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érintett területi és települési önkormányzatok részére 
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I. ELŐZMÉNYEK 
 
Pócsmegyer község jelenleg hatályos településrendezési eszközei az alábbiak: 

• a 96/2002.(XII.10.) sz. Önk. határozattal elfogadott Pócsmegyer Község 
Településfejlesztési koncepciója, 

• a 87/2013.(IX.18.) sz. Önk. határozattal elfogadott Pócsmegyer Község 
Településszerkezeti Terve,  

• a 13/2013.(IX.23.) sz. Önk. rendelettel elfogadott Pócsmegyer Község Helyi Építési 
Szabályzata és Szabályozási Terve  

 
Pócsmegyer Önkormányzatának Képviselő-testülete. 3/2016. (I.28.) sz. Képviselő-testületi 
határozatával döntött Pócsmegyer településrendezési eszközeinek módosításáról. 
 
Pócsmegyer Község Képviselő-testületének döntése a településrendezési eszközök 
egyeztetésének megkezdéséről: 

 
 
Az önkormányzat döntése értelmében a tervezési feladat Pócsmegyer Község 
településszerkezeti terve, valamint szabályozási terve és helyi építési szabályzatának 
módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 
a településrendezési eszközökről, valamit egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet alapján. 
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A tervezett módosítások nagyságrendje és tartalma nem indokolta a 96/2002.(XII.10.) sz. 
Önk. határozattal elfogadott, hatályos Településfejlesztési koncepció módosítását, a 
megindított településrendezési eljárásban arra nem került sor. 
A jelenleg hatályos településrendezési eszközök módosítását az alábbi indokok teszik 
szükségessé: 
- a településrendezési eszközökre hatással lévő jogszabályváltozások 2015. évi CCXII. 

törvény, 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet, 1997. évi CXLI. Törvény 89/a  § (1) és 
(2) bek.      

- a hatályos tervek jóváhagyása óta eltelt időszakban felmerült terület felhasználás 
változtatási szándékok;  

- szabályozási terv módosítását igénylő lakossági igények; 
- szomszédos települések (Leányfalu) településrendezési eszközeivel való összhang 

megteremtése. 
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Pócsmegyer Község Képviselő-testületének 28/2013. (II. 14.) döntése a partnerségi 
egyeztetés szabályairól: 
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A módosítással érintett területek jelölése Pócsmegyer Község hatályos Településszerkezeti Tervén 
Áttekintő tervlap (léptéktelen) 
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II. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TERVEZETT MÓDOSÍTÁSAI 
 

1. számú javaslat: Gyalogos –kerékpáros híd szerepeltetése Leányfalu-
Pócsmegyer között 

 
Leányfalu és Pócsmegyer valamikor egy település volt, részben ennek szimbolikus 
visszaállítása, részben a tervezett kerékpárutak nyomvonala miatt a két település közös 
akaratot fogalmazott meg a két település közt távlatban létesítendő gyalogos-kerékpáros híd 
létrehozására. Leányfalu egyeztetés alatt lévő Településszerkezeti tervében zöld nyíllal jelöli 
a kialakítandó híd potenciális sávját.  
 

 
 
Leányfalu Településszerkezeti tervének kivonata  
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2. számú javaslat : Az Ófalú központjában a Kossuth Lajos utca és a Dózsa 
György utca kereszteződésében faluközpont, főtér kialakítása. Falusias 
lakóterület átsorolása településközponti vegyes területbe.  
 

 
 

Részlet a faluközpontra kiírt pályázatból. 
 
 

 
 

Részlet a hatályos Településszerkezeti Tervből 
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3. számú javaslat: A Pázsit - tótól délre fekvő önkormányzati tulajdonú 
területen helyi bevételeket generáló vállalkozások számára terület 
kialakítása.  

 
Vt terület átsorolása G-Ksz területbe. Pócsmegyer önkormányzata a tájvédelmi, 
vízbázisvédelmi , és egyéb környezetvédelmi szempontok maximális figyelembe vételével a 
tulajdonában lévő területen a sziget karakteréhez  jól kapcsolható vállalkozási terület 
létrehozását tervezi.  

 
 

Részlet a hatályos Településszerkezeti Tervből 

4. számú javaslat: A Napsugár tér rendezésére kiírt pályázatok javaslata 
szerint a tér eredeti Hajós Alfréd által tervezett formájának részbeni 
visszaállítása. Vt- terület módosítása közterületté.  

