
NÉMETKÉR KÖZSÉG
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV (HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT) MÓDOSÍTÁSA

1/2021. (I. 26.) önk. rendelettel elfogadva

2021.

MUNKASZÁM: 5134/2021.



1 

 

 

 

 

 

 

NÉMETKÉR KÖZSÉG  

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 

2021. ÉVI MÓDOSÍTÁSA  

  

 Lavina Kft. Sütőüzem területe (1011/4 hrsz.)  

 

 

 



2 

 

 

 

 

ALÁÍRÓLAP 

szakterület név, aláírás jogosultság 

településrendezés 

közlekedés tervezés  

Deák-Varga Dénes 

okl. építészmérnök 

közlekedési szakmérnök 

 TT 14-0058 

Tkö 17-00773 

településrendezés 
munkatárs  

Kovács Luca Kinga 

tájrendező és kertépítő 
mérnök 

 

települési főépítész 

 

Hajba Csaba 

  

okl. építészmérnök, 

okl. településmérnök 

 



3 

 

 

  

T A R T A L O M  

 

 

I. Bevezető 

 

II. A településrendezési terv módosítás ismertetése 

 

III. Helyi építési szabályzat módosítás tervezete  

 
 

IV. Terviratok, függelékek  

1. Munkaindító határozat  

2. Települési főépítészi feljegyzés  

3. Előzetes vizsgálat a környezeti értékelés szükségességéről 

4. Határozat a környezeti értékelés mellőzhetőségéről és a partnerségi egyeztetés 
lezárásáról  

5. Egyeztető tárgyalás jegyzőkönyve  

6. Állami főépítészi záróvélemény 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

I. ELŐZMÉNYEK 

 

 

 Németkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 75/2010. (IX. 21.) határozata 
Németkér község Településszerkezeti Tervének elfogadásáról  

 Németkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (X. 1.) ök. rendelete a 
Helyi Építési Szabályzatról  

 Németkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (XI. 8.) ök. rendelete a 
településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép érvényesítéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetés szabályairól 

 Németkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (X. 1.) ök. rendelete a 
településkép védelméről 

 Németkér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 63/2020. (X. 2.) határozata 
Németkér község Településrendezési terve módosításának előkészítéséről  

„1./ Németkér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
módosítani kívánja a szükséges településrendezési eszközöket – elsősorban a helyi 
építési szabályzatban előírt vonatkozó építménymagasság emelésével - annak 
érdekében, hogy a Széchenyi u. 45. házszámú, 1011/4 hrsz-ú ingatlanon tervezett 
sütőüzem megvalósulhasson.  

2./ A településrendezési eszközök módosításával érintett területet az önkormányzat 
kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a beruházás megvalósítása érdekében. A 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint a 
településrendezési terv módosítását tárgyalásos eljárás keretében kívánja lefolytatni.  

3./ A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételével.” 
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II.   

A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ISMERTETÉSE 

 

Németkér község rendelkezik hatályos településszerkezeti tervvel és helyi építési 
szabályzattal. (A településrendezési eszközöket a pécsi Kokas és társa Tervező Kft. készítette 
2010-ben.) 

A hatályos terv szerint a község belterületének legnagyobb része – köztük az 1011/4 hrsz-
ú (Széchenyi u. 45. sz.) sütőüzem telke is – Lf-1 jelű falusias lakóterület övezetbe tartozik. A 
sütőüzemi funkció a falusias lakóterületekre vonatkozó előírásokkal (OTÉK 14. § (2) bek. a) 
pont) „a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró, gazdasági tevékenységi célú 
rendeltetés” összhangban van.  

Az üzem tulajdonosa fejleszteni kívánja a vállalkozását és az épület utcai szárnyán új, 
kétszintes szociális és iroda-épületet kíván építeni. A kétszintes kialakítást a rendelkezésre 
álló hely szűkös volta is indokolja. Kérelmező a kérelméhez csatolta a tervezett épület-
bővítés terveit és kezdeményezte a településrendezési eszközök módosítását. 

