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Tartalomj egyzék - tervj egy 7,ék

Monoszló község település rendezési eszközeinek te rvezett rn ódosítá sához q
ennek keretóben a 3t4l2a12.Karmány rendelet32. §. (1) b) alatti
egyszerűsített egyeztetési eljárás során a 38. §. szerint vélemények

bekérésóhez összeállított tervanya ghoz

1. Bevezető. általános szöveges anyagok:

- Fedlap (aláírólap)

- Tartalomjegyzék - tervjegyzók

- Tervezői nyilatkozat

- E|őzmények, módosítás ismertetése

- Magasabb rendű jogszabályok vonatkozó hatályos előításai

2, Alátámasáó munkarészek:

- Településrendezésileírás
- A területrendezési tervek és a településrendezési tervek összhangja
- Szakági vonatkozások

3. Jóváhagyandó munkarészek:

- Helyi Építési Szabályzat (módosító rendelet tervezete,jóvahagyandó munkarész)

Terviratok:

1. Monoszló Község Önkormányzati Képviselő-testületének (polgármesterének) 261202I.
(IV. 28.) szérrrlúhatirozata a településrendezési eszközök módosításának elhatárazásétrőI
és a módosítás tarlalmáról, prograryjáról.

2. Monoszló Község Önkormányzati Képviselő-testületének (polgármesterének) 3312021.
számú hatérozata arról, hogy a településrendezési eszközök módosításával
összefiiggésben az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgéűatáról szóló 2/2005.
(I. 11.) Kormány rendeletben foglaltak szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását nem
tartja indokoltnak. A véleményezési szakaszban a megbíző önkormányzatkérí, hogy az
ennek tudomásul vételéről szóló nyilfikozatíÉ. is a megkeresett illetékes áIlamígazgatási
szervek szíveskedj enek megadni.

3. Hatályos rlÉSZ

Veszprém, 202L május hó.
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T elep ülé s ren d ezői terv ezői nyilatkazat

Monoszló község telep üIésrendezési eszközeinek terv ezettm ódosításához,
ennek keretében a 314ftat2. Kormány rendelet 32" §. (1) b) alatti
egyszerűsített egyeztetési eljárás során a 38. §. szerint vélemények

bskéréséhez összeállított tervanyaghoz

Alulírott Szabó ZoLtán okl. építészmérnök, településrendező vezető tervező kijelentem, hogy a
csatolt dokumentáció elkészítésekor a vónatkozó áltaianos érvényű előírásokat betartottam.

Az általános érvényű előírásoktól eseti eltérés engedélyezésének szükségessége a tervezés során
nem menilt fel.

A tervezési program a település egészének figyelembe vételével készítendő területi kimutatást,
vagy speciális további intézkedést nem igénye1 mivel a hatályos teiepülésrendezési eszközökben
rögzített tenilet-felhasznáIások a módosítás során nem változnak meg.

A dokumentáció készítése során erre vonatkozó megbízás hiányában nem volt feladatunk a
hatalyos településrendezési eszközök teljes felülvizsgáIata, a megváltozott jogi kör:rryezethez
történő al<tualizálása, azt a várhatőan a jövőben induló fiogszabályi előírások és tartalmi
követelmények változása okán szükséges) általános felülvizsgáiat keretei között szándékozlk a
település megtenni.

A csatolt dokumentáció elkészítósóhez kamarai tagságom és névjegyzéki besorolásom
figyelembe vételével településrendezési szakterületen a szükséges jogosultsággal rendelkezem.

Veszprém, 2a2I. majus hó.
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Előzmények, módosítások ism ertetése

Monoszló község településrendezési eszközeinek tervezett módosításához,
ennek keretében a 31412ü12. Kormány rendelet 32" §, (X) b) alatti
egyszerűsített egyeztetési eljárás során a 38. §. szerint vélemények

bekóréséhez összeállított tervanyaghoz

Megtlízó: Monoszló Község Önkormányzata8273 Monoszló, Fő u.40. sz.

1. Előzménvek:

Monoszló Község hatályos településrendezési eszközei 2020. évben kerültek elfogadásra. A
képviselő testület a településfejiesztési koncepciót a IIl20I9. (I.21.) a településszerkezetl tervet
a 3812020. (IX.24.) számú önkormányzatihattrozattalhagyta jővá, aHelyi Építési SzabáIyzat és
aSzabáIyozási Terv a8l2a20 (X. 1.) számú önkormányzati rendelettel kerültmegállapításra.

