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KIVONAT 

Készült Kapuvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete által 2020. október 15. napján 

tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 

Kapuvár településrendezési eszközök módosítása (msz.: 20090) egyszerűsített eljárásban 
– partnerségi egyeztetés lezárása 

Előadók: Hámori György polgármester 

Az előterjesztés után a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 Kapuvár Város Önkormányzata  

 Képviselő-testületének 122/2020. (X.15.) ÖKT. határozata: 

A képviselő-testület az alábbi döntést hozza: 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, továbbá a 

településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a 

településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló Kapuvár 

Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017 (IV.28.) önkormányzati 

rendeletének előírásai alapján a partnerségi egyeztetés lefolytatásra került. 

A partnerségi eljárásról szóló tájékoztató 2020. szeptember 14. napján közzétételre került 

Kapuvár Város Önkormányzatának honlapján (www.kapuvar.hu), Polgármesteri Hivatal 

hirdetőfelületén, RábaközPress újságban azzal, hogy az egyszerűsített eljárás 

dokumentuma megtekinthető a város honlapján, valamint tájékoztatást adott a lakossági 

fórum helyéről, időpontjáról és az észrevételek beérkezésének módjáról, határidőjéről. 

A lakossági fórum 2020. szeptember 24-én került megtartásra a Kapuvári Rábaközi 

Művelődési Központban. A lakossági fórumon felmerülő kérdések, észrevételek 

megválaszolásra kerültek, ezek miatt a tervben változtatásokra nem volt szükség. 

A lakossági fórum után 2020. október 2. napjáig észrevétel, vélemény nem érkezett, ezért 

a partnerségi egyeztetést a képviselő-testület lezárja. 

   Felelős: Hámori György polgármester 

   Határidő: folyamatos 

Hámori György sk.  P.H.                               Borsodi Tamás sk. 

Polgármester                                                             Címzetes főjegyző 

 

 



ZÁRADÉK
Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező.

Másolatkészítő szervezet neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
A másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve: Kondor Alíz (KONDORAL)
Másolatkészítő rendszer: Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer 3.745.2.3
Másolatkészítési szabályzat: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal másolatkészítési szabályzata
Másolatkészítési rend elérhetősége: http://www.kormanyhivatal.hu/download/1/29/c5000/Masolatkeszitesi%20szabalyzat.pdf#!DocumentBrowse
Másolatkészítés időpontja: 2020.10.29. 12:47:19

A dokumentum elektronikusan hitelesített.
Dátum: 2020.10.29 12:47:19
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Kondor Alíz



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI IRODA

Iktatószám: GY/15/398-2/2020.

Ügyintéző: Szabó Ádám
Telefon: +36 (96) 795-789

E-mail: szabo.adam@gyor.gov.hu

Tárgy: Kapuvár Település
településrendezési eszközeinek
Msz.: 20090
munkaszámú módosítása
egyszerűsített eljárás
szakmai vélemény

Mellékletek:
Hiv. szám: VF/314-5/2020

Hámori György Úr
Polgármester
Kapuvár Város Önkormányzata

Tisztelt Polgármester Úr!

Kapuvár Város településrendezési eszközeinek Msz.: 20090 munkaszámú felülvizsgálatával kapcsola
tos szíves megkeresésére - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv.

(továbbiakban: Étv.) 8. § (2) bekezdése, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált telepü
lésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajá
tos jogintézményekről szóló 31412012. (Xl. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 41. § alap
ján az alábbi szakmai véleményt adom:

A tárgyi módosítást támogatom.
Kérem, az alábbiak figyelembe vételét a záró véleményezési dokumentáció összeállítása során.

Tájékoztatom, hogy a módosítással kapcsolatos további teendőkről a Korm. rendelet 39.§-a az aláb

biak szerint rendelkezik:

,,(1) Véleménye/térés esetén a polgármester egyeztetést kezdeményezhet, amelyről jegyzőköny

vet kell készíteni.
(2) A véleményezést követően a beérkezett véleményeket - egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet
is - ismertetni kell a képviselő-testülettel, amelyek e/fogadásáról vagy el nem fogadásáról a kép
viselő-testület dönt. A vélemény, észrevétel el nem fogadása esetén a döntést indokolnia kell.
(3) A véleményezési szakasz lezárul a (2) bekezdés szerinti döntés dokumentálásával és közzé

tételével."

9021 Győr, Árpád út 32. - 9002 Győr Pf.: 415 - Telefon: +36 (96) 795-678
E-mail: foepitesz@gyor.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu



A végső szakmai véleményezési szakasszal, kapcsolatban a Korm. rendeletnek különösen az alábbi
előírásaira hívom fel a figyelmet:

„40. § (1) A polgármester, a véleményezési szakasz lezárását követően a településrendezési
eszköz tervezetét, az eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a véleményezési sza
kaszban keletkezett egyéb dokumentum egy példányát, továbbá azok másolati példányát elekt
ronikus adathordozón megküldi végső szakmai véleményezésre az állami főépítésznek.
(3) Záró szakmai vélemény akkor adható, ha az (1) bekezdés szerinti valamennyi dokumentum
hiánytalanul megküldésre került"

41. § (2) b) és c) pontja szerint a Korm. rendelet 9. mellékletben meghatározott államigazgatási
szervekkel és -TSZT módosítás esetén- az érintett területi, települési önkormányzatokkal kell vé
leményeztetni az elkészült településrendezési eszközt
Kérem, az eljárás következő szakaszában adjanak tájékoztatás arról, hogy mely államigaz
gatási szerveket és érintett önkormányzatokat kerestek meg, közülük a felkérés ellenére
kik nem adtak véleményt. Azok esetében, akik nem adtak véleményt kérem, igazolják hitelt
érdemlően (tértivevény, ügyfélkapu letöltési igazolás), hogy a megkeresés megtörtént.

