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Tervezői nyilatkozat 

 
Bodrog településrendezési tervének 

 
M2/2017-OTÉK jelzőszámú módosításához 

 
 

Alulírott településtervező nyilatkozom, hogy az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 
szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 14. § alapján a tervezői 
munka elvégzésére jogosultsággal rendelkezem. A Magyar Építész Kamara tagja vagyok. A 
dokumentáció megfelel a magasabb rendű terveknek és jogszabályoknak, így elsősorban:  

 
- A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény;  
 
- az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT);  
 
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvény (továbbiakban 
Étv);  
 
- Somogy Megyei területrendezési terv (továbbiakban: SMTrT)  
 
- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) 
Korm.rend. (továbbiakban OTÉK);  
 
- A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rend. (továbbiakban TFR);  
 

 
A településrendezési eszközök módosítása a TFR. 45.§, átmeneti rendelkezései alapján, az OTÉK 
2012. augusztus 6.-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának 
megfelelően készült.  
 
 
Kaposvár, 2017. szeptember  
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………….. 
Gáts András 

településtervező: TT 14-20092 
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Településrendezési eszközök módosításának leírása 
 
Bodrog Község Önkormányzat a hatályos településrendezési eszközeit 2005-ben készítette el. A 
szerkezeti tervet a 180/A/2005. (XII. 22.) Kt. határozatával hagyta jóvá, amelyet egy alkalommal a 
12/2009. (I. 27.) Kt. döntésével módosított. A helyi építési szabályrendeletét a Képviselő-testület 
17/2005. (XII. 22.) Kt. rendeletével alkotta meg, melyet eddig egy alkalommal, a 4/2009. (I. 27) Kt. 
rendelettel módosított. 
 
A településrendezési terv módosításának célja, várható hatása: 
Jelen módosítást Bodrog Község Önkormányzatánál a Mecsekhús Kft. kezdeményezte. A módosítás 
tárgya Bodrog 028/8 helyrajzi számú ingatlanon napelem park elhelyezés lehetőségének biztosítása, 
amelynek névleges kapacitása 499 Kw teljesítményű. A napelemek a K2 nevű cég tartószerkezetein, 
döngöltföldbe levert cölöpökre kerülnek elhelyezésre.  
A Bodrog 028/8 helyrajzi számú ingatlan jelenleg megosztás és zárolás alatt van, az új terület 028/16 
helyrajzi számon kerül lejegyzésre (változási vázrajz), amelynek nagysága 1,3254 ha. 
 
A mostani módosítás a szerkezeti tervet a helyi építési szabályzatot (a továbbiakban: HÉSZ) és a 
külterületi szabályozási tervlapot érinti, amely módosítási szándékról a képviselő-testület az 52/2017. 
(VIII. 24.) Kt. határozatával döntött. 
 
A HÉSZ és a külterületi szabályozási terv módosítására és egyeztetésére 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: TFR) 32.§ (4) bekezdése figyelembevételével egyszerűsített eljárás keretében kerül sor. 
 
Jelen módosításhoz megkeresésre kerültek az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. 
törvény (a továbbiakban: OTrT), és a Somogy Megye Területrendezési Tervéről (a továbbiakban: 
SMTrT) szóló 15/2004. (XII.27.) önkormányzati rendelet övezeteinek területi érintettségéről, a 282/2009. 
(XII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján előzetes adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási 
szervek.  
 
A módosítás a településfejlesztési koncepciót nem érinti, így felülvizsgálatára nem kerül sor. 
 
A naperőmű építési engedélyezési tervdokumentációjához környezetmérnök tervezővel szakági 
környezetvédelmi- és természetvédelmi terv készül majd. Azonban ennek elkészítéséhez a tervezőnek 
szükséges lesz az új / módosított településrendezési tervre, így az engedélyezési tervhez még nem 
készült.  
A tervezett módosítás során a 028/8 hrsz. általános mezőgazdasági terület (Má) beépítésre nem szánt 
különleges energiatermelő (Ke) övezetbe kerül átsorolásra, amely a települési környezetre nincs érdemi 
hatással, ezért a 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 1.§. (3) bekezdésére figyelemmel környezeti vizsgálat 
nem készül. 
 
A módosítás során új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre ezért a biológiai aktivitás érték 
számításával nem foglalkoztunk (Étv.7.§ (3) b.) pontja figyelembevételével). 
 
A módosítással érintett terület műemléket nem érint. A módosítással érintett területet régészeti területtel, 
illetve régészeti érdekű területtel nem érintett. 
 
