
Főépítészi Feljegyzés 

 

Készült a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 3/C. §-ban foglaltaknak 

megfelelően - a 13/2021.(IX.23.) számú képviselő-testületi határozat - alapján, mint 

Táplánszentkereszt község településfejlesztési döntése szerint -, településrendezési 

eszközeinek módosításához. 

A község hatályos településfejlesztési koncepcióval, településrendezési eszközökkel 

rendelkezik:  

A község hatályos településfejlesztési koncepcióval, településrendezési eszközökkel 

rendelkezik, amelyet a 2006-ban elfogadott településfejlesztési koncepció és 70/2007. 

(IX.27.) számú határozattal elfogadott településszerkezeti terv, valamint a 

25/2003.(VIII.21.) önkormányzati rendelet Táplánszentkereszt község szabályozási terv 

a helyi építési szabályzatáról. Jelen módosítás a sorban a 6. sorszámú. 

A korábbi megalapozó munkarész a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 

3/A. §-ban foglaltak alapján nem használható fel, mivel készítése 7 évnél régebben 

történt, az új megalapozó munkarész tartalma a Tr. 45. § (2) bekezdés a) alpontja 

alapján az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi 

követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően, az OTÉK 3. § (3)-(4) bekezdései és 

4. § (5)-(6) bekezdései szerint került meghatározásra. Az épített környezet alakításáról 

és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 60. § (8) bekezdése szerint a 

településrendezési eszközök 2023. december 31-ig módosíthatók.  

A tervezett módosításokhoz új, teljes körű megalapozó szakági munkarészek készítésére 
van szükség legalább a módosítással érintett területekre vonatkozóan: 
 
1.) Táplánszentkereszt Község Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) 
kormány rendelet alapján a hatályos települési rendezési eszközök módosítását 
kezdeményezi a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából a TURA-Terv 
Mérnökiroda Kft., a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. és a Speciálterv Építőmérnöki 
Kft., mint tervezők által az „M86 autóút Körmend (M80) - Szombathely-Zanat kelet 
(M86) közötti tanulmánytervének és engedélyezési tervdokumentációjának 
elkészítése, továbbá az építési engedély megszerzése” tervezet gyorsforgalmi út  
kijelölésére, és ezzel összefüggésben az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. 
Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 1.1.64 pontja alapján nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű közúthálózat fejlesztést támogatja és a 
településrendezési eszközöket ennek megfelelően módosítja. 

 
A településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat ás annak mellékleteként a 
szabályozási tervlapok a tervezési terület vonatkozásában kerülnek módosításra.  
 



A tartalmi felépítése készítésének időszakából adódóan nem egyezik a Kr. által új típusú 
településrendezési eszközök készítésére előírt metodikával.  
Mivel a szabályozási terv és s településszerkezeti terv módosítása együtt készül a 
szabályozási tervvel, így az alátámasztó munkarészeket közösen kel elkészíteni az akkor 
hatályos OTÉK 3.§ (3) bekezdése és a 4.§ (5) bekezdése alapján. A településszerkezeti 
tervhez a település sajátos helyi adottságainak hiányában nem kell az OTÉK 3.§ (4) 
bekezdése szerinti munkarészt készíteni. 
A HÉSZ módosítás a tervezési feladatot szolgálja és annak építésszabályozási eszköze. A 

helyi építési szabályzat a Kr. 5.mellékletétől eltér, mivel a hatályos HÉSZ felépítése más 

metodikát követ, új HÉSZ készítésére a tervező megbízást nem kapott, és Kr. 45. §-a 

alapján még módosítható.  

A Kr. 3/A.§ (2) bekezdése szerint: „(2)A megalapozó vizsgálat tartalmát a tervezési 
terület, a tervezési feladat és a tervezési cél figyelembevételével aktualizálni kell olyan 
módon, hogy a szükséges tartalmat és annak részletezettségét az önkormányzati főépítész 
írásban határozza meg.” 
 
A Kr. 3/A.§ (3) bekezdése szerint: „(3) A stratégia és a településrendezési eszköz készítése, 
valamint a koncepció, a stratégia és a településrendezési eszköz módosítása során 
felhasználni csak az aktualizálást megelőzően legfeljebb hét éven belül készült 
megalapozó vizsgálatot lehet, ideértve az ezen időtávon belül a településrendezési 
eszközhöz nem e rendelet szerinti tartalommal elkészített megalapozásnak minősülő 
vizsgálatot is. A felhasználható tartalmi elemeket az önkormányzati főépítész írásban 
határozza meg.” 
 

A fentiek alapján a tervezési területek vonatkozásában és azokra kiterjedően az 

alátámasztó munkarészeket legalább a tervezési területre vonatkozóan az OTÉK 2012. 

augusztus 6-ai állapot szerinti el kell készíteni. 

Az elkészítendő munkarészek: tájrendezési, környezetalakítási, közlekedési, 

közművesítési, hírközlési, területrendezési tervek és a településszerkezeti terv 

összehangját igazoló térkép és leírás legalább a tervezéssel érintett terület 

vonatkozásában. 

 

Táplánszentkereszt, 2022. február 

           
        ……………………………………. 

Puklerné Kovács Erika  
önkormányzati főépítész 

 


