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BEVEZETŐ 

A terv célja, a megbízás ismertetése  

A Pázmánd közigazgatási területén is keresztülhaladó tervezett Budapest-Balaton kerékpáros 
útvonalat az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű beruházássá nyilvánította. Az önkormányzat e nyomvonal mellett egy további, 
Kápolnásnyéket és Pázmándot összekötő kerékpárút kialakítását is tervezi, a Budapest-Balaton 
kerékpáros útvonalhoz csatlakozóan. E nyomvonal megépítése a TOP-3.1.1.-15-FE1-2016-00015 
pályázat keretében valósul meg. A Kápolnásnyék-Pázmánd helyi kerékpárút nyomvonalát Pázmánd 
Község Önkormányzata a 204/2018. (IX.12.) sz. határozatával (lásd 1. melléklet) kiemelt fejlesztési 
területté nyilvánította. 

A fenti kerékpárutak nyomvonalát a település hatályos szabályozási terve nem tartalmazza, így 
megvalósításuk érdekében a településrendezési eszközök módosítása vált szükségessé, amelyről az 
önkormányzat képviselő-testülete a 205/2018. (IX.12.) sz. határozatában döntött. Az önkormányzat 
a tervezési munkával a Völgyzugoly Műhely Kft-t bízta meg. 

 

A tervezési terület légifotója (Saját szerkesztés) 
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A tervezési folyamat 

A módosítások a helyi építési szabályzatot és a szabályozási tervet érintik. A vizsgálatok 
megkezdése és a helyi építési szabályzat módosítása egy időben, egymással párhuzamosan történt.  

A tervezési munka során az egyes módosítási igények vizsgálatát, és a változtatási koncepció 
felállítását követően a HÉSZ módosításának javaslatát készítettük el. A megalapozó vizsgálat a 
terület bemutatását, az alátámasztó munkarészek pedig a változtatás szakmai indokait és a 
szabályozási koncepciót tartalmazzák.  

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. § (6) bekezdésében foglaltakat 
figyelembe véve, a településrendezési eszközök módosítására tárgyalásos eljárás keretén belül 
történhet. A tárgyalásos eljárás szabályait az Eljr. 42. §-a tartalmazza. Tárgyalásos eljárás esetén a 
településrendezési eszközt a partnerségi egyeztetéssel egyidejűleg kell elkészíteni. A partnerségi 
egyeztetést lezárást követően kerül sor a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatására. Az 
Önkormányzat a kész dokumentációt megküldi az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei 
kormányhivatalnak. 

Az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal a kérelem beérkezésétől számított 5 
napon belül kezdeményezi az egyeztető tárgyalást, melyre a tárgyalás előtt legalább 8 nappal 
elektronikus úton meghívja – a településrendezési eszközök megküldésével párhuzamosan – az Eljr. 
9. mellékletben szereplő valamennyi államigazgatási szervet, az érintett területi és települési 
önkormányzatokat, a partnerségi egyeztetés szerint az eljárásban érintett partnereket. Az állami 
főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal, amennyiben szükséges, előzetes 
adatszolgáltatást kérhet az érintett államigazgatási szervektől.  

Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv készül. Az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei 
kormányhivatal a jegyzőkönyvet és a záró szakmai véleményt 8 napon belül megküldi a 
polgármesternek a településrendezési eszközök elfogadásához. 

A településrendezési eszközök módosítása az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei 
kormányhivatal végső szakmai véleményének birtokában hagyható jóvá. Az Eljr. 43. § (1) bekezdés 
c) pontja alapján a településrendezési eszközök az elfogadást követő napon hatályba léptethetők. 

A partnerségi egyeztetést Pázmánd község Önkormányzata a partnerségi egyeztetés szabályairól 
szóló rendelet szerint lefolytatta az egyeztető tárgyalást megelőzően. Tárgyalásos eljárás esetén, a 
véleményezendő anyag közzétételével és lakossági fórum megtartásával kerül sor az érintett 
lakosság bevonására.  

Jelen dokumentáció a településrendezési eszközök módosításának jóváhagyott anyaga. 

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet átmeneti rendelkezéseinek 45. § (2) bekezdés 
értelmében az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi 
követelményeinek és jelmagyarázatainak figyelembe vételével történik a településrendezési 
eszközök módosítása. 
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HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 
 

PÁZMÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/2018. (XII.20.) ÖNKORMÁNYZATI 

RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 9/2006. (IX.15.) ÖNKORMÁNYZATI 

RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

Pázmánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 6/A.§ (3) bekezdésében és 62.§ (6) 
bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6.§ (1) bekezdésében 
biztosított feladatkörében, a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendeletben meghatározott 
véleményezésben részt vevő szervek egyetértésével, a következőket rendeli el: 
 

1. A RENDELET MELLÉKLETE 

1. §  Jelen rendelet 1. melléklete az SZT-M1 jelű szabályozási terv módosítás.  
 

2. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

2. §  A helyi építési szabályzatról szóló 9/2006. (IX.15.) önkormányzati rendelet mellékletét képező 
szabályozási tervlapjainak a módosítás területi hatálya alá tartozó területre vonatkozó 
normatartalma helyébe jelen rendelet 1. melléklete szerinti szabályozási terv módosítása (SZT-
M1) tervlap módosítás területi hatálya alá tartozó területre vonatkozó normatartalma lép. 

3. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 

 
Pázmánd, 2018.   

 
 

dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika Járfás Andrea 

Polgármester Jegyző 

 
 
1. melléklet a 15/2018. (XII.20.) önkormányzati rendelethez  

Szabályozási terv módosítása (SZT-M1) 
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