Az előzetes vizsgálatok szerint megállapítást nyert, hogy a településen elszórtan még 24 
db kétszintes (földszint + egy emeletes) épület áll. Ezen túlmenően mintegy 50-60 db 
alagsorral vagy földszint + tetőtérrel ellátott épület található a faluban, vélhetően ezek jó 
része is meghaladja a jelenleg megengedett építménymagasságot, ezt azonban jelen munka 
keretében nincs mód teljes részletességgel kivizsgálni. A hatályos szabályozás (HÉSZ 11. §) az 
összes falusias lakóterületet egységes szabályozással látta el, amelynél a megengedett 
építménymagasság 3,00 – 4,50 m közötti, ami csak földszintes, vagy igen leszorított 
lehetőségek mellett Fszt + tetőtérbeépítéses kialakítású épületek elhelyezését teszi lehetővé.  

Fentiekre tekintettel a fennálló problémára olyan megoldási javaslat született, miszerint a 
1011/4 hrsz-ú ingatlan területe olyan új, Lf-2 jelű falusias lakóterületi építési övezetbe 
sorolandó, ahol a megengedett legnagyobb építménymagasság 6,00 méter lesz.  

Jelen módosítás tehát a hatályos településszerkezeti tervet nem érinti, továbbá a 
település kialakult közlekedési, közmű-ellátási, környezetvédelmi, örökségvédelmi, 
településkép-védelmi és zöldfelület-ellátottsági szempontjait érdemben nem befolyásolja.   

Az egyes tervek illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. 
rendelet előírásai szerint előzetes környezeti vizsgálat készült annak eldöntésére, hogy 
szükséges-e a terv-módosításhoz külön környezeti értékelést készíteni. A vizsgálat 
végkövetkeztetése, valamint Németkér Község Önkormányzata Polgármesterének 25/2020. 
(XII. 16.) határozata szerint a beruházás nagyságrendje, jellege és várható környezeti hatásai 
nem teszik szükségessé környezeti értékelés készíttetését.  
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Németkér hatályos településszerkezeti tervének részlete 

 
Németkér hatályos szabályozási tervének részlete 
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Tolna Megye Területrendezési Tervével való összhang igazolása 

A megye Szerkezeti Terve 

 

A módosítással érintett terület települési térségbe tartozik. 

Megyei övezetek (Megyei övezetek Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2020. (X. 
29.) önkormányzati rendelete alapján) 

3.1. Ökológiai hálózat övezete 

 

A módosítással érintett terület nem tartozik az ökológiai hálózat övezetébe. 
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3.2. Kiváló és jó szántók övezete 

 

 A módosítással érintett terület nem tartozik a kiváló és a jó szántók övezetébe. 

 

3.3. Erdők övezete, erdőtelepítésre javasolt terület övezete 

 

A módosítással érintett terület nem tartozik az erdők és az erdőtelepítésre javasolt területek 
övezetébe. 
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3.4. Tájképvédelmi terület övezete 

 

A módosítással érintett terület nem tartozik a tájképvédelmi terület övezetébe. 

3.5. Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete 

 

Németkér község területe nem tartozik a világörökségi és világörökségi várományos 
területek övezetébe. 
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3.6. Vízminőség-védelmi terület övezete 

 

A módosítással érintett terület nem tartozik vízminőség-védelmi terület övezetébe. 

 

3.7. Nagyvízi meder övezete 

 

Németkér község területe nem érintett a nagyvízi meder területek övezetével. 
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3.8. Honvédelmi és katonai célú terület övezete 

 

Németkér község területe nem tartozik a honvédelmi és katonai célú terület övezetébe. 

 

3.9. Ásványi nyersanyagvagyon övezete 

 

Németkér község területe nem tartozik az ásványi nyersanyagvagyon terület övezetébe. 
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3.10. Rendszeresen belvízjárta terület övezete 

 

Németkér község területe nem tartozik a rendszeresen belvízjárta terület övezetébe. 

3.11. Földtani veszélyforrás terület övezete 

 

Németkér község területe földtani veszélyforrás terület övezetébe tartozik, melyre a 9/2019. 
(VI. 14.) MvM rendelet 11. §-a állapít meg szabályokat. A módosítással új beépítésre szánt 
terület nem jön létre. 
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3.12.1. Innovációs-technológiai fejlesztés támogatott célterületének övezete: 

 

Németkér község területe nem tartozik az innovációs-technológiai fejlesztés támogatott 
célterületének övezetébe. 