A jóváhagyás óta eltelt időben településrendezési eszközt érintő módosítás nem történt, tehéú. az
eredetileg jóváhagyott településrendezési eszközök változatlan formában ma is hatályosak.

Monoszló Község Önkormányzatának Képviselő-tesftilete nevében Simon György polgármester
2612021,. (iV. 28.) szarnű M. Önkormányzati hatétozatával az Má-3 övezeti jelű általános
külterületi mezőgazdasági területek tekintetében kezdeményezte a Monoszió Helyi Epítési
SzabáIyzatáról szóló, 8l202a, fi. 1.) számú önkormanyzati rendelet $ÉSZ) normaszövegének
módosítását, lakossági kérelem alapján egy területen. (Má-3 jelű általános külterületi
mezőgazdasági terület) Kérelmező településrendezési szerződés megkötésének felvállalásával
kezdeményezte Monoszló Helyi Epítési Szabályzatátől szőlő glZaza. (X. 1.) számű
önkormányzati rendelet (HÉSa normaszövegének módosítását.

2. A módosítási szándék rövid ismertetése:

A hatályo s Helyi Építé si Szab ály zat normaszöve gének módo sítása :

Monoszló Község Önkormányzata a jelenleg hatályos előírásoktól eltérően, kérelmező
kezdeményezésére, de a kérelemben szereplő 5 % helyett a jelenlegi előírások szerinti 2 oÁ-rőI 4
Yo-ra emelt mértékben kívánja szabályazni az Má-3 övezetekben a terepszint alatti beépítés
maximális megengedett mértékére vonatkozó előírást.

A HÉSZ fentiekre épülő szöveges módosításánakrqzi vonatkozása nincs, azkizárólaga rendelet
normaszövegét érintő beavatkozás.

A módosítás során a településszerkezetet meghatfuozó műszaki infrastruktura főhálőzat nem
változik, nem történik új beépítésre szánt terület kijeiölése, nem történik zö1<1, vízgazdálkodási,
erdő- és természet-közeli tenilet megszüntetése.
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A településrendezési eszközök módosítása előzőek figyelembe vételével a hatályos, a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a telepüiésrendezési eszközökíől, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 3I4l20I2. Kormányrendelet 32, §. (1) b) alatti "egyszerűsített"
egyeáetési elj árás szerint történik.

A módosítás ismertetett programpontja kizfuőIag a Helyi Építési Szabályzaí rendeleti
normaszövegét érinti, terület-felhasználási és építési övezeli besorolás nem változik, a hatályos
településfejlesáési koncepció, településszerkezeti terv és a szabályozási terv a jelenleg hatályos
formában v áItozatlanul érvényben marad.

A terepszint alatti beépítés megengedett maximális mértékére vonatkozőan magasabb rendű
jogszabáIy felső határértéket, számszerűsített korlátot nem szab meg, ennek megfeleiően atárgyi
módosításnak jogi énelemben akadálya nincs.

Veszprém, 2a2I. május hó.
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Magasabb rendű jogszabályok vonatkoző hatályos előírásai

Monoszló község településrendezési eszközeinek tervezett nnódosításához,
ennek keretében a 31412012. Kormány rendelet 32. §. (1) tl) atatti
egyszerűsített egyeztetési eljárás során a 38" §. szerint vélemények

bekéréséhez összeállított tervanyaghoz

Az alkalmazott ellíttásrend kiválasztásáta vonatkozóan a 31412012. Kormány rendelet 32. §.
a|atti előírásai tartalmaznak követendő előírásokat. Ebben a tekintetben a megrendelő
önkormányzat a hivatkozott rendeietben leírtaknak megfelelően kikérte a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Állami Főépítészi Irodájának szakmai áliásfoglalását is, melyre váIaszul a
YEl05l88-2l202L számú levelében az 

^IIarni 
Főépítészi Trada az önkományzati szándékként

megnevezett "állami főépítészi eljárás" alkalmazhatóságanak lehetőségét a hatályos jogszabályi
előírások figyelembe vételével kízárta és a "teljes" illetve az "egyszerűsített" e§árási rend
alkalmazhatőságat jelöite meg lehetséges nregoldásként, A kettő közül tervezőként a feladat
jellegéhez, tartalmához jőI1lleszkedő "egyszerűsített" eljárásrend alkalmazását javasoltuk.

