
HATÁROZAT TERVEZET 
 Balatonújlak településrendezési eszközei 2. sz. módosításának véleményezési szakasza lezárásáról 

 
Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

1. a települési csapadékvízelvezető árokrendszer létesítése érdekében indított településrendezési 
eszközök 2. sz. módosítására irányuló egyeztetési eljárás véleményezési szakaszában, a beérkezett 
véleményeket - egy kivétellel - elfogadja; 

a. A Somogy Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Irodája SO/08/00283-2/2022. sz. 
ügyiratában az alábbi észrevételt tette: „kérjük a TFR 3/A. § (2) bekezdése, illetve a 3/C. § 
előírása szerinti önkormányzati főépítész tartalmat meghatározó feljegyzését pontosítani, a 
településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 78. § (1) 
bekezdés a) pontja szerint a 2022. június 30-ig megkezdett településszerkezeti terv, helyi építési 
szabályzat módosítása során a TFR VI. fejezetének eljárási rendelkezéseit kell alkalmazni;”.  A 
véleményt nem fogadjuk el, a következő indoklással: A hivatkozott 419/2021. (VII. 15.) Korm. 
rendelet 78. § (1) bekezdés a) pontja megállapítja, hogy a 2022. június 30-ig megkezdett 
módosítás során a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet VI. fejezetének eljárási rendelkezéseit kell 
alkalmazni. A települési főépítész által megállapítandó tartalomra vonatkozó rendelkezések a 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet I. fejezetében találhatók, emiatt ez helyett már a 419/2021. 
(VII. 15.) Korm. rendelet II. fejezetének szabályai alkalmazandók. A főépítészi feljegyzés 
megfelelő, nem szükséges javítani. 

2. megállapítja, hogy a partnerségi egyeztetés során a partnerek részéről vélemény vagy észrevétel nem 
érkezett; 

3. szükségtelennek ítéli a 2/2005. (IV. 11.) Korm. rend.-ben előírt környezeti értékelés elkészítését, ugyanis 
a településrendezési eszközök módosítása következtében megvalósuló beruházás a településen nem 
eredményez jelentős környezeti hatást. A környezeti vizsgálat elkészítését a Korm. rendelet alapján 
megkeresett környezet védeleméért felelős államigazgatási szervek sem tartják szükségesnek; 

4. felkéri a polgármestert, hogy a jelen döntést a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 39. § (3) bekezdésének 
és a 2/2005. (IV. 11.) Korm. rend. 5. § (2) bekezdésének megfelelően dokumentálja és tegye közzé; 

5. jelen döntésével a véleményezési szakaszt lezárja és felkéri a tervezőt, hogy a végső szakmai 
véleményezésre a dokumentációt állítsa össze, továbbá felkéri a polgármestert a végső szakmai 
véleményezési szakasz lefolytatására. 
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