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Elıterjesztés 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 

2014. március 21-i ülésére 
 
 
Tárgy:  Felsılajos község településrendezési tervének 2014 évi módosítása, partnerségi 
egyeztetés szabályainak meghatározása 
 
 
Iktatószám: II/162-04/2014 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 A 2013. május 24-i testületi ülésen elfogadásra került Felsılajos Község Önkormányzata 
Képviselı-testületének a helyi építési szabályokról szóló 16/2005. (XII.15.) Önkormányzati 
rendeletének (a továbbiakban: HÉSZ) legutóbbi módosítása, amely módosítások június 26-án 
hatályba léptek. Az azóta eltelt idıben két újabb kérelemmel keresték meg önkormányzatunkat, 
ami a HÉSZ módosítására vonatkozik.  

 
A vonatkozó kormányrendelet (OTÉK) értelmében a jelenlegi rendezési tervünk 2018. 

december 31-ig alkalmazható, azt követıen a 2013. január 1-étıl érvényes új szabályoknak 
megfelelı új rendezési tervet kell készíteni. A jelenlegi módosítás tételei kisebb módosítást 
jelentenek, ezért nem javaslom az új jogszabályoknak megfelelı teljes felülvizsgálatot, csak a 
mostani terv módosítását. Erre 2015. december 31-ig van lehetıségünk. 

 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökrıl, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrıl 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 45. § (2) bekezdése alapján: „A 2012. december 31-én 
hatályban lévı településrendezési eszközök 2015. december 31-ig történı módosítása a VI. 
fejezet eljárási szabályai szerint, 
a) - a b) pont kivételével - az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi 
követelményeinek és jelmagyarázatának, 
b) az együtt tervezendı terület esetén 

ba) az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és 
jelmagyarázatának, vagy 

bb) az e rendelet tartalmi elıírásainak és a 6. melléklet szerinti jelmagyarázatnak 
alkalmazásával történhet. 
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A kérelmek szerinti módosítási tételek és azok rövid indokolása: 
 

1. Nagy Tibor 051/39 hrsz-ú ingatlan átsorolása Má övezetbıl turisztikai, 
szállásépületet befogadni képes, szakmai vizsgálat és a kérelmezıvel 
való egyeztetés szerint különleges, beépítésre szánt / beépítésre nem 
szánt övezetbe; az övezeti elıírások meghatározása úgy, hogy az ott 
meglévı épület fennmaradása / továbbépítése engedélyezhetı legyen. 

 
Elızmények: a község déli csücskében, külterületen lévı ingatlanon, korábban építési engedély 
birtokában, attól eltérıen épült egy többszintes épület eredetileg irodának. Az épületet akkor nem 
fejezték be, a jelenlegi tulajdonos pedig nem tudja befejezni, sem használatba venni, illetve 
fennmaradási engedélyt szerezni sem rá, mivel az engedélytıl a kivitelezés során eltértek. A 
mostani tulajdonos turisztikai, szállásépület céljára kívánja hasznosítani a területet és 
környezetét. Az átsorolásnál törekedni kell a környék túlépítésének elkerülésére, ezért a 
beépíthetıség mértékét korlátozottan kell megállapítani. Az övezeti besorolás megváltozásával a 
településnek az ún. bioaktivitás értéke nem csökkenhet, ezért a saját területen ennek pótlásáról 
kell gondoskodnia a kérelmezınek.  
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2. Fémipari Kft a cég telephelyének (272/6 hrsz) és környezetének övezeti 

besorolásának megváltoztatása falusias lakóövezet Lf-1-rıl gazdasági 
Gksz-1 övezetre. Az átsorolandó terület méretének meghatározásánál 
vizsgálni kell a szomszédos vízmő területet és az Óvoda utca két 
lakóingatlanát is, melyek részben érintettek. 

 
Elızmények: a cég területén több épület nincs az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetve, ezek közül 
némelyik elhelyezkedése miatt jelenleg nem is alkalmas arra, hogy feltüntethetı legyen. A cég által 
használt terület vizsgálatánál meg kell határozni az övezet által lehatárolható terület nagyságát. A 
szomszédos vízmő terület hátsó fele is használaton kívül van, a Bácsvízzel folytatott elızetes egyeztetés 
szerint az nem szükséges a víztorony kezeléséhez, mőködtetéséhez, vagyis akár el is idegeníthetı. A 
vízmőterület egy részének átsorolásával az újonnan kialakítandó gazdasági terület kapcsolatba kerülne a 
mostani gazdasági területekkel, bár a lakóövezet irányában védısáv kijelölésére lehet szükség. A „Z” jelő 
zöldterület csökkenésével a település bioaktivitás értéke csökken, aminek a pótlásáról gondoskodni kell – 
lehetıség szerint saját telken. 
 
