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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016-ban 104/2016. (IX.2.) Kt. 

határozatával fogadta el Integrált Településfejlesztési Stratégáját. 

 

Elindult az Európai Unió 2021-2027 közötti költségvetési ciklusa, benne a területi fejlődést, az 

európai szintű területi kiegyenlítést szolgáló Strukturális Alapok, a Kohéziós Alap és a 

Vidékfejlesztés, illetve az Európai Területi Együttműködés (ETE) program-dokumentumaival.  

A jelzett források tagállami szintű programdokumentumát, a Partnerségi Szerződést a nemzeti 

szinten készülő stratégiai fejlesztési dokumentumok (Országos Fejlesztési Koncepció /OFK/, 

Országos Területfejlesztési Koncepció /OTK/) és a megyei területfejlesztési koncepciók 

(MTFK) alapozzák meg. 

A 2021-27-es programozási időszak operatív programjainak céljaihoz való illeszkedés, és  

megvalósítás érdekében szükségessé vált Jánossomorja város, integrált települési 

dokumentumainak –mint a településfejlesztési koncepciónak és az integrált településfejlesztési 

stratégiának a felülvizsgálata.  

 

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata (9021 Győr, Városház tér 3.) 2022. március 22-

én a közbeszerzési eljárást követően megbízást adott az UNIVERSITAS-Győr Nonprofit Kft. 

részére (Székhely: 9026 Győr Egyetem tér 1.) a fent említett dokumentumok felülvizsgálatára. 

 

Időközben Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata elkészítette és átadta az elkészült 

anyagot, amellyel Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete 118/2022. (VII.15.) 

Kt számú határozatában foglaltaknak megfelelően egyetértett és felkérte a polgármestert az 

egyeztetési eljárás lefolytatására. 

 

Az időközben módosuló jogszabályok miatt a Győr-Moson-Sopron megyei Állami Főépítész 

állásfoglalását kellett kérni az eljárásrend miatt. Az állásfoglalás szerint a 419/2021. (VII. 15.) 

Korm. rendelet szerint kell lefolytatni az egyeztetési eljárást és az ITS módosítás elfogadását. 

 

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 

(továbbiakban Korm. rendelet.) 59.§ (2) bekezdése szerint: 

 

A településterv, kézikönyv és településképi rendelet készítését és módosítását (ez alatt értve az 

ITS is) az önkormányzat képviselő-testületének 

a) a készítés vagy módosítás tényét, 

b) új beépítésre szánt terület kijelölése esetén az Étv.-ben foglalt követelményeknek való 

megfelelést, 

c) amennyiben indokolt, a kiemelt fejlesztési területté nyilvánítást és 

d) a 7. § (7) bekezdése szerinti feljegyzés elfogadását 

együttesen tartalmazó döntése alapozza meg. 

 

A Korm. rendelet 7.§ (7) bekezdése szerint: 

 

(7) A megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat tartalmát, továbbá az (5) bekezdés 

szerinti megalapozó vizsgálat, alátámasztó javaslat és településterv módosításához készült 

telepítési tanulmányterv felhasználhatóságát - ide nem értve a települési környezeti értékelést - 

a) a település önkormányzati főépítésze vagy 

b) a települési önkormányzati főépítész egyetértésével a településtervezés felelős tervezője 
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vagy az önkormányzat által a településtervezéssel megbízott településtervező (a továbbiakban 

együtt: tervező) 

határozza meg az (1)-(6) bekezdés alapján, a képviselő-testületnek címzett feljegyzésben. 

 

A képviselő-testületnek fentiek értemében a Településrendezési tervi eszközök módosítási 

eljárás indításáról határozatot kell hozni fenti tartalommal. Ez a határozat-tervezet ezt a 

megalapozó és indító döntést tartalmazza. 