 

3.12.2. Logisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezetek 

 

 

Németkér község területe nem tartozik a logisztikai fejlesztések támogatott célterületének 
övezetébe. 
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3.12.3. Turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete 

 

Németkér község területe nem tartozik a turisztikai fejlesztések támogatott célterületének 
övezetébe. 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. TERVIRATOK, FÜGGELÉKEK 





TELEPÜLÉSI FŐÉPÍTÉSZI FELJEGYZÉS 

Németkér község településrendezési tervének a 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. 32 § (6) bekezdés 

szerinti tárgyalásos eljárásban lefolytatott módosításához 

 

 

Németkér község településrendezési tervének módosítása csak a 7/2010. (X. 1.) önkormányzati 

rendelettel elfogadott helyi építési szabályzatot érinti. 

Fentiek miatt Németkér község településrendezési tervének 2020. évi módosításához a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

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

Korm. Rendelet 11. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a tervmódosításhoz a tartalmi 

követelmények meghatározására az alábbi javaslatot teszem:  

 A tervmódosítással érintett terület és a módosítás ismertetése, bemutatása 

 Környezeti értékelés elkészítése, amennyiben a vonatkozó jogszabály szerinti környezeti 

értékelés szükségességének vizsgálata a dokumentum elkészítését írja elő  

 

Szekszárd, 2020. 10. 30. 

 

                                                                                                         
Hajba Csaba 

                                                                                                                         települési főépítész 
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Előzetes szakvélemény és tájékoztatás környezeti értékelés szükségességéről 

Németkér község településrendezési tervének 2020. évi módosításához 

Az 1011/4 hrsz-ú ingatlan (sütőüzem) övezeti előírásainak módosítása 

 

  

 

 

 

1. ELŐZMÉNYEK 

 

 Németkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 75/2010. (IX. 21.) határozata 
Németkér község Településszerkezeti Tervének elfogadásáról  

 Németkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (X. 1.) ök. rendelete a Helyi 
Építési Szabályzatról  

 Németkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (XI. 8.) ök. rendelete a 
településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép érvényesítéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetés szabályairól 

 Németkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (X. 1.) ök. rendelete a 
településkép védelméről 

 Németkér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 63/2020. (X. 2.) határozata Németkér 
község Településrendezési terve módosításának előkészítéséről  

„1./ Németkér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy módosítani 
kívánja a szükséges településrendezési eszközöket – elsősorban a helyi építési szabályzatban 
előírt vonatkozó építménymagasság emelésével - annak érdekében, hogy a Széchenyi u. 45. 
házszámú, 1011/4 hrsz-ú ingatlanon tervezett sütőüzem megvalósulhasson.  

2./ A településrendezési eszközök módosításával érintett területet az önkormányzat kiemelt 
fejlesztési területté nyilvánítja a beruházás megvalósítása érdekében. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 32. § (6) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint a településrendezési terv módosítását 
tárgyalásos eljárás keretében kívánja lefolytatni.  

3./ A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.” 
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Tájékoztató a várható környezeti hatás jelentőségének 
eldöntéséhez  

(a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. § (3) bek. szerint) 

 

 

1. Tervezési feladat 

1. A terv címe: Németkér község településrendezési tervének 2020. évi módosítása  

2. A terv típusa: Településrendezési terv módosítás 

3. A terv tartalma: Falusias lakóterületbe tartozó ingatlan övezeti előírásainak módosítása 
(megengedett legnagyobb építménymagasság megemelése) 

4. Tervezési terület: Németkér község 1011/4 hrsz-ú ingatlan (Széchenyi u. 45.) – meglévő 
sütőüzem 

 

2. A terv célja 

A módosítás kezdeményezője a paksi székhelyű, de Németkéren is működő Lavina 
Kereskedelmi, Vendéglátó és Élelmiszeripari Kft ügyvezetője. A benyújtott kérelem az 1011/4 
hrsz-ú ingatlanon meglévő sütőüzemnek - a jelenleg hatályos HÉSZ-ben megengedett 
építménymagasságnál magasabb – kétszintes, szociális és irodai funkciókat tartalmazó 
épület-bővítés jogi feltételeinek megteremtésére irányul.  

 

3. A módosítás lényege és az eredeti tervhez mért jelentősége 

A rendezési terv módosítással a Tolna megye északkeleti részén fekvő Németkér község 
központja környékén az 1011/4 hrsz-ú, a hatályos szabályozási terven Lf övezeti jelű falusias 
lakóterületbe sorolt ingatlan kerülne átsorolásra Lf-2 övezeti jelű területbe, melyben a 
megengedett legnagyobb építménymagasság 6 méter. Ilyen övezet a hatályos tervben nincs, 
ezért új övezet létesítendő a helyi építési szabályzatban.  

