdo-
kumentáció. A tervezési munkát a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott tervezői jogo-
sultság szerinti tervező végezte. Szakági tervezők a névjegyzék szerinti jogosultsággal rendelkeznek. 
 
Az Eljr. 40.§ (1) bekezdése alapján a polgármester, a véleményezési szakasz lezárását követően a telepü-
lésrendezési eszköz tervezetét, az eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a véleményezési sza-
kaszban keletkezett egyéb dokumentum egy példányát, továbbá azok másolati példányát elektronikus 
adathordozón megküldi végső szakmai véleményezésre az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi 
és megyei kormányhivatalnak. 
Az Eljr. 40.§ (3) bekezdése értelmében záró szakmai vélemény akkor adható, ha az (1) bekezdés szerinti 
valamennyi dokumentum hiánytalanul megküldésre került. 
 
Megküldött dokumentumok: 

- a véleményezési szakaszban beérkezett államigazgatási szervek véleményei; 
- jóváhagyandó munkarészként Felcsút Község módosított településszerkezeti terve, módosított he-

lyi építési szabályzata és szabályozási terve; 
- a településrendezési eszköz módosítását alátámasztó munkarész; 
- egyeztető tárgyalás jegyzőkönyve; 
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Az egyeztetési folyamat: 
− Az önkormányzat partnerségi egyeztetésre vonatkozó döntésről nincs tudomásom. 
− az Eljr. 37. § (2) bekezdése szerint az Önkormányzat tájékoztatta az érintetteket, a megkeresésre 

FE/09/482-8/2016 iktatószámon – előzetes tájékoztatást – adtam. 
− Az Eljr. 38.§ (1)-(2) bekezdés szerinti véleményezési szakaszban a FE/09/482-15/2016. számú leve-

lemben adtam véleményt.  
− Egyeztető tárgyalás összehívására 2016. november 24-én került sor. 
− A megküldött iratanyag nem tartalmaz információt arra vonatkozóan, hogy az Eljr. 9. mellékletében 

felsorolt államigazgatási szervek közül az Önkormányzat megkereste-e az egyeztetés során a Forster 
Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központot. Az egyeztető tárgyaláson a tele-
püléstervező úgy nyilatkozott, hogy a Forster központtól kapott az önkormányzat adatszolgáltatást. 

 
Tervezési feladat:  
1. sz. terület: Külterületi 0250/5 hrsz-ú terület „Ev” területből „Má” területbe („Má-1” övezet) történő 
átsorolása;  
2. sz. terület: Szári utca folytatásában, annak meghosszabbításában lévő 0278/27, 0278/29, 0278/30 és 
0278/31-hrsz-ú területek jelenlegi „Kmü” területből „Gksz” területbe sorolása. 
3. sz. terület: lévő 0278/21, 0278/22, 0278/24, 0378/33 hrsz-ú jelenleg Má-3 övezeti besorolású terület-
ből beépítésre szánt lakóövezetbe. 
4. sz. terület: A belterület északi határától (Puskás Ferenc Labdarugó Akadémia területi bővítésétől) a 
közigazgatási határig terjedő területrész (0228/13 hrsz.) átminősítése (és belterületbe vonásának javaslata) 
a jelenlegi (általános mezőgazdasági (Má-1) övezeti besorolású területből beépítésre szánt Gksz területbe, 
ezzel egyidőben a 0228/28-34 hrsz-ú „Ks” – különleges sport terület „visszaminősítése” beépítésre nem 
szánt „Má-1” övezetbe. 
5. sz. terület: 811. sz. út – 8126 j. út csomópontjának tervezett átépítése miatt szükséges szabályozás 
módosítása. 
6a. sz. terület: A központi belterülettől keletre, a Kolozsvári utca folytatásában lévő 019/1 hrsz-ú terület-
részt a biológiai aktivitásérték egyensúlyának biztosítása érdekében a hatályos terv szerinti „kertvárosias 
lakóterület” területfelhasználási egységből „erdőterület” területfelhasználási egységbe kívánják sorolni. 
6b. sz. terület: A központi belterület nyugati részéhez csatlakozó, Kassai út menti területsávot (0275/1-6 
hrsz-ú telkek Kassai út felöli végei) a biológiai aktivitásérték egyensúlyának biztosítása érdekében a hatá-
lyos terv szerinti „hagyományos árutermelő mezőgazdasági területből” „erdőterület” területfelhasználási 
egységbe kívánják sorolni. 
 