 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ e) pontja 

szerint a település beépítésre szánt területe csak olyan használati célra növelhető, amilyen célra 

a település már beépítésre kijelölt területén belül nincs megfelelő terület, és ezt a települési 

önkormányzat képviselő-testülete külön döntéssel igazolja. 

 

Beépítésre szánt terület kijelölése nem történik, ezért annak szükségességét és jogszabályoknak 

való megfelelését igazolni nem kell. 

 

 

Határozati javaslat: 

 
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (II. 15.) Kt. határozata 

Jánossomorja város Integrált Településfejlesztési Stratégája módosításáról 

 
 

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet (továbbiakban 

Korm. Rendelet) 59.§ (2) bekezdése alapján a képviselő-testület Jánossomorja város az Universitas-

Győr Nonprofit Kft (9026 Győr Egyetem tér 1.) által készített Településfejlesztési Koncepció És 

Integrált Településfejlesztési Stratégia (koncepció, megalapozó vizsgálat, ITS) alapján a 104/2016. 

(IX.2.) Kt. határozatával elfogadott Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálatát és 

módosítását határozza el alábbiak szerint: 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete Universitas-Győr Nonprofit Kft 

(9026 Győr Egyetem tér 1.) által készített dokumentumokat támogatja. 

2. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Településfejlesztési 

Stratégia felülvizsgálata során Jánossomorja város közigazgatási területén új beépítésre 

szánt területet nem jelöl ki 

3.  A megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat tartalmáról szóló feljegyzést a képviselő-

testület elfogadja. 

 

Az alátámasztó javaslat tartalmáról szóló feljegyzés jelen határozat melléklete. 

 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: 2023. június 15. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a szükséges döntést 

meghozni szíveskedjenek. 

 

Jánossomorja, 2023. február 6. 

Lőrincz György s.k. 

polgármester 
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Melléklet: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
../2023.(….) Kt. határozatához 

 

 

FELJEGYZÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA FELÜLVIZSGÁLAT 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT ÉS AZ ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT TARTALMÁRÓL 

 

Készítette: Zalán Zsolt települési főépítész  

Címzett: Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

 

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban 

Korm. rendelet.) 59.§ (2) bekezdése szerint: 

 

(2) A településterv, kézikönyv és településképi rendelet készítését és módosítását az 

önkormányzat képviselő-testületének 

a) a készítés vagy módosítás tényét, 

b) új beépítésre szánt terület kijelölése esetén az Étv.-ben foglalt követelményeknek való 

megfelelést, 

c) amennyiben indokolt, a kiemelt fejlesztési területté nyilvánítást és 

d) a 7. § (7) bekezdése szerinti feljegyzés elfogadását 

együttesen tartalmazó döntése alapozza meg. 

 

A Korm. rendelet 7.§ (7) bekezdése szerint: 
 

(7) A megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat tartalmát, továbbá az (5) bekezdés 

szerinti megalapozó vizsgálat, alátámasztó javaslat és településterv módosításához 

készült telepítési tanulmányterv felhasználhatóságát - ide nem értve a települési 

környezeti értékelést - 

a) a település önkormányzati főépítésze vagy 

b) a települési önkormányzati főépítész egyetértésével a településtervezés felelős tervezője 

vagy az önkormányzat által a településtervezéssel megbízott településtervező (a 

továbbiakban együtt: tervező) határozza meg az (1)-(6) bekezdés alapján, a képviselő-

testületnek címzett feljegyzésben. 

 

 

 

JÁNOSSOMORJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 

FELÜLVIZSGÁLATA (MÓDOSÍTÁSA) KÉSZÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MEGALAPOZÓ 

VIZSGÁLAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 

 

A módosítás általános eljárással történik. 