 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
A településrendezési eszközök módosításáról szóló kormányrendelet elıírása szerint a 

képviselı-testületnek a tervezés elıtt döntenie kell az ún. partnerségi egyeztetés szabályairól, 
amit aztán az egyeztetés során is figyelembe kell venni. Errıl az I határozat-tervezet szerinti 
határozati formában döntést kell hozni. 
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A fentieknek megfelelıen a melléklet szerinti kérelmek és javaslatokkal megindítanánk a 
településrendezési eszközök módosítását. 

A tervezési munkát korábban az Építészmőhely Kft. részérıl Szilberhorn Erzsébet 
készítette, akinek a munkájával kapcsolatban jó személyes tapasztalatunk van, ezért ezt a céget 
szeretnénk ezúttal is felkérni a tervezésre. A tervezési munkára szóló árajánlatot a cég 300.000.- 
Ft+ÁFA értékben adott. 

A kérelmezık beadványukban vállalták, hogy a keletkezı költségeket vállalják, aminek 
keretet a korábbi rendezési tervmódosítás során alkalmazott településrendezési szerzıdés ad, 
értelemszerő módosításokkal. 
 
Kérem a Képviselı-testületet a mellékelt határozat-tervezetek elfogadására! 
 
 

I. Határozat-tervezet 
 

…../2014. (….) ÖH. 
A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési 
eszközök tervezésének és módosításának partnerségi egyeztetési szabályairól  
 

Határozat 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökrıl, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekrıl szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Eljr.) 29.§-ban 
meghatározott feladatkörében eljárva a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési 
stratégia és a településrendezési eszközök tervezésének partnerségi egyeztetés szabályait az alábbiakban 
határozza meg: 
 
1. A partnerek köre: A településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, és a 
településrendezési eszközök Eljr. szerinti tervezési, egyeztetési és elfogadási eljárásaiban a partnerségi 
egyeztetés résztvevıi (továbbiakban: partnerek): 
 
településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia eljárásaiban: 

országgyőlési képviselı 
önkormányzati képviselık 
önkormányzati intézmények vezetıi 

 Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
 Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara 
 történelmi egyház 
 Közmőszolgáltatók (gáz-, villany-, víz-és csatorna-, hírközlési szolgáltatók) 
 Tömegközlekedési közszolgáltatók (Kunság Volán, MÁV) 
  
 Egyesületek, Civil Szervezetek: 
 …………. 
 
településrendezési eszközök egyeztetési eljárásaiban: 
teljes eljárásban: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara 
   Közmőszolgáltatók (gáz-, villany-, víz- és csatorna-, hírközlési szolgáltatók) 
   ………….. 
egyszerősített eljárásban: Közmőszolgáltatók (gáz-, villany-, víz- és csatorna-, hírközlési szolgáltatók) 
tárgyalásos eljárásban: az Eljr. 32. § (6) bekezdés a) és b) pont szerinti esetekben a teljes eljárás szerinti 
partnerek; az Eljr. 32. § (6) bekezdés c) és d) pont szerinti esetekben partnereket nem szükséges bevonni. 
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Amennyiben a szakmai kérdés megítélésében ezt a polgármester szükségesnek látja, úgy a partnerek körét 
az egyes eljárásokban bıvítheti. 
 
2. A partnerek tájékoztatásának módja, eszköze: Az Eljr. szerinti eljárási szakaszokban a partnereket 
elıször írásban keresi meg a polgármester, míg a további szakaszokban a partnereket elektronikusan vagy 
levélben értesíti a tervezetek honlapon való elérhetıségérıl és a szükséges véleménykérésrıl. 
 
3. Partnerségi egyeztetésben beérkezett javaslatok, vélemények dokumentálása, elfogadásának vagy 
el nem fogadásának módja, nyilvántartása 
A településrendezési eszközök teljes és egyszerősített eljárásaiban a bevont partnerek megadott 
határidıben benyújtott írásbeli véleményét az Eljr. szerinti képviselı testületi döntés elıkészítésére 
vonatkozó ügyiratban kell dokumentálni és nyilvántartani, valamint a képviselı testületi elıterjesztésben 
vagy annak mellékleteiben be is kell mutatni. 
 