A módosítással összefiiggésben konkrét módosítási helyszín nem került nevesítésre, így a
településrendezési eszközökben meghaározott i|'/á-3 övezetek teljes körét érintően kerül sor a
hatályos előírás módosítására. Előzőek alapján a módosítással érintett ingatlarrok körére
vonatkozóan örökségvédelmi, így régészeti illetve műemléki valamint természetvédelmi, stb,
érintettség, területrendezési tervi besorolás konkrét vizsgáIatára nincs iehetőségünk.

A módosítással összefiiggésben fontos kiemelni, hogy a 25311997. (XII. 20,) Kormányrendelet
II. fejezete, ezen belül a terület-felhasznáIást egységek tagoződása, az építési övezetek és
övezetek előírásait taglaló 7. § (8) pontja említi, hogy meg kell határozni a terepszint alatti építós
helyét és mértékét. A jelenleg hatályos HÉSZ a vonatkozó előirásoknak megfelelően az órintett
övezetben teljesíti ert a rendelkezést, a módosítás során az effe vonatkozó előírás korrekciója,
módosítása történik meg.

A területrendezési tervek készítésének ,és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló
9l20I9. (VL 14.) MvM. rendelet (R) tartalmazza az általános mezőgazóasági teniletek (Má)
kiegészítő előírásait, ennek megfelelően a (R) 13, 14, 15, 16 § alatt szereplő előírásai is
betarlandóak, de nem tartalmaznak olyan rendelkezést amely a módosítási programpontra érdenri
befolyást gyakorolna.

Előzőek alaplátt megáIlapítható, hogy a tárgyi, kizfuóIag a IF'.ÉSZ normaszövegét érintő
minimális módosítás a hatályos magasabb rendű jogszabályok előírásainak figyelembe vételével
jogszeníen végrehajtható, Konkrét beavatkozási helyszín beazonosíthatóságanak hiányában a
területrendezési tervek mellékleteivel (övezeti tervlapjaivai) vaió szinkron vizsgálata nem
releváns.

.$o, ',n--'.i. --_ q_-
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Veszprém, 2a2I. majus hó,
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Alátám asztő m unkarészek

Mon oszló közsóg településrend ezési eszközeínek terv ezett módosítá sához,
ennek keretében a31412012.Kormány rendelet32. §. (1) b) alatti
egyszerűsített egyeztetési eljárás során a 38. §. szerint vélemények

bekéréséhez összeállított tervanya ghoz

Megbízó: Monoszló Község Önkormányzata 8273 Monoszló, Fő u.40. sz.

Településrendezési leírás :

Monoszló Község Önkormányzata kezdeményezi az általános mezőgazdasági területek
vonatkozásában a Monoszló Helyi Építési SzabáIyzatárőI szóló 8l2a2}. (X. 1.) számű
önkormányzati rendelet (HÉ52) normaszövegének módosítását. A 30. § (9) d) alatt szereplő,
jelenleg hatályos 2 oÁ mértékű előírásémak megnövelésével a továbbiakban támogatott és ennek
során kon,igált rnódositási kérelemnek megfelelően 4 oÁ-ban kívánja szabályozni a terepszint
alatti beépítés lehetséges maximáiis mértékére vonatkozó előírást.

A HÉSZ ferrtiekre épülő szöveges módosításának rujzi vonatkozása (Településszerkezeti terv,
SzabáIy ozási terv) nincs, az kizárőliag a rendelet normaszövegét érintő beavatkozás.

A módosítás fentebb ismertetefi programpontjakizárőlag a Helyi Építési Szabályzat rendeleti
normaszövegét érinti.

A módosítások során a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálőzat nem
váItozlk, nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, nem történik zöld, vízgazdálkodási,
erdő- és természet-közeli terület megsziintetése.

A településrendezési eszközök módosítása előzőek figyelembe vételével a 2013. januarjátől
hatályos, a településfejlesztési koncepcióró1, az integrált települósfejlesztési stratégiáró1
és a településrendezési eszközökfől, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 3l4l20l2. Kormányrendelet 32, §. (1) b) alatti egyszerűsített
egyeztetési elj árás szerint történik.