A módosítás a hatályos településfejlesztési koncepcióval és településszerkezeti tervvel 
összhangban van, azok módosítását nem igényli. 

  

4. Rendelkezésre álló információk 

 A község hatályos rendezési terve szerint a belterület beépítésre szánt területének 
túlnyomó része Lf övezeti jelű falusias lakóterületbe tartozik. Kivételt csak a központban és a 
volt óvodánál található különleges intézmény terület, két különleges idegenforgalmi 
területbe sorolt ingatlan, a temető, valamint a belterület keleti részén kijelölt két 
kereskedelmi-szolgáltató tömb képviselnek. 

A hatályos HÉSZ szerint az Lf jelű falusias lakóterületek differenciálás, illetve kivétel 
nélkül mind egységes szabályozással rendelkeznek. A HÉSZ 11. § (3) bekezdése szerint a 
falusias lakóterületekre az alábbi beépítési paraméterek vonatkoznak: 
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(3) Az építési telek kialakítására és beépítésére vonatkozó előírások az  „Lf”  jelű építési övezet 

a) építési telkenként 1db, legfeljebb 2 lakásos lakóépület építhető 

b) nyeles telek nem alakítható ki 

c) legkisebb telekterület 800 m2 

d) legkisebb utcai telekszélesség 14 m 

e) beépítési mód oldalhatáron álló  

f) legnagyobb beépítettség 30% 

g) legkisebb/legnagyobb építménymagasság utcai épület esetében 3,00 m / 4,50 m (ezen 
belül az utcai homlokzat magassága a kialakult utcaképhez igazodjon), udvari épület 
esetében 2,00 m / 4,50 m  

h) legkisebb előkert  

ha) a SZT-n tervezett építési vonallal jelölt esetekben a SZT szerint 

hb) a SZT-n tervezett építési vonallal nem jelölt esetekben az utcai építési vonal a 
kialakult utcaképhez igazodjon 

hc) új beépítésű területen 5 m 

i) legkisebb oldalkert OTÉK szerint 

j) legkisebb hátsókert  

ja) a SZT-n építési hely határvonallal jelölt esetekben a SZT szerint 

jb) a SZT-n építési hely határvonallal nem jelölt esetekben a kialakult állapothoz 
igazodjon 

jc) új beépítésű területen 6 m 

k) zöldfelületi mutató min. 40% 

l) az építési telkek szabályozási terven jelölt telekhatára melletti, az ott jelölt szélességű 
területsávot gyümölcs fafajokkal fásítani kell” 

Jelen munka nem a teljes HÉSZ felülvizsgálatára, csupán a konkrétan jelentkezett építési 
igény megvalósíthatóságára irányul, ezért kerül további, Lf-2 jelű,  falusias lakóterület építési 
övezet kialakításra az ismertetett igényeknek megfelelően a tárgyi területre. 
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Németkér hatályos településszerkezeti tervének részlete 

 
Németkér hatályos szabályozási tervének részlete 
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5. A várható környezeti hatások jelentősége 

(A 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet 2. számú mellékletet előírásai alapján) 

5.1. A településrendezési terv tervezett módosítása 
a) nem akadályozza a szűkebb-tágabb környezetében bármely egyéb, a környezetet jelentős 

mértékben nem zavaró tevékenység telepítését, továbbá nem jár természeti erőforrás 
felhasználásával; 

b) nem befolyásol más tervet vagy programot; 
c) a fenntartható fejlődést nem segíti elő, de nem is akadályozza; 
d) nem érint környezeti problémákkal rendelkező területet; 
e) nem befolyásolja a környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályok végrehajtását. 
 