Záró szakmai vélemény: 
Felcsút Község Önkormányzata tárgyi településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabá-
lyozási tervének módosítására irányuló záró véleményem egyetértő, javasolom annak testületi jóváha-
gyását. 
 
További teendők:  
Az Eljr. 43. §-a szabályozza a településrendezési eszköz elfogadási és hatálybaléptetési szakaszát, mely 
alapján legkorábban − teljes eljárás esetén − a településrendezési eszköz közlését követő 15. napon, de 
leghamarabb az elfogadástól számított 30. napon lép hatályba. Településrendezési eszköz közlése: a pol-
gármester a településrendezési eszközt − az elfogadásáról szóló jegyzőkönyvvel együtt − a képviselő-
testületi döntést követő 15 napon belül megküldi az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és me-
gyei kormányhivatalnak és az eljárásban részt vevő összes államigazgatási szervnek, vagy az elektronikus 
úton hitelesített dokumentumok elérését biztosítva 15 napon belül értesíti az állami főépítészi hatáskör-
ében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt és az eljárásban részt vevő összes államigazgatási szervet 
annak elérési lehetőségéről. 
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Az Eljr. 43. § (3) bekezdése szerint, amennyiben az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és me-
gyei kormányhivatal vagy az eljárásban részt vevő államigazgatási szerv jogszabályi ütközést észlel, ha-
ladéktalanul kezdeményezi a fővárosi és megyei kormányhivatalnál − a polgármester egyidejű tájékoz-
tatása mellett − a településrendezési döntés jogszerűségével kapcsolatos törvényességi felügyeleti eljárás 
lefolytatását. 
 
Az Eljr. 43. § (4) bekezdése szerint a polgármester gondoskodik a településrendezési eszköz Étv. 8. § 
(4) bekezdése szerinti nyilvánosságáról: amennyiben ennek az információtechnológiai feltételei fennáll-
nak, a településrendezési eszközöknek az önkormányzat honlapján való közzétételéről, valamint az egyes 
ingatlanokkal kapcsolatos településrendezési követelményekről adandó tájékoztatásról. 
 
Az elfogadott településszerkezeti tervet, helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet - digitális 
adathordozón, *.pdf formátumban és papíralapon is kérem megküldeni részemre. 
 
Felhívom továbbá a figyelmet, hogy az Építésügy Dokumentációs és Információs Központról, valamint az 
Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés e) pontja 
alapján a településrendezési eszközöket, a rendeletet vagy határozatot és terv-mellékletet az önkormány-
zat döntését követő 30 napon belül a jegyző köteles a (2) bekezdés szerint a Dokumentációs Központ 
részére ingyenesen átadni, illetve megküldeni. 
 
A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 7. § h) pontja szerint az állami főépí-
tészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal ellátja az Eljr. -ben meghatározott szakmai 
feladatokat. 
 
A végső szakmai véleményezési szakaszban a nyilatkozatomat az Eljr. 40.§ (2) bekezdés a) pontja alapján 
adtam ki. 
 
Hatáskörömet a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 7 § h) pontja állapítja 
meg. Illetékességemet megállapító jogszabály főépítészi tevékenységről szóló 190/2009.(IX.15.) Korm. 
rendelet 2. § (1) bekezdése. A kiadmányozási jog gyakorlása a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének 
a kiadmányozásról szóló 3/2015. (III.31.) utasítása alapján történt. 
 
Székesfehérvár, 2016. november 28. 
 

Tisztelettel: 
 

Dr. Simon László 
kormánymegbízott 

nevében és megbízásából 
 
 
 
 

Fakász Tamás  
állami főépítész 


