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Tárgy: Sióagárd község helyi építési szabályzatának 3. módosítása – véleményezési szakasz  

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 
 
 

Hivatkozott számú levelében a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes területrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: korábbi R.) 41. § előírásai 

alapján Sióagárd község helyi építési szabályzata módosításának véleményezését kéri 

egyszerűsített eljárás keretében.  

 

Módosuló, hatályos településrendezési eszköz: 

 Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének Sióagárd község Szabályozási 

Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2018. (V.18.) önkormányzati rendelete (a 

továbbiakban: HÉSZ) 

 

Tervezett módosítás célja: 

A József Attila utca – Rákóczi Ferenc utca – Zrínyi Miklós utca által határolt tömb Lf-1 jelű építési 

övezet Lf-2 építési övezetbe sorolása a kialakítható telekméret csökkentése céljából. 

 

A helyi építési szabályzat módosításáról Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

67/2021. (IX. 15.) számú határozatával döntött. 

 

Az Önkormányzat településrendezési feladatát az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6/A. § (3) bekezdése alapján Béres István települési 

főépítész bevonásával látja el. 

 

A „Sióagárd község helyi építési szabályzatának 3. számú módosítása” című végső véleményezési 

dokumentációt 2021. szeptember dátummal Tóth Dóra Kata TT 17-1484 településtervező készítette el, 

amelyre az alábbi szakmai véleményt adom: 
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A József Attila utca – Rákóczi Ferenc utca – Zrínyi Miklós utca által határolt tömb Lf-1 jelű falusias 

lakóterület építési övezetből → Lf-2 építési övezetbe sorolása, a kialakítható minimális telekméret 800 

m2-ről → 500 m2-re történő csökkentése ellen kifogást nem emelek. 

 

Tájékoztatás a további teendőkről 

Tájékoztatom, hogy a beérkezett véleményeket ismertetni kell a Képviselő-testülettel és dönteni kell 

azok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról. Véleményeltérés esetén egyeztetés kezdeményezhető a 

korábbi R. 39. § rendelkezése alapján. Kérem a beérkezett véleményeket és az arra adott válaszokat 

összegezni, és a véleményezési szakasz lezárásáról szóló Kt. döntést kérem a záró véleményezési 

dokumentációhoz csatolni szíveskedjenek.  

 

A korábbi R. 40. § előírásai alapján végső szakmai véleményezésre a jóváhagyandó 

településrendezési eszköz tervezetét, az eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a 

véleményezési szakaszban keletkezett egyéb dokumentum egy példányát papír alapon, továbbá 

azok másolati példányát elektronikus adathordozón (CD) kell megküldeni hivatalunknak.  

 

A Tolna Megyei Kormányhivatal állami főépítészi feladatát és hatáskörét a főépítészi tevékenységről 

szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 7. § h) pontja, illetékességét a fővárosi 

és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) 

Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.  

A településrendezési eszköz készítésére vonatkozó szakmai vélemény a korábbi R. 41. § 

rendelkezéseire figyelemmel készült.  

 

 

Szekszárd, 2021. október 26. 

 

 

Tisztelettel: 

 

Dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

  Kétnyári Aranka 

  állami főépítész 

 

 

Kapja: 

1. Címzett 

2. Irattár 

   











 

 

 Iktatószám: K/23090-3/2021 

 Tárgy: Véleményezés 

 Ügyintéző: Mészáros László 

 Hiv. ügysz.: S/1110-9/2021 

 Készült: 2021. október 27. 
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Tisztelt Gerő Attila Polgármester Úr! 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) Sióagárd Község He-

lyi Építési Szabályzatának 3. számú, Lf-2 jelű területekkel kapcsolatos módosításait megvizsgálta. 

A módosítások hírközlési érdeket nem sértenek, a Hatóság kifogást nem emel. 

Jelen véleményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 

a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. Rendelet.) 38. § (2) b) pontjában meghatá-

rozottak szerint a Korm. Rendelet. 9. melléklet 23. pontjában foglalt felhatalmazás alapján adta a Ha-

tóság. 

 

Elektronikusan aláírt dokumentum. 

Kiadmányozta: Petres István hatósági irodavezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Pécsett, az 

elektronikus aláírás szerinti időpontban. 
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