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Tisztelt Polgármester Úr!

Fenti tárgyban 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. ~
szerinti jóváhagyást megelőző, végső szakmai véleményemet kérő megkeresést, valamint az
Utólag megküldött határozati javaslat-tervezetet megkaptam.

A rendelkezésemre álló dokumentáció, valamint Polgármester Úr nyilatkozata szerint
megállapítható, hogy a módosuló településrendezési eszközök államigazgatási és partnerségi
egyeztetése a jogszabályban előírt módon megtörtént, azok jóváhagyása jogszerűen
megtehető. —\
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Véleményemet az Eljr. 40. ~ (2) beI~e~4és ~) ~ontjál~an nyert felhatalmazás alapján közlöm.
Kérem véleményemet a döntésre jogo~u1t tlette1~i~smertetni.
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Táj ékoztatom, hogy az Eljr. 43. ~-a sze,~i~— teljes~eljárás esetén — a településrendezési eszköz
közlését követő 15. napon, de leghamarabb~a~i~’ogadástól számított 30. napon lép hatályba.

A polgármester a településrendezési eszközt — az elfogadásáról szóló jegyzőkönyvvel együtt —

a képviselő-testületi döntést követő 15 napon belül megküldi az állami főépítésznek és az
eljárásban részt vevő összes államigazgatási szervnek, vagy az elektronikus úton hitelesített
dokumentumok elérését biztosítva 15 napon belül értesíti az állami főépítészt és az eljárásban
részt vevő összes államigazgatási szervet anna elérési lehetőségéről.

A jelzett kötelezettség értelmében kérem részemre megküldeni a jóváhagyott, záradékolt
településrendezési eszközöket.

Az Eljr. 43. ~ (3) bekezdése szerint, ameimyiben az állami főépítész vagy az eljárásban részt
vevő államigazgatási szerv jogszabályi ütközést észlel, haladéktalanul kezdeményezi a
megyei kormányhivatalnál — a polgármester egyidejű tájékoztatása mellett — a
településrendezési döntés jogszerűségével kapcsolatos törvényességi felügyeleti eljárás
lefolytatását.
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Az Eljr. 43. ~ (4) bekezdése szerint a polgármester gondoskodik a településrendezési eszköz
Etv. 8. ~ (4) bekezdése szerinti nyilvánosságáról: amennyiben ennek az információ-
technológiai feltételei fennállnak, a településrendezési eszközöknek az önkormányzat
honlapján való közzétételéről, valamint az eg~ es ingatlanokkal kapcsolatos településrendezési
követelményekről adandó táj ékoztatásról.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. ~ (1)
bekezdése alapjáii a helyi önkormányzat ké2viselő-testülete által megalkotott rendeletet a
polgármester és a jegyző Írja alá.
A hivatkozott szakasz (2) bekezdése alapján az önkormányzati rendeletet a képviselő-testület
hivatalos lapjában vagy a helyben szokásos - a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott - módon ki kell hirdetni. A sajá honlappal rendelkező önkormányzat rendeletét
a honlapján is közzéteszi. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. A helyi önkormányzat az
önkormányzati rendeletet a kihirdetését követően haladéktalanul megküldi a
kormányhivatalnak, és a kormányhivatal továbbítja azt a helyi önkormányzatok törvényességi
felügyeletéért felelős miniszternek.

A jóváhagyott teljes tartalmú dokumentációt a 313/2012. (XI. 08.) Korm. rendelet 4. ~ (1) e)
pontja értelmében megőrzésre az Epítésügyi Dokumentációs és Információs Központ (1111
Budapest, Budafoki Út 59.) rendelkezésére kell bocsátani.

A jelenleg hatályos helyi építési szabályzat alkalmazásával kapcsolatban felhívom a figyelmét
az Eljr. 45. ~-ára, mely szerint a 2012. december 31-én hatályban lévő településrendezési
eszközök az Országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.
20.) Korm. rendelet (OTEK) 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési
követelményeinek (OTEK 11., III. fejezet) és jelmagyarázatának figyelembevételével
alkalmazhatók 2018. december 31-ig.

Szeged, 2014. szeptember 23.
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Asszony Emma
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Kapják:
1. Címzett
2. Békés Megyei Kormányhivatal

Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály
3. Csaba Márton okl. mérnök, vezető tervező
4. Irattár
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