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Tisztelt Polgármester Úr!

A 2015. április 1{ől hatályos, főépítészitevékenységről szóló 190/2009. (lX. 15')
Korm' rendelet 2. s (1) bekezdése alapján Veszprém megye településeit érintően

az

állami főépítészifeladatok ellátása

a

Veszprém Megyei Kormányhivatal

hatáskörébe tartozik.

Ez alapján a Somogy Megyei

Kormányhivatal Építésügyiés orökségvédelmi
Hivatal Állami Főépítészilrodája a Zánka Község településrendezési eszközeinek
módosításával kapcsolatos iratokat 2015' április 24-én részemre átadta, melyet
megvizsgáltam'
A2015. április 20-án kelt, 365-212015' számú levelében Zánka Község Helyi Építési
Szabályzat (a továbbiakba: Hész.) módosításának végső szakmai véleményezésre
előkészített anyagát megkÜldte és kérte a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a telepÜlésrendezésieszközökről,
valamint egyes telepÜlésrendezésisajátos jogintézményekről szóló 314l2o12' (Xl'

8.) Korm.

rendelet

(a

továbbiakban;

pontja szerinti - zárő szakmai véleményÜnket.
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-2településfejlesztési és'rendezési es2közök:
A település területére hatályos
_9o/2oo4.önk.határozattalelfogadotttelepÜlésfejlesztésikoncepció

115t2oíJ8'(Vl.26'\önk.határozattalelfogadott,többszörmódosított

-

telepüIésszerkezeti terv;
jóváhagyott' többször módosított helyi építési
rendelettel
önk'
01.)
(Vll.
3/2008
HÉSZ ') és szabályozási terv
szabályzat (a továbbiakban:

Tervezési feladatok:

ZánkatelepÜlésena71'számúfőút,a7313'számúországosmellékút,valaminta
által kőzrezárt terület vonatkozÓ előírásainak
település belterÜletének határa
módosításaaHelyiÉpítésiSzabályzatban(atovábbiakban:Hész.)'
A tervezési munka előzményei:

(lX'12)
Képviselő_testülete a 15412014'
Önkormányzat
Község
Zánka
telepÜlésrendezési eszköz

döntött
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a

hatályos
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Képviselő-testülete a 153t2O14'
Zánka Község Önkormányzat

(lX'12)

önkormányzatihatározatábandöntöttapartnerségiegyeztetésszabályairÓl'

TárgyiügybenazönkormányzategyszerűsítettegyeáetésieljárásbanazEljr.41.saz E|jr' 9' mellékletében felsorolt
szakasztkezdeményezte
véleményezési
a szerinti
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Az
(Xll. 11.) Kt' határozalában döntött a véleményezési
képviselő-testület 2oot2o14.
lt'
b e a d vá n y ához csato
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-3névjegyzékijelölését és a tervező saját kezű aláírását, ezért kérem, hogy a
benyújtott aláírólapot az azon szereplő személyek mindegyike, ne csak a
jogo s u ltsá g g a l re nde lkező te rvező k írják al á'

A

beérkezett tervdokumentáció tartalma

az Eljr. 1' és 3'

mellékletének

megfelelően készült el.

Zárő szakmai vélemény:

Zánka Község Önkormányzata Zánka Község településrendezési eszközeinek
részleges módosítására irányulo zárő véleményemegyetértő, javasolom annak
testületi jóváhagyását, amennyiben a részletezett javításoknak, pótlásoknak
eleget tettek.

Az iratanyag átvizsgálása során megállapítottam, hogy az Eljr. ao'$ (1) bekezdése
szerinti valamennyi dokumentum megküldésre került.

A megküldött iratanyag nem tarlalmaz információt arra vonatkozóan, hogy az Eljr'
39.

s

(3) bekezdésében előírt, Zánka Község Önkormányzat képviselő-testÜlet
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Nem volt ellenvélemény,ezért tárgyalás tartására nem volt szükség.

Megállapítottam, hogy a Somogy tVlegyei Kormányhivatal ÉpítésÜgyiés
Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítészénekvéleményezésiszakaszában kiadott
véleményébenmind a ,,2014. évi első módosítás'', mind a ,,Tárgyi módosítás''
megnevezésű kifogásoknak, javaslatoknak hiányta lanul eleget tettek'

Az Étv'6/A. s (3) bekezdése alapján az
helyi rendeletei megalkotásával

és a

az építésügyifeladatát a
kapcsolódó sajátos jogintézményekkel,
önkormányzat

továbbá - a főépítészitevékenységről szolo 190/2009. (lX'15.) Korm. rendelet 10.$
(1) bekezdésében foglaltak szerinti önkormányzati főépítészközreműködésével
látja el.

A

rendelkezésemre álló iratanyagból nem állapítható meg, hogy
egyeztetési e ljá rása sorá n ön ko rmá n yzati f őépítészközre m űködött_e'

A

Hész. tervezet

a

módosítás

1' sz.

mellékletévelkapcsolatban megállapítottam, hogy a
jelmagyarázat nem tartalmazza a KÖu jelű övezet jelölését, valamint a
jelmagyarázat ábrázolásának egyértelműnek, beazonosíthatónak és a jelöléseknek
méretben megegyezőnek kell lenniÜk, ezért kérem azt javítani ezeknek
megfelelően.

Az

elfogadott településszerkezeti tervet, helyi építésiszabátyzatot és
szabályozási tervet - digitátis adathordozón. *.pdf formátumban és
papíralapon is kérem megküldeni részemre.
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Az

Eljr'-ben meghatározott állami főépítésziszakmai feladatokat
a fcíépítészi
tevékenységről szóló 19ol2}Og. (lX.15.) Korm. rendelet 2 (1)
bekezdése és a 7.s
s
h) pontja alapján látom el'

Tájékoztatom a Polgármester Urat, hogy a 2O15' április 01-i jogszabályváltozásból
eredő állami főépítészifeladatellátás a részÜnkre igen nagy
mennyiségű feladatot,

gyakorlatilag egyszerre tör1énő nagyszámú ügy feldolgozását
tette, teszi

szÜkségessé.

Célunk és egyben kötelességÜnk is, hogy munkánkkal közvetlenÜl
is segíts Ük az
önkormányzatokat az Étv.-benmeghatározott építésÜgyifeladatellátásukban'

A megfelelő és az elvárható együttműködés érdekébenazonban
kérem Önt, hogy a
kezdeti, átmeneti időszakban legyen tekintettel arra, hogy
a két államí főépítészi
irodától áprílis első napjaiban átvett és az aá kovetően folyamatosan
beérkező
Ügyiratok felhalmozódása, illetve feltorlódása miatt, a legnagyobb
igyekezetÜnk
ellenére sem volt lehetőségünk az Eljr' 40.
s Q) bekezdése szerinti határídő
betartására.

A

szakmailag és a jogszabályi előírásoknak is megfelelő telepÜlésrendezési
eszközök elkészítéseés elfogadása érdekébenazonban, az egyeztetés
mindegyik
szakaszában indokolt, hogy a levelünkben leírtakra figyelemmel
legyenek'
Köszönöm

megértését.

Veszprém, 2015.június 9.
Tisztelettel:
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