A módosítással érintett terület természeti terület mellett helyezkedik el. 
 
Kaposvár, 2017. szeptember 
 
 
 

……………………………………………….. 
Gáts András 

településtervező: TT 14-20092 
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Átnézeti trékép 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A módosítással érintett ingatlanok 
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Változási vázrajz 
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Településszerkezeti terv 
 
(HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV – RÉSZLET) 
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Településszerkezeti terv módosítás tervezete 
 

Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 ….. /2018. (……) önk. számú határozata 

a 
Bodrog településszerkezeti terve 

jóváhagyásáról szóló 
180/A/2005. (XII. 22.) önkormányzati határozat módosításáról 

 
1. Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Bodrog településrendezési eszközök 2. sz. 

módosítás” részét képező településszerkezeti terv-módosítást jóváhagyja. 
 
2. Jelen határozat mellékletei az alábbiak: 

- 1. melléklet:  Településszerkezeti terv leírás-módosítás 
- 2. melléklet:  Településszerkezeti terv-módosítás 

 
3. A alapterv „Településszerkezeti terv” – e módosul jelen határozat 2. melléklete szerint. 
 

Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 180/A/2005. (XII. 22.) Kt. 
határozatával jóváhagyott településszerkezeti tervét a határozat mellékletének megfelelő tartalommal 
módosítja  
 
Felelős:  Erdei Norbert polgármester  
Határidő:  azonnal  
 
Bodrog, 2018. …….. 

 
 
 

Erdei Norbert Dr. Lukács Zoltán 

polgármester jegyző 
 
 
 

1. melléklet 
a   /2018. (…..) Kt. határozathoz 

 
Településszerkezeti terv leírás-módosítás 

 
A 180/A/2005.(XII. 22.) számú önkormányzati határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv leírás 
az alábbiak szerint változik: 
 
- a „II. TELEPÜLÉSRENDEZÉS” fejezet, „Beépítésre nem szánt területek” része, a „Vízgazdálkodási 

területek:” alfejezet részt követően a különleges területtel egészül ki az alábbiak szerint: 
 

„Különleges Energiatermelő (napelem park) területté alakítandó át a 028/8 hrsz-ú ingatlan – 
mezőgazdasági terület – egy része, amely a tervezett napelempark területe, és szükséges 
építményei elhelyezésére szolgáló terület. 
Különleges terület, amely területen az energiatermelő (napelempark) fejlesztések valósítandók 
meg.” 
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2. melléklet 
a   /2018. (…..) Kt. határozathoz 

 

 

  

Módosítással érintett terület 
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KÜLÖNLEGES TERÜLET 
ENERGIATERMELŐ  

Jelmagyarázat 
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Külterületi szabályozási terv 

 
(HATÁLYOS KÜLTERÜET SZABÁLYOZÁSI TERV – RÉSZLET)  
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HÉSZ módosító rendeletének tervezete 
 

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

../2018.(…..) önkormányzati rendelete a 

a Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 

17/2005. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 6/A. § (3) bekezdésében és a 62.§ (6) 
bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) be-kezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes területrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet VI. fejezetének eljárási szabályai 
alapján a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
„Bodrog helyi építési szabályzatáról” szóló 17/2005. (XII. 22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 
R.) a következő 18/A. § előírásaival egészül ki: 
 

„Különleges terület 
18/A. § 

 
(1) A különleges energiatermelő terület a megújuló energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló 

napelempark (Ke) területe, ahol a terület rendeltetésszerű használatát szolgáló, és annak 
működéséhez szükséges építmények és létesítményei helyezhetők el. 
 

(2) A terület legnagyobb építménymagassága: 6 m. A legnagyobb beépítettség a 3 %-ot nem 
haladhatja meg.” 

 
2. § 
 

A R. mellékletét képező „Külterület szabályozási terv” módosítással érintett 030 hrsz. közút – 028/4 
hrsz. árok – 023 hrsz. út – belterületi határ – Kossuth Lajos utca (63/1 hrsz.) – 0176/4 hrsz. út terület 
által határolt tömbre vonatkozó normatartalma helyébe e rendelet mellékletének normatartalma lép. 

 
Záró és vegyes rendelkezések 

 
3. § 

 
E rendelet az állami főépítész hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak és az érintett 
államigazgatási szerveknek történő közlést követő 5. napon, de legkorábban a kihirdetést követő 15. 
napon lép hatályba.  
 
Bodrog, 2018. ………hó ……-án. 
 