5.2. A várható környezeti hatások 
a) időtartama, gyakorisága és bekövetkezésének valószínűsége, visszafordíthatósága alapján 
b) nem adódhatnak össze, és nem erősödhetnek fel a térségben; 
c) nincsenek országhatáron átterjedő környezeti hatásai; 
d) nem idézhetnek elő emberi egészségre, vagy a környezetre kockázatot jelentő környezeti 

változásokat; 
e) területi kiterjedése (a beruházással érintett ingatlan területe) 3626 m2; 
f) nem érintik az országos ökológiai hálózat területét; 
g) nem váltanak ki olyan társadalmi, gazdasági folyamatokat, amelyek közvetett módon környezeti 

következménnyel járhatnak; továbbá nem hatnak károsan a környezeti elemek rendszereire, 
folyamataira, szerkezetére, különösen a tájra, településre, az épített környezetre, klímára, 
ökológiai rendszerre, biodiverzitásra; 

h) miatt nem sérül a vízgyűjtő gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendeletben a vizekre és 
a védett területekre meghatározott környezeti célkitűzések elérése, illetve nem következik be a 
vizek és védett területek állapotromlása. 

 
5.3. A tervezett módosítással érintett terület értékes, illetve sérülékeny, mert  
a) a környezeti rendszerek szempontjából nem különleges.  
b) A tervezett módosítással érintett területen nincs adat környezetvédelmi határértéket elérő vagy 

azt meghaladó igénybevételről, kibocsátásról, illetve szennyezettségről. 
c) A tervezett módosítással érintett terület használata nem intenzív. 
 
 

ÖSSZEFOGLALÁS 
 
A tervezési feladattal kapcsolatosan előzetesen leírt tények és szempontok, valamint a Kr. 2. számú 
melléklete szerint elvégzett értékelés alapján szakmai álláspontunk szerint jelen tervezési feladat és 
tervmódosítás környezeti vizsgálat nélkül is megvalósítható.  
Szekszárd, 2020. október 
 

              

 Deák-Varga Dénes 

         tervező 
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Tárgy: Németkér község településrendezési eszközeinek módosítása - tárgyalásos eljárás záró 

szakmai vélemény 

 

 

Tisztelt Polgármester Asszony! 

 

 

Megkereső levelében Németkér község településrendezési eszköze módosításának tárgyalásos 

eljárását kezdeményezte a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes területrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TFR) 42. § előírásai 

alapján. 

 

Németkér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 63/2020. (X. 2.) számú határozatával 

döntött a tervezett módosítás támogatásáról, valamint a módosítással érintett terület kiemelt fejlesztési 

területté nyilvánításáról. A településrendezési eszköz egyeztetése a TFR 32. § (6) bekezdés c) pont 

alapján tárgyalásos eljárás keretében történt, a TFR 42. § eljárási szabályai szerint. 

 

Módosuló, hatályos településrendezési eszköz: 

 Németkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 

7/2010. (X. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) 

 

Tervezett módosítás célja: 

A Németkér 1011/4 hrsz-ú ingatlanon meglévő sütőüzem fejlesztésének megvalósítása érdekében a 

megengedett legnagyobb építménymagasság 6 méterben történő megállapítása, az Lf jelű falusias 

lakóterületbe sorolt telek Lf-2 építési övezetbe sorolása. 

 

Az Önkormányzat az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) 

Korm. rendelet előírásai alapján a környezet védelméért felelős szervek véleményét megkérte, és a 

Képviselő-testület a 25/2020. (XII. 16.) számú határozatával úgy döntött, hogy a környezeti vizsgálat 

lefolytatása nem szükséges. 
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Az Önkormányzat a partnerségi egyeztetést lefolytatta és a Képviselő-testület 25/2020. (XII. 16.) 

számú határozatával lezárta. 

 

Az Önkormányzat településrendezési feladatát az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6/A. § (3) bekezdése alapján Hajba Csaba települési 

főépítész bevonásával látta el. 

 

A „NÉMETKÉR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2020. ÉVI MÓDOSÍTÁSA a Lavina Kft. 

Sütőüzem területére (1011/4 hrsz.)” című záró dokumentációt 2020. december dátummal Deák-Varga 

Dénes okl. építészmérnök, településtervező TT 14-0058 készítette el. 

 

Az állami főépítészi hatáskörében eljáró Tolna Megyei Kormányhivatal az eljárási szabályoknak 

megfelelően az egyeztető tárgyalást 2021. január 19-én megtartotta. A tárgyalásról készített 

jegyzőkönyvet valamint a tárgyalásra beérkezett államigazgatási szervek véleményét mellékelten 

megküldjük. 

Figyelemmel arra, hogy a tervezett módosítás ellen kifogás és egyéb észrevétel nem érkezett, 

 

a módosuló településrendezési eszköz tervezete  

elfogadásra javasolt. 

