
Szakhatóságoknak kiküdött levél

Tá rgy: Ordacseh i község telepü lésrendezési tervei nek módosítása,
előzetes tájékoztatási szakasz

!ktatószám: 120,16.

, Tisztelt Címzett!

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szólő 31412012. (Xl. 8.) Korm, rendelet 37.§-ban foglaltaknak megfelelően
ezúton tájékoztatom, hogy Ordacsehi község Önkormányzata az érvényben lévő
településrendezésiterveinek módosításáthatározta el. Módosítással kapcsolatos döntéseit a
az 52l2016.(lv,20.) és a 10512016. (lX.28,) Kt. számú határozatokban fogalmazta meg. (1,

számú melléklet)

Önkormányzat az eljárás megindítása előtt, 10512016. (lX.28.) Kt. számú
határozatában döntött a településrendezési terveinek módosítása esetén alkalmazandó
partnerségi egyeztetés szabályalról. (2. számú melléklet), melyeket jelen eljárás során is

alkalmazni kíván.
Önkormányzat a településrendezési eszközök módosításának egyeztetési eljárását a

telepü|ésfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szőló 31412012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 32.§-ban foglaltaknak alapján
teljes eljárásként kívánja lefolytatni, a módosítás a kormányrende|et 45.§ (2) a) pontja

szerinti tartalommal készül, a hatályos tervekkel összhangban.

Jelenleg hatályos koncepció és településrendezési eszköz, a 23l20O4. (ll1.31.) számú
határozattal jóváhagyott Településfejlesztési Koncepció, a 136l20a4. (X.26.) számú
határozattal jóváhagyott Szerkezeti Terv és a módosítással egységes szerkezetben a

23t2OO4. (X.27) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és
Szabályozási Tervek.

A tervezett módosítások a település fejlesztési koncepciójában megfogalmazottakkal
továbbra is összhangban vannak, a fő infrastruktúra hálózatot nem érintik.

A módosításokat, a rendezés alá vont területeket, a rendezés célját, és várható
hatását a 3, számú melléklet mutatja be.

Előzőek megismerése alapján kérem, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szólő 314l2a12. (Xl, 8,) Korm, rendelet 37.§-
ban, valamint a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a

településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei
övezetek területi érintettségével kapcsolatos állásfoglalásra kötelezett államigazgatási



szervek köréról és az eljárás részletes szabályairól szóló,28212009. (Xl1,11,) Korm.
rendeletben foglaltaknak megfelelően lsmertesse a jogszabályon alapuló, az adott területre
vonatkozó követelményeit, a településrendezési eszköz tarta]mi követelményeivel
kapcsolatos elvárásait, az adott területet érintő ágazati elhatározásait, valamint
adatszolgáltatását megkülden i szíveskedjen.

Levelében feltétlenül jelezze, részt kíván-e venni az eljárás további szakaszaiban,

Ordacsehi, 2016. szeptember 29.

Márton László
polgármester

Melléklet:
1. számú mel]éklet: Településfejlesáési döntések
2. számú melléklet: Partnerségi egyeztetés szabályai
3. számú melléklet: Módosítások bemutatása



számú melléklet:

Településfeile§zté§ i döntések
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Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2016. április 20. napján megtartott
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Ordacsehi Rendezési Terv módosítása

Qrdacsehi Közsée önkormánvzat Képviselő-testületének 5212016.{lV.20.) kt.számú
h,atározata:
Ordacsehi Község Önkormányzat Képvise!ő-testülete kezdeményezi a tetepütés rendezési
tervének módosítását annak tárgyában, hogy a tervben jelenleg bontásra ítélt kerüljön ki a
bontásra ítéltség alól, valamint a törlésre kerüljön az az út, mely az épület helyére lett
tervezve.
Képviselő-testület felkéri Márton László polgármestert, hogy tegye meg az intézkedéseket
a rendezési terv módosítására.
A Képviselő-testület a rendezési terv
terhére biztosítja.

Felelős: Márton László polgármester
Határidő: azonnal

módosításának költségeit az általános tartalék

k.m.í.

Márton László sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

Ordacsehi, 20L6. szeptember 29.

Dr. Markó Péter sk.
jegyző
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Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2OL6. szeptember 28. napján megtar-
tott ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Települési Rendezési Terv módosítósónak kieaészítése

Ordacsehi Község önkormánvzat Képvise|ő-testü|etének 105/2016.(lX.28.) Kt.számú
határozata:

1. A Képviselő-testület a partnerségi egyeztetés szabályait az 1. számú melléklet
szerint állapítja meg. A szabályokat alkalmazni kell a településfejlesztési koncepció,

. az integrált településfejIesztési stratégia és a településrendezési eszközök készítése
vagy módosítása során történő véleményezési eljárások lefolytatásakor.

2. A Képviselő-testület a tervezési feladatok ellátásával, a
lebonyolításával, a rendezési terv módosításalnak 2016.
történő tervezési feladatainak ellátásával a Mészáros
Buzsáki u. 5.) bízza meg a 2. számú mel|éklet szerint.

szükséges egyeztetések
december 10. napjáig
Kft.-t (7400 Kaposvár;

támogatja Ordacsehi3. Ordacsehi Község Önkormányzat Képvise!ő-testülete
Rendezési Tervének több pontban történő módosítását.

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési feladatokkal
kapcsolatosan a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Márton László polgármester
Határidő: azonnal

k.m.f.