 
 

Erdei Norbert Dr. Lukács Zoltán 

polgármester jegyző 
 
A rendelet kihirdetve: 2018.          hó.   ….-án 
 
 

Dr. Lukács Zoltán 

jegyző 
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MELLÉKLET A    /2018. (      .     .) ÖK RENDELTHEZ 

  

Módosítással érintett terület 
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KÜLÖNLEGES TERÜLET 
ENERGIATERMELŐ (NAPELEMPARK)  

Jelmagyarázat 
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Területi tervekkel való összhang 
 

Az Országos Területrendezési Terv Bodrog községet érintő övezeteit a 2013. évi CCXXIX. törvénnyel módosított 
2003. évi XXVI. törvény alapján mutatjuk be. A módosításra kijelölt területet országos övezet nem érinti. 
 
 

Övezetei: Érintettség / Jelmagyarázat: Terület: 

Országos ökológiai hálózat 
övezete  

 
Kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterület övezete 

nem érintett  

Jó termőhelyi adottságú 
szántóterület övezete 

nem érintett  

Kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterület övezete 

 

 
Tájképvédelmi szempontból 
kiemelten kezelendő terület 
övezete 

 

 
Világörökségi és 
világörökségi várományos 
terület övezete 

nem érintett  

Országos vízminőség-
védelmi terület övezete 
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Nagyvízi meder és a 
Vásárhelyi-terv 
továbbfejlesztése keretében 
megvalósuló vízkár-elhárítási 
célú szükségtározók 
területének övezete 

nem érintett  

Kiemelt fontosságú 
honvédelmi terület övezete 

nem érintett  

 

 

Az országos szerkezeti tervlap kivonata  
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A Somogy Megyei Területrendezési Terv Bodrog községet érintő övezetei:  
A Somogy Megyei Közgyűlés 15/2004.(XII.27.) önk. rendeletével jóváhagyott és 13/2011. (IV.26.) önk. 
rendeletével módosított területrendezési tervének kivonatai a község érintettségével: 
 

Övezetei: Érintettség / Jelmagyarázat: Terület: 

Országos ökológiai hálózat 
övezetei 

 

 
Kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterület övezete 

nem érintett  

Kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterület és 
erdőtelepítésre alkalmas 
terület 

 

 
Országos és térségi 
jelentőségű tájképvédelmi 
terület 

nem érintett  

Történeti települési terület nem érintett  

Kiemelten érzékeny felszín 
alatti vízminőség-védelmi 
terület 

nem érintett  

Felszíni vizek vízminőség-
védelmi vízgyűjtő területe 

 

 
Ásványi nyersanyag-
gazdálkodási terület 

nem érintett  

Együtt tervezhető térség nem érintett  

Honvédelmi terület nem érintett  

Térségi komplex 
tájrehabilitációt igénylő 
terület 

nem érintett  

Nagyvízi meder nem érintett  
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Földtani veszélyforrás 
területe  

 
Vízeróziónak kitett terület nem érintett  

Széleróziónak kitett terület 
 

 
 

 Somogy megyei szerkezeti tervlap kivonata 
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A hatályos OTrT előírásai: 
 
„31/B. § A kiemelt térségi és a megyei területrendezési terveknek az e törvénnyel való összhangba 

hozataláig a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál az alábbi átmeneti 

rendelkezéseket kell alkalmazni: 

e) azokat az országos övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv 
alkalmaz, azonban az MTv. megszüntetett, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál 
nem kell alkalmazni, 

f) azokra az országos övezetekre, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv 
alkalmaz, azonban a rá vonatkozó előírásokat az MTv. módosította, a településrendezési eszközök 
készítésénél, módosításánál e törvénynek az MTv.-vel megállapított övezeti előírásait kell alkalmazni, 

g) azokat a kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei 
területrendezési terv megállapít, azonban az MTv. megszüntetett, az i) pontban foglaltak kivételével a 
településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál nem kell alkalmazni, 

h) azokat a kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei 
területrendezési terv megállapít, azonban a rá vonatkozó előírásokat az MTv. módosította, a j) pontban 
foglaltak figyelembevételével a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál e törvénynek 
az MTv.-vel megállapított övezeti előírásaival kell alkalmazni, 

l) azon új országos, kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket az MTv. állapított meg, azonban 
a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben még nem kerültek alkalmazásra, a 
településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál e törvénynek az MTv.-vel megállapított 12/A. 
§ (1) bekezdése és övezeti előírásai szerint kell lehatárolni és alkalmazni. 
 
