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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2016. október 28. napján tartandó rendkívüli ülésére 

 
 

 

 

 

Előterjesztés tárgya: 

Veszprémfajsz község településrendezési eszközök 

(településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi 

építési szabályzat) módosítása véleményezési szakasz 

kezdeményezése 

Előterjesztő megnevezése:  Fertig József polgármester 

Az előterjesztést készítette:  Szilárd Katalin műszaki-igazgatási ügyintéző 

Iktatószám:  105-204/2016.  

Előterjesztés jellege: 
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató, 

Beszámoló 

Melléklet:  Véleményezési dokumentáció 

Döntéshozatal módja:  Egyszerű többség / Minősített többség  

Az előterjesztés 

összhangban van a 

vonatkozó jogszabályokkal: 

 

Pénzügyi, gazdasági 

szempontból ellenőrizte: 
 

Egyeztetve, megtárgyalva: ----  
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 75/2016. (IX.7.) számú 

határozatában döntést hozott Veszprémfajsz község Helyi Építési Szabályzatáról és 

Szabályozási Tervéről szóló 11/2005. (XI.3.) rendelete felülvizsgálatáról és a magasabb 

szintű jogszabályoknak nem megfelelő, jogszabálysértő településrendezési eszközök 

módosításáról. A felülvizsgálatra és módosításra a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 32. § (1) 

bekezdés b) pontja szerinti egyszerűsített eljárás keretein belül kerül sor. 

 

A felülvizsgálat során a tervezők a jogharmonizáció szempontjából az alábbi módosításokat 

tartják szükségesnek: 

 

1. A veszprémfajszi 16/51, 16/50, 16/49, 16/39, 16/40, 042/13. és 042/21 -hrsz.-ú 

ingatlanok területén a kül- és belterület határát a jelenlegi földhivatali nyilvántartás 

szerint aktualizálni szükséges. 

2. A veszprémfajszi 16/51, 16/50 és 16/49. hrsz.-ú, nem önkormányzati tulajdonú 

területeken kijelölt védelmi erdő, valamint zöldterületet a magántulajdonú 

ingatlanokról törölni szükséges. Pótlásuk a veszprémfajszi 05/12. hrsz.-ú 

önkormányzati tulajdonban lévő területen lehetséges. 

3. Helyi építési szabályzat felülvizsgálata a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 

törvény, valamint a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet, 

az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény, valamint a 

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni 

Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény alapján. 

 

A helyi építési szabályzat és szabályozási terv 1. és 2. sz. módosítása a településszerkezeti 

terv módosítását vonja maga után. 

 

A tervezőiroda a fenti módosításokat tartalmazó véleményezési anyagot elkészítette, mely 

jelen előterjesztés részét képezi. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek szerinti településrendezési eszközök 

módosítása érdekében szükséges véleményezési eljárás megindítását a határozati 

javaslatban foglaltak szerint hagyja jóvá. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

 

    / 2016. (X. 28.) számú határozat: 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Veszprémfajsz község Helyi 

Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 11/2005. (XI.3.) rendelete, valamint 

89/2015. (XII.15.) számú határozat szerinti Településszerkezeti terve módosításával 

összefüggésben az előterjesztés részét képező tervdokumentáció alapján a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

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

rendelet 41. § (1) bekezdés szerinti véleményezési szakasz megindítását szükségesnek tartja. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  azonnal  

Felelős:  Fertig József polgármester 

 

 

 

 

Nemesvámos, 2016. október 27. 

 

 

 

 

 Fertig József s.k. 

 polgármester 