A területrendezési tervek és a településszerkezeti. szabályozási tervek összhangia:

Az összhangot igazoló tételes indokolás a dokumentáciő fejezeteiben teljes részletezettséggel
megtalálható.

szakági vonatkozások:

A módosítással összefliggésben szakági a|áttámasztő munkarósz elkészítésének szükségessége a
módosítással érintett beavatkozási helyszín konkrét meghatározásának hiányában nem merült fel.
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A terepszint feiett megjelenő beépítési intenzitás véltozatlansága miatt a rnegbíző önkormrányzat
és a tervezők egybehangzó álláspontja szerint a településrendezési eszközök tarsyi
módosításával összefuggésben (mivel azt a módosítás jellege, nagyságrendje nem indokolja) az
egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgáIatáról szóló a2aa5. (I. 11.) Kormány
rendeletben foglaltak szerinti környezeti vizsgálatot a programpont tekintetében nem tartunk
indokoltnak lefolytatni, így a véleményezési szakaszban amegbíző önkormanyzatkéti,hogy az
ennek tudomásul vételéről szóló nyilatkozaÉrt. is a megkeresett illetékes áIIamigazgatasi szervek
szíveskedjenek (külön) megadni. Az ewel kapcsolatban meghozatt 3312021 (V. i4.) szárríl
önkormányzati (polgármesteri) döntés a terviratok között szerepel.

Veszprém, 2021. május hó.
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Javaslat a8l2020. (X. 1.) számúönkormányzati rendelet (HÉSa normaszövegének módosítására

Monoszló Község Önkormányzati Képviselő-testületének
...l202t. (... ...) önkormányzati rendelete

a Monoszló Helyi Építési SzabáIyzataről szőIő 812020. (X. 1.) önkormányzati rendelet
módosításaról

Monoszló Község Önkormanyzati Képviselő-testülete az épitett kömyezet alakításaról és
védelméről szóIó 1997. évi LXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás
alaplán, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi
önkormányzatairőI szóló 2011. óvi CLXXXX. törvény i3. § (1) bekezdés 1. pontjában és az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 199]. évi LXXVIII. törvény 6. § (1)
bekezdésben meghatarozott feladatkörben eljárva, a telepüiésfejlesáési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiaról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 3I4l20I2. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (2)
bekezdésében biztosított jogkörében eljáró az áIlan^i főépítészi hatáskörében eljáró Veszprém
Megyei Kormányhivatal, a körrryezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró Veszprém
Megyei Kormanyhivatal, a Balaton-felvidéki Nemzeti Patklgazgatóság, a vízvédelmi és vízügyi
hatáskörében eljáró Fejér Megyei Katasáróíbvédelmi lgazgatőság, a Veszprém Megyei
Katasztrőfavédelmi lgazgatőság, az Országos Vízügyi Főigazgatőság, a Közép-dunántúli
YízügyiIgazgatőság, a népegészségügyi hatáskörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal,
a Budapest Fővaros Kormányhivatala Közlekedési FőosztáIy, az Innovációs és Technológiai
Minisztérium Közlekedési Hatóság Utügyi és Hajózási Hivatala, azInnovációs és Technológiai
Minisztérium Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, a Veszprém Megyei Kormányhivatal
Veszprémi .Jarási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoáatási
FőosztáIy Utügyi Osztálya Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Jarási Hivatal
Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, az ingatlanúgyi hatáskörben eljáró
Veszprém Megyei Kormányhivatal, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási
Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály, a Honvédelmi Minisáérium Hatósági Főosztály,
a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitanyság Rendészeti lgazgatőság, a Veszprém Megyei
Kormányhivata! Hatósági Főosztály Bányászati Osztéiy, a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság, a Budapest Fővaros Kormanyhivatala Népegészségügyi Főosáály Közegészségügyi
Osztály véleményének kikérésével és a partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően, a
következőket rendeli el:

i. §. Monoszló helyi építési szabályzatáról szóló 8l2a20. (X. 1.) önkormányzati rendelet 30. §
(9) bekezdése d) pontja helyébe a következő szöveg lép:
- a terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 4 oÁ

Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
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