(MTv.: 2013. évi CCXXIX. törvény egyes törvények területrendezéssel összefüggő módosításáról) 
 
 
Bodrog települést érintően alkalmazandó: 
 
e) bekezdés alapján:  - Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete 
f) bekezdés alapján:  - Országos ökológiai hálózat övezete 
   - Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 
g) bekezdés alapján: - Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete 
   - Széleróziónak kitett terület övezete 
h) bekezdés alapján: - Ökológiai folyosó övezete 
   - Földtani veszélyforrás övezete 
l) bekezdés alapján: - Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
   - Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 
   - Országos vízminőség-védelmi terület övezete 
   - Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 
   - Ásványi nyersanyagvagyon-terület övezete 
 
 
Az önkormányzat a jelen módosításhoz írásban megkereste a 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 
alapján adatszolgáltatás céljából az alábbi államigazgatási szerveket: 
 

- Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály 
- Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi 

Főosztály Erdészeti Osztály 
- Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
- Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
- Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály 

 
 
Kért adatszolgáltatásokra érkezett válaszok: 
 

- Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály 
(PB/0900/5207-2/2017): 
Tájékoztat, hogy több törvény módosítását követően nem jelent meg azok végrehajtási 
rendelete, ami alapján adatot szolgáltathatna. 
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- Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi 

Főosztály Erdészeti Osztály (SO-04G/ERD/07247-2/2017): 
Adatszolgáltatást megküldte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (nem válaszolt) 
- Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (nem válaszolt) 
- Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály (nem válaszolt) 

 
 

„12/A. § (1) A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési 
eszközök készítése során a 12. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt térségi övezetek által érintett 
területeket az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatos 
állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről szóló kormányrendelet szerint, az abban 
meghatározott államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatása figyelembevételével kell lehatárolni.” 

 
 
Megállapítható, hogy a megfelelő adatszolgáltatás hiányában a szántóterület nagyságának változása a 
településre vetítve arányaiban nem számszerűsíthető, nem határolható le.  
 
Jelen módosítás során általános mezőgazdasági területből különleges területbe (energiatermelő) 
1,3254 ha nagyságú terület kerül átsorolásra. 
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Képviselőtestületi döntése a módosításról: 
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Partnerségi egyeztetés szabályai  
(forrás: njt.hu – Önkormányzati rendeletek): 

 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testületének 9/2017. (VIII.4.) önkormányzati rendelete 
a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 
 
Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk(2) bekezdésének első 
fordulatában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - 
figyelemmel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012(XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-ában foglaltakra is – a következőket rendeli el: 

 
1. A rendelet hatálya 

 
1. § E rendelet hatálya Bodrog község településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési 
stratégiájának, településrendezési eszközeinek, településképi arculati kézikönyvének és településképi 
rendeletének készítése, módosítása során a 3. § szerinti partnerekre, valamint a partnerségi egyeztetés 
szabályaira terjed ki. 
 
2. § Bodrog község településfejlesztési koncepciójának(a továbbiakban: koncepció), integrált 
településfejlesztési stratégiájának(a továbbiakban: stratégia), településrendezési eszközeinek, 
településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének vagy azok módosításának a 
lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel történő 
véleményeztetése 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) és jelen rendeletben meghatározott 
szabályok szerint történik. 
 

2. A partnerek meghatározása 
 
3. § A partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetek(a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt: 

a) a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi 
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,  
b) a bodrogi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, 
c) a bodrogi székhellyel bejegyzett civil szervezet, 
d) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés 
c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába - a partnerségi 
egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban - a polgármesternél írásban 
bejelentkező egyéb szervezet. 

 
3. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei 

 
4. § (1) Koncepció vagy stratégia készítése esetén a partnerek tájékoztatása – a Korm. rendelet szerinti 
előzetes és munkaközi tájékoztató keretében –  

a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen, 
b) a helyi újságban, 
c) a www.bodrog.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá  
d) lakossági fórum keretén belül szóban történik. 

 
(2) A koncepció és a stratégia módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a 
Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – a www.bodrog.hu honlapon közzétett 
hirdetmény útján történik.  
 
5. § Településképi arculati kézikönyv(a továbbiakban: kézikönyv), településképi rendelet készítése vagy 
módosítása esetén a partnerek tájékoztatása – a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi 
tájékoztató keretében –  
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a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen, 
b) a helyi újságban, 
c) a www.bodrog.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá  
d) lakossági fórum keretén belül szóban történik. 