 

 

Tájékoztatás a további teendőkről: 

Tájékoztatom Tisztelt Polgármester Asszonyt, hogy a településrendezési eszköz módosításának 

elfogadását követően a TFR 43. § (2) bekezdése szerint kell eljárnia:  

-  Az elfogadott településrendezési eszközt módosító rendeletet az elfogadást követő 15 napon belül 

rövid, közérthető összefoglaló kíséretében közzé kell tenni az önkormányzati honlapon 

hirdetményben és az önkormányzati hivatalban nyomtatásban. 

- Az elfogadott településrendezési eszközt módosító rendeletet az elfogadásáról szóló 

jegyzőkönyvvel együtt meg kell küldeni a Lechner Tudásközpont részére, az állami főépítészi 

hatáskörében eljáró Tolna Megyei Kormányhivatalnak és az eljárásban részt vevő összes 

államigazgatási szervnek.  

 

A TFR, valamint az Étv. előírásai alapján felhívom Tisztelt Polgármester Asszony figyelmét arra, hogy 

gondoskodnia kell a településrendezési eszközök nyilvánosságáról, az önkormányzat honlapján való 

közzétételéről, valamint az egyes ingatlanokkal kapcsolatos településrendezési követelményekről 

adandó tájékoztatásról. 

 

Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi 

Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 4. § rendelkezései alapján a 

településrendezési eszközt az önkormányzat döntését követő 30 napon belül a jegyző köteles a 

Dokumentációs Központ részére ingyenesen átadni vagy megküldeni. 

 

A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint az önkormányzati 

rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére történő 

megküldésének rendjéről szóló 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet rendelkezései alapján a jegyző köteles 
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a képviselő-testület által megalkotott, a polgármester és a jegyző által aláírt és kihirdetett 

önkormányzati rendeletet, valamint a módosított önkormányzati rendelet jövőbeni időállapota szerinti 

egységes szerkezetű szövegét a Nemzeti Jogszabálytárban közzétenni, és a Nemzeti Jogszabálytár 

szolgáltatója által e célra kialakított informatikai rendszeren keresztül megküldeni az illetékes 

kormányhivatalnak.  

 

Kérem figyelemmel lenni arra, hogy a HÉSZ melléklete a szabályozási terv, a szabályozási terv nélkül 

az ingatlanokra vonatkozó előírások nem azonosíthatók be, ezért az egységes szerkezetű 

szabályozási tervet is fel kell tölteni a Nemzeti Jogszabálytárba.  

Kérem, hogy a módosító rendeletet, valamint a hatályba lépést követő 30 napon belül az egységes 

szerkezetű településrendezési eszközt digitális adathordozón és annak aláírt, önkormányzati 

bélyegzővel ellátott, eredeti méretarányban dokumentált példányát papír formátumban is 

szíveskedjenek rendelkezésünkre bocsátani. 

 

Egyéb tájékoztatás: 

Tájékoztatom, hogy Tolna Megye Önkormányzatának Közgyűlése a 8/2020. (X. 29.) önkormányzati 

rendeletével és 49/2020. (X. 29.) közgyűlési határozatával elfogadta Tolna megye új területrendezési 

tervét. A 2018. évi CXXXIX. törvény 91. § (2) bekezdés hatályos előírása szerint a megyei 

területrendezési terv hatálya alá tartozó településrendezési eszközöket a területrendezési tervvel való 

összhang biztosítása céljából 2021. december 31-ig kell felülvizsgálni és szükség esetén módosítani.  

 

Kérem figyelemmel lenni arra, hogy a régi OTÉK településrendezési tartalmi követelményeinek és 

jelmagyarázatának megfelelően elkészített településrendezési eszköz 2021. december 31-ig 

alkalmazható, ezért a felülvizsgálat az OTÉK előírásai végett is indokolt.  

 

A Tolna Megyei Kormányhivatal állami főépítészi feladatát és hatáskörét a főépítészi tevékenységről 

szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 7. § h) pontja, illetékességét a fővárosi 

és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) 

Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.  

 

A településrendezési eszköz módosítására vonatkozó záró szakmai vélemény a TFR 42. § (6) 

bekezdés rendelkezésére figyelemmel készült.  

 

 

Szekszárd, 2021. január 24. 

 

 

Tisztelettel: 

 

Dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

     

 Kétnyári Aranka 

 állami főépítész 

Értesül: 

1. címzett 

2. irattár 