Kérem, hogy 314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 40.§-a szerinti végső szakmai véleményezésre
benyújtandó dokumentációt a Korm. rendelet 38-41.§ alapján beérkezett véleményekkel, előz
ményiratokkal, a partnerségi egyeztetés végrehajtásáról és eredményéről szóló okirattal, a véle
ményezési eljárás során beérkezett vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, valamint
az egyeztetési eljárás lezárásról szóló önkormányzati döntéssel együtt, a dokumentáció elérési
útvonalának megadásával vagy GYMSFOEP hivatali kapun történő feltöltéssel vagy CD-n szí
veskedjék megküldeni.

Kérem, lehetőség szerint az egységes szerkezetbe foglalt HÉSZ „pdf' formátumú mellékleteként
összedolgozott egységes településszerkezeti és szabályozási tervlap készüljön. Ha erre nincsen
mód, úgy a HÉSZ mellékleteként szükséges átnézeti tervlap(ok) csatolása, melyből egyértelműen
megállapítható, hogy az egyes területeket mely munkaszámú tervlap szabályozza.
A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-a alapján a Nemzeti
Jogszabálytár (NJT) internetes felületén, továbbá a Korm. rendelet 43. § szerint, valamint a
1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (4) bekezdés szerint az önkormányzat honlapján is közzé kell ten
ni a hatályos településrendezési eszközöket.

Győr, 2020.10.29.
Tisztelettel

Széles Sándor kormánymegbízott nevében és megbízásából
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Hatósági Főosztály
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

telefon: 88/550 962, e-mail: vemkh.banyaszat@veszprem.gov.hu

Ügyiratszám: VE-V/001/1786-2/2020 Tárgy: Kapuvár
településrendezési
eszközök módosítása
(msz: 20090)

Ügyintéző: Nagy Levente Hiv. szám: VF/314-5/2020
Szerv. egység: Bányászati Osztály Melléklet:
Telefon: 88 – 550 964

Kapuvár Város Polgármestere

9330 Kapuvár
Fő tér 1.

A  Veszprémi  Megyei  Kormányhivatal  (továbbiakban:  Bányafelügyelet)  tárgyi  tervvel
kapcsolatos  véleménykérő  megkeresésükre  közli,  hogy  a  Bányafelügyelet  a  szakterületébe
tartozó kérdései tekintetében nem érintett, észrevételt nem tesz, kifogást nem emel a tervezett
módosítással szemben.

Veszprém, 2020. november 3.

Takács  Szabolcs  kormánymegbízott  nevében  és
megbízásából 

Nagy Levente
bányafelügyeleti szakügyintéző





































HITELESÍTÉSI ZÁRADÉK

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező hiteles másolat.

Iktatószám: HIV/15534-2/2020

Másolatkészítő szervezet: Csornai Polgármesteri Hivatal

Másolat hitelesítését végző személy: Berczeli Gábor - berczeli.gabor@csorna

Másolatkészítés időpontja: 2020.10.30. 09:48

Másolatkészítő rendszer megnevezése: ASP IRAT Szakrendszer

Másolatkészítő rendszer verziószáma: 20.3.0.10

Másolatkészítési szabályzat megnevezése: Csornai Polgármesteri Hivatal másolatkészítési szabályzata

Másolatkészítési szabályzat verziószáma: 1/2020

Másolatkészítési rend elérhetősége: www.csorna.hu
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Ügyiratszám: I/201-2/2020. Tárgy: Kapuvár településrendezési  

Ügyintéző: dr. Pintér Orsolya eszközeinek módosításával kapcsolatos  

 vélemény 

 Hiv. szám: VF/314-5/2020. 

 

 

Hámori György úr 

polgármester 

 

KAPUVÁR 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

A 2020. október 19. napján érkezett, hivatkozott számú megkeresésével kapcsolatban, Osli Községi 

Önkormányzat nevében – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § (3) bekezdése alapján – 

nyilatkozom, hogy Kapuvár településrendezési eszközeinek tervezett módosítása az önkormányzat 

érdekeit nem sérti.  

 

A véleményezési dokumentációban foglaltakkal egyetértek, azzal kapcsolatban kifogást nem 

emelek. 

 

 

Osli, 2020. november 3. 

 

 Tisztelettel: 

 

 

Fodor József 

polgármester 

Osli Községi Önkormányzat 

9354 Osli, Fő u. 9., Tel.: (96) 250-151 

E-mail: polgarmester@phosli.t-online.hu 
_____________________________________________________________________________________ 

Fodor 
József

Digitálisan aláírta:  
Fodor József 
Dátum: 2020.11.03 
09:33:59 +01'00'

mailto:polgarmester@phosli.t-online.hu

