A településfejlesztési koncepció eljárásában az elızetes tájékoztatási szakaszban és koncepció tervezet 
véleményezési szakaszában a bevont partnerek megadott határidıben benyújtott írásbeli véleményét az 
Eljr. szerinti képviselı testületi döntés elıkészítésére vonatkozó ügyiratban kell dokumentálni és 
nyilvántartani, valamint a képviselı testületi elıterjesztésben vagy annak mellékleteiben be is kell 
mutatni. 
 
Az integrált településfejlesztési stratégia tervezetéhez bevont partnerek megadott határidıben benyújtott 
írásbeli véleményét az Eljr. szerinti képviselı testületi döntés elıkészítésére vonatkozó ügyiratban kell 
dokumentálni és nyilvántartani, valamint a képviselı testületi elıterjesztésben vagy annak mellékleteiben 
be is kell mutatni. 
 
4. Az elfogadott településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, és 
településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedések 
A tervek Eljr. szerinti egyeztetési és elfogadási rendje szerinti nyilvánosságot, valamint az egyes eljárási 
szakaszokban elfogadott tervezetek, tervek hozzáférését a község honlapján kell biztosítani. 
 
5. Nyilvánosság: A településrendezési eszközök teljes eljárásában az Eljr. szerinti véleményezési 
szakaszban a partnerek megkeresésével egyidejőleg és azonos határidıben a község lakosságának 
véleményezési lehetıséget szükséges biztosítani a www.felsolajos.hu honlapon keresztül. Az errıl szóló 
felhívást a honlapon kell közölni és a Faluház hirdetıtábláján kell kifüggeszteni. Az így beérkezett 
véleményeket a partnerek véleményeivel azonos módon kell feldolgozni. 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2014. március 21. 
 
 
 

II. Határozat-tervezet 
 
.../2014. (…..) ÖH 
Felsılajos Község Településrendezési Tervének 2014. évi módosítása 
 

1. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Felsılajos Község településrendezési 
tervének 2014. évi módosítását az elıterjesztés 1. melléklete szerinti tételekkel készítteti elı az 
alábbi módosításokkal: 
………………………………………………………………………………………………… 

 
2. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a településrendezési 

terv 2014. módosításához a benyújtott kérelmek esetében a tervezési árajánlat szerinti tervezési 
díjat ½-½ arányban viselik a kérelmezık. A költségviselésrıl településrendezési szerzıdést kell 
kötni, melynek megkötésére és aláírására a Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert. A 
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településrendezési szerzıdés tartalmára a Képviselı-testület által az elızı rendezési tervi 
módosításhoz jóváhagyott tartalom érvényes, annak értelemszerő módosításával. 

 
3. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a határozat 1. mellékletében 

meghatározott feladatra az elıterjesztés szerinti tervezıi árajánlatot és felhatalmazza a 
polgármestert a tervezési szerzıdés megkötésére és aláírására.  
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2014. március 21. 
 
 

Felsılajos, 2014. március 18. 
 
 
 
        Juhász Gyula sk. 
          polgármester 
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Határozat-tervezet 1. melléklete 
 
Beérkezett kérelmek: 
 
ssz. kérelmezı: kérelem tárgya: 
1. Nagy Tibor 051/39 hrsz-ú ingatlan átsorolása Má övezetbıl turisztikai, szállásépületet 

befogadni képes, szakmai vizsgálat és a kérelmezıvel való egyeztetés 
szerint különleges, beépítésre szánt / beépítésre nem szánt övezetbe; az 
övezeti elıírások meghatározása úgy, hogy az ott meglévı épület 
fennmaradása / továbbépítése engedélyezhetı legyen. 

2. Fémipari Kft a cég telephelyének (272/6 hrsz) és környezetének övezeti besorolásának 
megváltoztatása falusias lakóövezet Lf-1-rıl gazdasági Gksz-1 övezetre. Az 
átsorolandó terület méretének meghatározásánál vizsgálni kell a 
szomszédos vízmő területet és az Óvoda utca két lakóingatlanát is, melyek 
részben érintettek. 
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Elıterjesztés 1. melléklete 
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elıterjesztés 2. melléklete 

 


