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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselőtestülete döntött arról, hogy felülvizsgálja 

településrendezési eszközeit.  A teljes felülvizsgálatot megalapozó Településfejlesztési 

koncepciót a 103/2016.(IX.2.) Kt. határozatával, az Integrált településfejlesztési stratégiát a 

104/2016.(IX.2.) Kt. határozatával megalkotta. 

A felülvizsgálattal a Völgyzugoly Műhely Kft-t bízta meg. A településfejlesztési koncepcióról, 

az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 

(továbbiakban Kr.) 37.§-a alapján az előzetes tájékoztatási szakasz, a 38.§ alapján a 

véleményezési szakasz lezárult. 

A Kr. 39.§ /2/ bekezdése alapján a véleményezési eljárás során beérkezett véleményeket és az 

egyeztető tárgyalás jegyzőkönyvét ismertetni kell a képviselő-testülettel, amelyek 

elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. A vélemény, észrevétel el nem 

fogadása esetén a döntést indokolnia kell.  

Külön szeretném kiemelni a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Állami 

Főépítészének, mint a szakmai felügyeletet ellátó szervezet vezetőjének a szakvéleményét, aki 

így fogalmaz: 

„A településrendezési eszközök felülvizsgálatának alátámasztó és javaslattevő munkarésze 

rendkívül alaposan kidolgozott, a jóváhagyandó munkarészeket megfelelően megalapozott 

szakági munkarészek alkotják. A településszerkezeti terv, valamint a helyi építési szabályzat és 

szabályozási terv hatékony eszközei lehetnek a város tervszerű fejlődésének.” 

Két eltérő vélemény (LEIER Hungária Kft. és a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Földhivatali Osztálya) tisztázása végett a Kr. 39.§ /1/ bekezdése alapján a Polgármester 2017. 

október 10-én egyeztető tárgyalást hívott össze, mely eredményesen zárult le. (Mellékelt 

jegyzőkönyvek.) 

A Kr. 38.§ /2/b) szakasza alapján nyilatkozó államigazgatási szervek közül észrevétel, eltérő 

vélemény nélkül támogatja a településrendezési eszköz elfogadását: 

- Győr-Moson-Sopron Megyei kormányhivatal 

Kormánymegbízotti Kabinet, Állami Főépítész 

 

- Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Győri Járási Hivatal, Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi Osztály és Természetvédelmi Osztály 

 

- Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 

 

- Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

 

- Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal  

Népegészségügyi Főosztály 
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- Budapest Főváros Kormányhivatala  

Közlekedési Főosztály, Útügyi Osztály 

 

- Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Erdészeti Osztály 

 

- Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 

 

- Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Bányászati Osztály 

 

A véleményezési szakaszban beérkezett, választ igénylő észrevételeket és az azokra vonatkozó 

szakmai választ a mellékelt táblázat tartalmazza. 

 

Határidőn túl érkezett, és észrevétel, eltérő vélemény nélkül támogatja a településrendezési 

eszköz elfogadását az alábbi szervezet: 

 

- Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Győri Járási Hivatal 

Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály 

Útügyi Osztály 

 

Határidőn túl érkezett, választ igénylő észrevétel, az alábbi szervezettől, melyre a szakmai 

válasz a következő: 

 

- Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Győri Járási Hivatal 

Hatósági Főosztály, Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály: 

 

Észrevétel: 

Külterület: a területfelhasználási egységek módosítása a valós használatnak és a 

fejlesztési szándékoknak megfelelően történt. A változtatásokkal a hivatal egyetért. 

Belterület:  

A kialakítandó új lakóterületekkel kapcsolatos javaslatok: 

- Az Lke3 és Lke4 övezetben javasolt 16 m és 15 m min. telekszélességet javasoljuk 

megnövelni annak érdekében, hogy a beépítés túlzott sűrűsödését el lehessen 

kerülni. 

- Az Lk5 övezet sorházak építését irányozza elő, itt is kevés a 10 m min. szélesség, 

mivel a mai igényeknek megfelelő, tágas tereket tartalmazó lakás nem alakítható ki 

ilyen telekszélesség esetén. 