Márton László sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

Ordacsehi, 2016. szeptember 29.

Dr. Markó Péter sk.
jegyző
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2. számú melléklet:

Partnerségi egyeztetés szabályai



oRDACSEHI Közspc rBrnpüLBsrEJLESzTrssBL Bs
rnlnpür,ÉsnpNonznssnr, össznr,üccő pARTNEnsEcI EGyEZTrrrs

sza.nÁr,yar

A szabályzat elkészítésének a céIja, hogy a településfejlesáési és településrendezési
dokumentumok megalkotására irányuló eljárás során történő egyeztetéseknél
biztosítani lehessen a minél szélesebb körű véleményezői partnerek bevonását, a
vélemények megfelelő dokumentálási rendszerét és az elfogadott településrendezési
eszközök nyilvánosságát.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 3l4l20l2. (XI. 8.) Korm. rendelet 29.§-a alapjan Ordacsehi
településfejlesztéssel és településrendezéssel összefiiggő Partnerségi Egyeztetés
Szabályai azalábbiak:

Az egyeztetésben résztvevők (a tovtíbbiakban: partnerek) köre:

Ordacsehi közigazgatási területére készülő fejlesztési dokumentumok,
településrendezési eszközök készítése során tartott partnerségi egyeztetések résztvevői
az érintett terület

lakossága (Ordacsehi Község közigazgatási területén állandó lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek) ;

Ordacsehi község közígazgatási területén székhellyel rendelkező,
településrendezéssel, településfejlesáéssel, helyi környezet- és
termé szetvédel emmel kap c s o l atos c élra létrehozott civi l szerv ezetek;

a településrendezési eszközök módosítása esetében a rnódosítással érintett
területen székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,

d) a településrendezési eszközök módosítása esetében a módosítással érintett
területen ingatlannal rendelkező természetes és jogi személyek.

II. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei:
1. A tájékoztatás megindítása és a véleményezés lehetőségei:
a) Az Önkormányzat apartnerek tájékoztatásának elősegítésére az ordacsehi honlapon
(www.ordacsehi.hu) a partnerségi egyeztetés során keletkező dokumentációk

a)

b)

c)



megj elenthetőségét biztosítj a.

b) A településfejlesztési/településrendezési dokumentumtól és az egyeztetési eljárás
módjától fi,iggően az I. számí táblázatban meghaíározott egyeztetési szakaszokban a
polgármester az érteImezéshez szükséges részletezettségű, és szükség esetén
aIátámasztó munkarészeket tartalmaző tájékoztatást tölt fel a honlapon biztosított
tárhelyre, melynek megielenéséről felhívást tesz közzé

. a honlap főoldalán,

. azönkormányzatihivatal hirdető tábláján

c) A közzétett tqékoztatő alapján a partnerek a tálékoztatóban meghatározoít
hatátidőig írásos észrevételeket tehetnek az alábbi módokon:
. az írásos észrevétel az Ordacsehi Község Önkormányzata 8635 Ordacsehi, Fő u. 54.
címre történő megküldésével,
. elekíronikus levélben történő megküldéssel a tájékoztatőban meghatározott e-mail
címre.

2. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja:
a) A b e érk ezett v élemény eket a tel epül é s i f ő építész téblázatb an ö ssze gzi.
b) A véleményekről készített táblázatot azngy aktájábanlefúzve meg kell őrizni.

3. Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módjao a
dokumentálásuko nyilvántartásuk rendj e:

a) Valamennyi beérkező véleményí tartalmaző táblázatot a polgármester megküldi a
fejlesáési dokumentum, ill. a településrendezési eszköz készítésével megbizott
tervezőnek, aki szakmai javaslatot készít.
b) A tervezői szakrnai javaslat alaplán a polgármester valamennyi érdemi észrevételre
választ állít össze, melyben külön megindokolja a beérkezett, de el nem fogadott

Dokumentum Eljárás fajtája Előzetes
tájékoztatás

Elfogadás előtti
tájékoztatás

Településfejlesztési
koncepció

van van

Integrált
településfejlesztési
stratégia

nmcS van

Településrendezési
eszközök (p1. helyi
építési szabályzat)

Teljes eljárás van van

Egyszerűsített
eljárás

nlncs van

Tárgyalásos eljárás nrncs van



véleményekre adott v álaszát.
c) Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolását iartalmaző táblazatrőI
hirdetményt jelentet meg a honlapon.

4. Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési , eszközök
nyilvánosságát biztosító intézkedések:
Valamennyi elfogadott koncepciót, stratégiát, településrendezési eszközt - kihirdetését
követő 10 napon belül- az önkormányzat teljes terjedelmében feltOltí aII.|L.|apontban
me ghatározott honlapra



3. számú melléklet:

Módosítások bem,utatása







Ordacsehi Község Onkormányzata

HESZ változtatás:

Törványességi felhívásnak megfelelően
HESZ 25.§; 27.§; 28,§, valamint a hatályon
kívül helyezett jogszabályok tekintetében

változtatás indoklása, leírása:
Határidő kiszabása nélkül ugyan, de a település jegyzője felhívást kapott a Hész több meghatározott pontjában való
módosításra, valamint az avult, hatályon kívül helyezettjogszabályokra való hivatkozás tekintetében. Ezekben a pontokban a

HÉSZ javításra kerül.