 

Megalapozó vizsgálat tartalmi elemei a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján-

Elkészítendő munkarészek 

 

1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ  

TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK, A TELEPÜLÉS HELYE A 

TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN, TÉRSÉGI KAPCSOLATOK  

A település szerepe az országos településhálózatban  

A település szerepe a regionális, a megyei és a járási településhálózatban  



5  

A település vonzáskörzete  

A TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA

  

Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK)  

Győr-Moson-Sopron megye Területfejlesztési Koncepciója  

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA  

Országos tervhierarchia és összefüggései  

A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVEINEK - AZ 

ADOTT TELEPÜLÉS FEJLESZTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ - VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI

  

HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK BEMUTATÁSA  

A hatályos Településfejlesztési Koncepció vonatkozó megállapításai  

A hatályos Integrált Településfejlesztési Stratégia vonatkozó megállapításai  

A hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések  

A TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI ELŐZMÉNYEINEK VIZSGÁLATA 

A hatályban lévő településrendezési eszközök  

A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek  

A TELEPÜLÉS TÁRSADALMA  

Demográfia, népesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok, 

életminőség  

Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok  

Települési identitást erősítő tényezők  

A TELEPÜLÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRÁJA  

Humán közszolgáltatások; oktatás  

Humán közszolgáltatások; EGÉSZSÉGÜGY  

Humán közszolgáltatások; SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZER  

Esélyegyenlőség 

A TELEPÜLÉS GAZDASÁGA 

A település gazdasági súlya, szerepköre  

A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői  

A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai, települést érintő fejlesztési elképzelése 

A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők  

Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat)  

AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA, A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ESZKÖZ- ÉS 

INTÉZMÉNYRENDSZERE 

Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 

Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere 

Gazdaságfejlesztési tevékenység 

Foglalkoztatáspolitika 

Lakás- és helyiséggazdálkodás  

Intézményfenntartás  

Energiagazdálkodás  

TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, OKOS VÁROS TELEPÜLÉSI 

SZOLGÁLTATÁSOK 

A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA  

Természeti adottságok  

Tájhasználat, tájszerkezet  

Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek  

Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése  

ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA 

A települési zöldfelületi rendszer elemei 

A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái  

AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA 

Területfelhasználás vizsgálata 

A telekstruktúra vizsgálata 
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Önkormányzati tulajdon kataszter 

Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése 

Az építmények vizsgálata 

Az épített környezet értékei 

Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 

Az épített környezet konfliktusai, problémái  

KÖZLEKEDÉSVIZSGÁLAT  

Hálózatok és hálózati kapcsolatok 

Közúti közlekedés  

Csomópontok kialakítása 

Közösségi közlekedés  

Kerékpáros- és gyalogos közlekedés  

Parkolás 

KÖZMŰVESÍTÉS  

Víziközművek  

Energia  

Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli hírközlési építmények) 

KÖRNYEZETVÉDELEM (ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS)  

Talaj 

Felszíni és a felszín alatti vizek  

Levegőtisztaság és védelme  

Zaj- és rezgésterhelés  

Sugárzás védelem 

Hulladékkezelés 

Vizuális környezetterhelés 

Árvízvédelem 

Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák  

 KATASZTRÓFAVÉDELEM (TERÜLETFELHASZNÁLÁST, BEÉPÍTÉST, 

BEFOLYÁSOLÓ VAGY KORLÁTOZÓ TÉNYEZŐK) 

Építésföldtani korlátok  

Vízrajzi veszélyeztetettség 

Egyéb  

VÁROSI KLÍMA  

2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ  

A VIZSGÁLT TÉNYEZŐK ELEMZÉSE, EGYMÁSRA HATÁSUK ÖSSZEVETÉSE  

3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 

A HELYZETELEMZÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE, SZINTÉZIS  

A folyamatok értékelése, SWOT analízise  

A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők összefoglaló értékelése 

A településfejlesztés és -rendezés kapcsolata  

PROBLÉMATÉRKÉP/ÉRTÉKTÉRKÉP  

ELTÉRŐ JELLEMZŐKKEL RENDELKEZŐ TELEPÜLÉSRÉSZEK  

 

 

 

 

 ………………………. 

 Zalán Zsolt 

 települési főépítész 


