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I. BEVEZETŐ 

1. ELŐZMÉNYEK, A TERV CÉLJA, A MEGBÍZÁS ISMERTETÉSE  

Zánka község településrendezési eszközei 2008-ban kerültek jóváhagyásra. Zánka község hatályos 
településrendezési eszközei, melyek többször módosításra kerültek: 

• Zánka Önkormányzat Képviselő-testületének 81/2019. (VI.17.) számú határozata Zánka 
településszerkezeti tervének megállapításáról (továbbiakban: TSZT) 

• Zánka Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019. (VI.19.) rendelete a helyi építési 
szabályzatról (továbbiakban: HÉSZ) 

ELŐZMÉNYEK, A MÓDOSÍTÁS CÉLJA 

Zánka község Önkormányzata a község településrendezési eszközeinek módosításáról döntött. A 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a település-
rendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Eljr.) 32. § (6a) b) pontjában foglaltakat 
figyelembe véve a módosítás állami főépítészi eljárás keretén belül történik.  

Zánka község Önkormányzata 2021-ben módosította a településrendezési eszközeit a 7312 j. közút 
mentén, Zánka belterületétől északra, az Ófalu szomszédságában elhelyezkedő 057/4 és a 057/20 
hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában. A módosítás Zánka község Képviselő-testületének 17/2021. 
(XI.10.) önkormányzati rendeletével került elfogadásra. 

A módosítás során az SZT-2M2 jelű szabályozási tervlapon a módosítással érintett területre 
vonatkozó övezeti jel a végső szakmai véleményezési anyagban és a jóváhagyott anyagban hibásan 
került feltüntetésre, így a módosítás rajzi feldolgozásból adódó pontatlanság javítása érdekében 
történik. 

  

A módosítással érintett terület elhelyezkedése  
(forrás: google.com + saját szerkesztés) 

A korábbi módosítás célja, hogy az említett területen jelenleg is működő lovarda turisztikai 
fejlesztését lehetővé tevő szabályozási környezet alakuljon ki. A módosítás során a 057/20 hrsz-ú 
ingatlan egy rész Kb-L területfelhasználási egységbe került átsorolásra a vele szomszédos 057/4 
hrsz.-ú ingatlanhoz hasonlóan. A módosítás során a módosítással érintett területek Kb-L2 jelű, 
újonnan létrehozott övezetbe kerültek besorolásra. A módosítás véleményezési anyagában az 
övezetjel még helyesen került feltüntetésre. A véleményezési szakaszban beérkezett vélemények 
alapján javított, végső szakmai véleményezésre előkészített anyagban viszont technikai hibából 
kifolyólag a szabályozási tervben hibásan Kb-L1 jelű övezet került feltüntetésre és jóváhagyva is így 
lett az anyag.  
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Kivágat a korábbi módosítás véleményezési 
anyagának 2.2 Szabályozási koncepció fejezetéből, 

2021. augusztus 

Kivágat a korábbi módosítás végső szakmai 
véleményezési anyagának SZT-2M2 jelű tervlapjából, 

2021. szeptember 

Jelen módosítás célja a rajzi hiba javítása, a korábbi módosítás szövegezésének megfelelően a 
lovarda területének Kb-L2 jelű övezetbe sorolása. 

Az Eljr. 3/B.§ a) pontja alapján nem kell megalapozó vizsgálatot és alátámasztó javaslatot 
készíteni, ha a településrendezési eszköz módosítása elírás javítása vagy rajzi feldolgozásból adódó 
pontatlanság javítása miatt történik, így jelen módosításhoz nem készül megalapozó vizsgálat és 
alátámasztó javaslat. 

2. A TERVEZÉSI FOLYAMAT 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) rendelkezik a településrendezési eszközök 
egyeztetésének és elfogadásának szabályairól. A tervezett módosítás az Eljr. 32.§ (6a) alapján 
állami főépítészi eljárással kerül lefolytatásra, mivel a településrendezési eszköz módosítása rajzi 
feldolgozásból adódó pontatlanság javítása miatt történik. 

Az Eljr. 42/A.§ alapján az állami főépítészi eljárás esetén a polgármester a településrendezési 
eszköz tervezetét a záró szakmai vélemény megkérése előtt véleményezteti a partnerekkel.  

Az Eljr. 29.§-nak megfelelően az önkormányzat az egyeztetési eljárást megelőzően döntött a 
partnerségi egyeztetés szabályairól 10/2020. (VIII.10.) rendeletében. A 2020. évi LVIII törvény 165. 
§-a szerint, illetve a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és 
településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 2021. évi XCIX. törvény 157. § (1) 
bekezdése alapján az Eljr. a hivatkozott §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. Ennek 
értelmében a helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró 
szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton 
folytatja le. A fentieknek megfelelően az Eljr. 29/A § szerinti munkaközi tájékoztatás lakossági 
fóruma kizárólag elektronikus úton történik. Az észrevételeket és javaslatokat az előzetes 
tájékoztató honlapon történő közzétételétől számított 15 napon belül lehet megtenni, kizárólag 
elektronikus úton. 

A polgármester a beérkezett partnerségi véleményeket ismerteti a képviselő-testülettel, amely 
elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. A vélemény el nem fogadása 
esetén a döntést indokolnia kell. A partnerségi egyeztetés a döntés dokumentálásával, 
közzétételével lezárul. 
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Ezt követően a polgármester elektronikus úton záró szakmai véleményt kér az állami főépítészi 
hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalhoz benyújtott kérelemmel. A kérelemhez mellékelni 
kell: 

a) a partnerségi egyeztetést lezáró döntést és 
b) a településrendezési eszköz tervezetét. 

Ha az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal jogszabályi ütközést észlel, 
egyeztető tárgyalást kezdeményez. Az állami főépítész hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal 
záró szakmai véleményét 15 napon belül megküldi a polgármesternek a településrendezési eszköz 
elfogadásához. 

A településrendezési eszközök módosítása az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatal záró szakmai véleményének birtokában hagyható jóvá. Az állami főépítészi eljárás 
esetén a településrendezési eszköz legkorábban az elfogadást követő napon lép hatályba.   

Jelen dokumentáció a településrendezési eszközök módosításának partnerségi egyeztetésre 
előkészített dokumentációja.  
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II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 

Zánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2022. (…) önkormányzati rendelete 

 a Helyi Építési Szabályzatról szóló 10/2019. (VI.19.)  
önkormányzati rendeletének módosításáról 

Zánka Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 
29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdés, valamint a 62. § (6) bekezdés 6. 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42/A.§-ban 
meghatározott feladatkörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész véleményének 
kikérésével a helyi építési szabályzatról szóló 10/2019. (VI.19.) önkormányzati rendelet 
módosításáról a következőket rendeli el: 

1. § 

A helyi építési szabályzatról szóló 10/2019. (VI.19.) önkormányzati rendelet 6. melléklet SZT-2M2 
jelű tervlap helyébe az 1. melléklet lép. 

4. § 

Jelen rendelet a jóváhagyását követő napon lép hatályba. 

 

 

 Filep Miklós dr. Varga Viktória 

 polgármester  jegyző 

Kihirdetve:  
Zánka, 2022. …. 
 
 
  dr. Varga Viktória 

 jegyző 
1. melléklet a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez 


