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Nagybajcs Község településrendezési eszközeinek TT-20302. tervszámú felülvizsgálatával kapcsolatos
szíves megkeresésére - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (to
vábbiakban: Étv.) 8. § (2) bekezdése, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált település
fejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 40. § alapján
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 végső 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:

9021 Győr, Árpád út 32. - 9002 Győr Pf.: 415 - Telefon: +36 (96) 795-678
E-mail: foepitesz@gyor.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu



,,(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 elfogadott 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 e/fogadásáról szóló jegyzőkönyvvel 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 kormányhivatalnál - 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 (főpolgármester) 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.

Emlékeztetem, hogy a településrendezési eszköz elfogadásakor a jogszabályi követelmények
érvényesülését biztosító záró szakmai véleményemet figyelembe kell venni.

Győr, 2020. július 2.
Tisztelettel

Széles Sándor kormánymegbízott nevében és megbízásából
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