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Tisztelt Polgármester Úr!

Győrság Község településrendezési eszközeinek TH-20-02-08. munkaszámú felülvizsgálatával kapcso
latos szíves megkeresésére - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv.
(továbbiakban: Étv.) 8. § (2) bekezdése, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált telepü
lésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajá
tos jogintézményekről szóló 314/2012. (Xl. 8.) Korm rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 40. § alap
ján az alábbi végső szakmai véleményt adom:

A tervmódosítás eljárási lépései során keletkezett előzmény iratokat áttekintve megállapítottam, hogy a
terv egyeztetése a fent hivatkozott jogszabályban foglaltaknak megfelelően történt, továbbá véleménye
ző partnerek véleményét a végsö szakmai véleményezésre elkészített dokumentációban figyelembe
vették. Véleményeltérés, illetve tisztázandó kérdés a tárgyi településrendezési terv módosítása kapcsán
nem maradt fenn.

A településrendezési eszközök tárgyi módosításának képviselőtestület elé terjesztése ellen
kifogást nem emelek.

A településrendezési eszköz jóváhagyásával kapcsolatban a Korm. rendelet 43. §-a az alábbiak szerint
rendelkezik:
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,,(1) A településrendezési eszköz legkorábban:

a) teljes eljárás esetén a településrendezési eszköz (2) bekezdés szerinti közlését követő
15. napon, de leghamarabb az elfogadástól számított 30. napon.

(2) A polgármester gondoskodik a településrendezési eszköz Étv. 8. § (4) bekezdése szerinti
nyilvánosságáról, továbbá az e/fogadott településrendezési eszközt vagy módosítását az
elfogadást követő 15 napon belül
a) rövid, közérthető összefoglaló kíséretében közzéteszi
aa) az önkormányzati honlapon hirdetményben és
ab) az önkormányzati hivatalban nyomtatásban, és
b) megküldi hitelesített pdf és a ba) és bb) alpont szerinti szervnek szerkeszthető -

jogszabályban meghatározottak szerinti nyilvántartásra alkalmas - digitális formá
tumban az elfogadásáról szólójegyzőkönyvvel együtt

ba) a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelős-
ségű Társaság részére (a továbbiakban: Lechner Tudásközpont),

bb) az állami főépítész hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak,
be) az eljárásban részt vevő összes államigazgatási szervnek~
e) a megküldés helyett digitális formátumban a jegyzőkönyvvel együtt mint elektronikus

úton hitelesített dokumentumot elérhetővé teszi a b) pont ba)-bc) alpontja szerinti szer
veknek.

(3) Amennyiben az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal
vagy az eljárásban részt vevő államigazgatási szerv jogszabályi ütközést észlel, haladékta
lanul kezdeményezi a fővárosi és megyei kormányhivata/nál - a polgármester egyidejű tá
jékoztatása mellett - a településrendezési döntés jogszerűségével kapcsolatos törvényes
ségi felügyeleti eljárás lefolytatását."

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban:
Étv.)
Étv. 8. § (4) bekezdése alapján a polgármester (föpolgármester) gondoskodik

a) a településrendezési eszközök nyilvánosságáról,
b) amennyiben ennek az információtechnológiai feltételei fennállnak, a településrendezési eszközök

nek az önkormányzat honlapján való közzétételéről, valamint
e) az egyes ingatlanokkal kapcsolatos településrendezési követelményekről adandó tájékoztatásról.

Felhívjuk az önkormányzat figyelmét, hogy a Helyi Építési Szabályzat egységesítése mellett a módosított
tervlapokat a korábbi hatályos tervlapokkal lehetőség szerint össze kell dolgozni, úgy hogy azon a mó
dosítások szerepeljenek.
Az Étv. előírásai alapján a képviselőtestület által elfogadott rendelet mellékletét képező terveket vekto
ros formátumban létrehozott pdf-ben kérjük benyújtani, mely a rajzi formátum esetén is lehetővé teszi a
,,keresés" használatát.
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Emlékeztetem, hogy a településrendezési eszköz elfogadásakor a jogszabályi követelmények
érvényesülését biztosító záró szakmai véleményemet figyelembe kell venni.

Győr, 2020.06.22.

Tisztelettel

Széles Sándor kormánymegbízott nevében és megbízásából
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