 
6. § (1) Településrendezési eszközök teljes eljárásban történő készítése, módosítása esetén a 
partnerek tájékoztatása – a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében –  

a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen, 
b) a helyi újságban, 
c) a www.bodrog.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá  
d) lakossági fórum keretén belül szóban történik. 

 
(2) Településrendezési eszközök egyszerűsített eljárásban történő készítése, módosítása esetén a 
partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató 
keretében –  

a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,  
b) a helyi újságban, 
c) a www.bodrog.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá  
d) lakossági fórum keretén belül szóban történik. 

 
(3) Településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történő készítése, módosítása esetén – a(4) 
bekezdés szerinti eset kivételével, - a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről, - a Korm. rendelet 
szerinti munkaközi tájékoztató keretében   

a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,  
b) a helyi újságban, 
c) a www.bodrog.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá  
d) lakossági fórum keretén belül szóban történik. 

 
(4) Településrendezési eszköz készítésének vagy módosításának tárgyalásos eljárása során, a 
Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett településen a veszélyhelyzet 
következményeinek a felszámolása vagy a további, közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet megelőzése 
miatt indokolt, a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi 
tájékoztató keretében, - a www.bodrog.hu honlapon közzétett hirdetmény útján történik. 
 
(5) Településrendezési eszközök állami főépítészi eljárásban történő készítése, módosítása esetén a 
partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató 
keretében – a www.bodrog.hu honlapon közzétett hirdetmény útján történik. 
 
7. § (1) A hirdetménynek – előzetes tájékoztató esetén - tartalmaznia kell: 

a) a Korm. rendelet 37. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban az érintett államigazgatási 
szervek számára tájékoztatásra bocsájtott dokumentumot, 
b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és 
c) a postacímet vagy elektronikus levélcímet, ahova az észrevétel megküldhető. 

 
(2) A hirdetménynek – munkaközi tájékoztató esetén - tartalmaznia kell: 

a) az érintett államigazgatási szervek számára tájékoztatásra bocsájtott dokumentumokat, 
tárgyalásos és állami főépítészi eljárás esetén, legalább a tervezet összefoglaló leírását és az 
elkészült jóváhagyandó munkarészeket, 
b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és 
c) a postacímet vagy elektronikus levélcímet, ahova az észrevétel megküldhető. 

 
8. § A lakossági fórum összehívására és lebonyolítására Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-
testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletében foglalt szabályozás 
az irányadó. 
 

4. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, elfogadásának és nyilvántartásának módja 
 
9. § (1) A partnerek a lakossági fórumon szóban észrevételt tehetnek, amelyet jegyzőkönyvbe kell 
foglalni. A lakossági fórumot követő 8 napon belül, valamint lakossági fórum hiányában a hirdetmény 
közzétételét számított 8 napon belül a partnerek írásos észrevételeket tehetnek az alábbi módokon: 
a) papíralapon a Polgármesternek címezve, Bodrog Község Önkormányzata címére(7439 Bodrog, 
Kossuth u. 54.) történő megküldéssel, vagy 
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b) elektronikus levélben a hirdetményben meghatározott e-mail címre történő megküldéssel, 
amennyiben a hirdetmény ilyet tartalmaz. 
 
(2) Azt a partnert, aki az(1) bekezdés szerint közétett határidőn belül véleményt nem nyilvánított, 
javaslatot nem tett, a határidő leteltét követően hozzájáruló partnernek kell tekinteni, az egyeztetési 
további szakaszaiban és elfogadási szakaszban egyaránt. 
 
(3) Tárgyalásos eljárásban, az egyezető tárgyalás vonatkozásában az eljárásban érintett partnernek az 
egyeztető tárgyalást megelőző partnerségi egyeztetésben jogszabályon alapuló ellenvéleményt tett 
partnert kell tekinteni. 
 
(4) Az(1) bekezdés szerint beérkezett vélemények tisztázása érdekében a polgármester a véleményező 
partnerrel meghívásos egyeztető tárgyalás keretében további egyeztetést kezdeményezhet, amelyről 
jegyzőkönyvet kell készíteni.  
 
(5) Azt a partnert, aki a partnerségi egyeztetés során határidőn belül véleményt nem adott, vagy adott, 
de a(4) bekezdés szerinti meghívásos egyeztető tárgyaláson a meghívás ellenére nem vett részt, 
kifogást nem emelő partnernek kell tekinteni, az egyeztetés további szakaszaiban és elfogadási 
szakaszban egyaránt. 
 