- Az Lf1 és Lf2 falusias lakóövezet, a telekszélességet itt is javasoljuk megnövelni, 

hogy a hagyományos veteményes, illetve a gyümölcsös telepíthető legyen. Kerülni 

kellene a falusias területeken a beépítés intenzitásának, sűrűségének növekedését, 

keskeny telkek kialakulását. 

- A településközponti vegyes területeken – a történeti városközpontokban – a 

településképi rendelet megalkotásáig biztosítani kell a kialakult állapot megtartását, 

itt új szabályozás a rendelet megalkotása után lehetséges. 
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- Javasoljuk a belterületen több zöldfelület, park helyének kijelölését. 

 

Szakmai válasz:  

Az örökségvédelmi értékeket érintő előírásokkal egyetért. Az örökségvédelmi 

érdekeken túlmutató, telekméretekre vonatkozó javaslatokra vonatkozóan: az új 

beépítésű területek telekméreteit a tervezők és a hivatal szakemberei – a többi 

véleményező államigazgatási szerv egyetértésével – megfelelőnek tartja. 

Jánossomorján városi életmódhoz szabott lakótelkek kialakítása az igény, ahol a 

tulajdonosok nem kívánnak haszonkertet művelni. 

A kialakult lakóterületen alkalmazott minimális telekméretek a kialakult állapothoz 

igazodnak alapvetően azért, hogy egy-egy telek kialakítása lehetőség szerint csak 

egy-egy meglévő telket érintsen. 

A történeti városmagok megóvása elsőrendű szempontja volt a HÉSz 

megalkotásának. A településképi rendelet a településrendezési eszközök 

felülvizsgálatával párhuzamosan folyik, a tartalmi egyeztetés folyamatosan történt.  

Belterületi zöldfelület, közpark kijelölése az erre alkalmas területeken megtörtént. 

 

Határozati javaslat: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének…/2017.(X. 25.) Kt. határozata a 

Településrendezési Eszközök felülvizsgálata véleményezési szakaszának lezárásáról  

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. megállapítja, hogy a partnerségi véleményezés során a tervezettel kapcsolatban a 

Partnerektől érkezett észrevételeket, javaslatokat az előterjesztéshez mellékelt 

táblázatban megfogalmazott válaszokban foglaltaknak és a 2017. október 10-én 

tartott egyeztető tárgyalás jegyzőkönyvében foglaltaknak megfelelően elfogadja, azt 

a tervanyagban átvezeti;  

 

2. úgy dönt, hogy az államigazgatási szervek észrevételeit az előterjesztésben és 

annak mellékelt táblázatában megfogalmazott válaszokban foglaltaknak és a 2017. 

október 10-én tartott egyeztető tárgyalás jegyzőkönyvében foglaltaknak 

megfelelően elfogadja, azt a tervanyagban átvezeti, s a településrendezési eszközök 

módosításának véleményezési szakaszát lezárja;  

 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a jelen döntéssel összhangban átdolgozott 

településrendezési eszközök tervezetét, az eljárás során beérkezett valamennyi 

vélemény és a véleményezési szakaszban keletkezett minden egyéb dokumentum 

egy példányát, továbbá azok másolati példányát elektronikus adathordozón küldje 

meg végső szakmai véleményezésre az állami főépítészi hatáskörében eljáró Győr-

Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére;  

 

Határidő:  2017. október 30. 

 

Felelős:  Lőrincz György polgármester  
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Kérem T. Képviselőtestületet, hogy a településfejlesztési eszközök felülvizsgálatának 

dokumentációját áttanulmányozva a felvetett észrevételeket, javaslatokat mérlegelje, döntsön 

azok elfogadásáról vagy elutasításáról – elutasítás esetén megindokolva döntését. 

 

Jánossomorja, 2017. október 19. 

 

 

 

 

                                                                                                                     Lőrincz György s.k. 

                                                                                                                           polgármester 