 

 

Vt Gksz
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Részlet a Napsugár tér rendezésére kiírt pályázatból: 

 

 

Hajós Alfréd 1931-es tervének részlete: 

�  
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5. számú javaslat: Magántulajdonú telkek Ev besorolása nem felel meg a valós 
állapotnak, tulajdonosok kérésére az erdőhatár pontosítása szükséges  
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III. SZABÁLYOZÁSI  TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS  
 

6. számú javaslat: Surány IV. Lke-4 övezeti előírásainak módosítása   
 
Surány IV. Lke-4 övezeti besorolású zártkerti telkeit az ingatlan nyilvántartási törvény 
változása óta a földhivatal fokozatosan vonja ki a művelés alól. Az ingatlanokon álló épületek 
lakóépületté nyilvánításának, vagy új építésének a HÉSZ szerint nincs akadálya, így az 
építéshatóság korlátozás nélkül kiadja a hatósági bizonyítványokat.  A  valóságban viszont a 
terület lakóterületté válásához nincsenek meg az infrastrukturális feltételek, így az 
önkormányzatnak jelenleg nem áll módjában ezen területek belterületbe vonását 
kezdeményezni. A szabályozási előírások szigorításával szándékozik az önkormányzat a 
területen az építést megfelelő keretek között tartani.  
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Mivel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamit egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 37. § - a értelmében minden településrendezési 
terv készítésekor az előzetes véleményezési eljárásba be kell vonni, ill. tájékoztatni kell a 
hatályos jogszabályokban meghatározott államigazgatási szerveket, partnereket, illetve az 
érintett területi, települési önkormányzatoknak. E célra készült el jelen dokumentáció. 

 
Fentiek és a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 37. §-a értelmében jelen egyeztetési 
folyamat során kérjük a véleményezési eljárásban érdekelteket, hogy állásfoglalásukban: 
 

1. a partnerek a partnerségi egyeztetésben rögzített szabályok szerint 
javaslataikat, észrevételeiket tegyék meg, nyilvánítsanak véleményt a rendezés 
alá vont területekről; 

2. az államigazgatási szervek 
• nyilatkozzanak a tervezési területre vonatkozó fejlesztési, területrendezési és 

az építési rendje szempontjából jelentős terveikről, intézkedéseikről; 
• ismertessék a hatáskörükbe tartozó kérdésekben a jogszabályon alapuló az 

adott területre vonatkozó követelményeit és a településrendezési eszköz 
tartalmi követelményeivel kapcsolatos elvárásait, az adott területet érintő 
ágazati elhatározásokat, 

• nyilatkozzanak arról, hogy az eljárás további szakaszaiban részt kívánnak-e 
venni, 

• teljesítsék az előzetes adatszolgáltatási kötelezettséget, 
• felhasználásra biztosítsák a rendezési feladat ellátásához szükséges adatokat; 

3. az érintett területi, települési önkormányzatok adjanak tájékoztatást a 
vonatkozó hatályos területrendezési tervekről, a települési önkormányzat a 
rendezést befolyásoló terveiről. 

 
Kérjük továbbá az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 
11.) Korm. rendeletben meghatározott szempontokra tekintettel az érdekeltek nyilatkozatát, 
a környezet védelméért felelős szervek véleményét arról, hogy a hatáskörükbe tartozó 
környezet- vagy természetvédelmi szakterületet érintően várható-e jelentős környezeti hatás, 
szükségesnek tartják-e környezeti vizsgálat elkészítését Pócsmegyer településrendezési 
eszközeinek készítésével kapcsolatban. Véleményük kialakításához a 2/2005.(I. 11.) Korm. 
rendelet 2. sz. mellékletében foglaltak közül a hatáskörükbe tartozó és a szóban forgó terv 
jellege alapján a tervre vonatkoztatható szempontokat vegyék figyelembe. 
 
Kérjük a tervezési területre vonatkozó nyilatkozataikat! 
 
A fentieket tartalmazó írásos tájékoztatást szíveskedjék a 314/2012. (XI. 8. ) 
Kormányrendelet 37. § (4) bekezdésben előírt határidőn – az előzetes tájékoztató átvételétől 
számított 21 napon - belül Körmendi Judit főépítész részére (Pócsmegyer község 
Polgármesteri Hivatala 2017 Pócsmegyer, Hunyadi utca 6.) eljuttatni. 
 
 

Pócsmegyer, 2016. április 26. 

 

 