(6) A beérkezett javaslatokat, véleményeket a főépítész az(1) bekezdésben megjelölt határidő elteltét 
követően továbbítja az arculati kézikönyv, településképi rendelet, fejlesztési dokumentum vagy a 
településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek. 
 
(7) A tervező a véleményekkel, javaslatokkal kapcsolatos szakmai véleményét – a tervezési 
szerződésben megállapított határidőben - megküldi az önkormányzat részére, a Polgármesternek 
címezve. 
 
(8) A szakmai javaslatok alapján a főépítész a vélemények, javaslatok elfogadására, el nem fogadás 
esetén indokolására vonatkozó döntés-tervezetet készít. 
 
10. § (1) A beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az el nem 
fogadás indokolásáról – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a képviselő-testület dönt. 
 
(2) Településrendezési eszköz tárgyalásos vagy állami főépítészi eljárásban történő lefolytatása esetén 
a beérkezett partneri vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az el nem fogadás 
indokolásáról a Polgármester dönt. 
 
(3) Minden a partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos Korm. rendeletben és jelen rendeletben nem 
szabályozott kérdésben a Polgármester dönt, a vonatkozó eljárási szabályok megtartása mellett. 
 
11. § (1) A jelen rendeletben foglaltak szerint beérkezett véleményeket, javaslatokat a főépítész a tárgy 
és az eljárási szakasz rögzítésével, a beérkezés sorrendjében nyilvántartja.  
 
(2) Az(1) bekezdés szerinti nyilvántartás legalább az alábbiakat tartalmazza: 

a) a véleményező, javaslattevő nevét, továbbá lakhelyét, székhelyét, vagy telephelyét,  
b) a vélemény beérkezésének időpontját, 
c) a vélemény, javaslat rövid tartalmát, 
d) a véleményezési szakasz lezáró, vagy a 10. § (2) bekezdés szerinti döntést követően a 
véleményt, javaslatot elfogadó, vagy elutasító képviselő-testületi határozat számát, illetve a 
Polgármester döntését. 

 
(3) Az(1) bekezdés szerinti dokumentumokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó 
szabályok szerint, az ott meghatározott határidőig kell őrizni. 
 
5. Az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és településfejlesztési 

eszköz nyilvánosságát biztosító intézkedések 
 
12. § A Polgármester – a feladatkör szerint illetékes szervezeti egységek útján – gondoskodik az 
elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és településrendezési eszköz 
elfogadást követő 15 napon belüli közzétételéről, a www.bodrog.hu honlapon. A honlapon történő 
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közzététel nem mentesít a Korm. rendelet 43. és 43/B. §-a szerinti egyéb közzétételi szabályok 
teljesítése alól. 
 
13. § Az elfogadott koncepcióról, stratégiáról és ezek módosításáról szóló, a Korm. rendelet 30. § (13) 
bekezdésben foglaltak szerinti tájékoztatásról a polgármester a főépítész útján gondoskodik. 

 
6. Záró rendelkezések 

 
14. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
(2) Ezen rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálya lépését követően induló egyeztetési eljárásokban 
kell alkalmazni. 
 
 
Bodrog, 2017. augusztus 3. 

 
 
 
 

                 Erdei Norbert                                                                      dr. Lukács Zoltán 
                  polgármester                                                                               jegyző 
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BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK ÖSSZEGZÉSE: 

Bodrog településrendezési tervének M2/2017-OTÉK jelű módosításának véleményezése 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: TFR) 41. § szerinti egyszerűsített eljárás szerint megtörtént. 
A megkeresett államigazgatási szervek, és a bevont partnerek az alábbi véleményt adták: 
 

1. A megkeresésre írásbeli vdéleményt nem adott: 
- Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság  
- Országos Vízügyi Főigazgatóság 
- Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala 
- Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala 
- Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
- Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
- Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 

Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi és Mérésügyi Osztály  
- Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal  
- Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság  
- Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság  

 
2. A településrendezési terv módosításval kapcsolataban kifogást nem emelt: 
- Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi 

és Örökségvédelmi Osztály (SO-04/D/EOH/1795-2/2017) 
- Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi 

Főosztály Erdészeti Osztály (SO-04G/ERD/08767-2/2017) 
- Somogy Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 

Földhivatali Osztály (10.158/2/2017) 
- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (CP/34755-2/2017) 
- Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (SO/NEF/1139-2/2017.) 
- Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály Útügyi Osztály  

(BP/0801/982-1/2017.) 
- Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály 

(PBK/2139-4/2017.) 

 
3. Észrevételt tettek: 
- Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi 

Főosztály Természetvédelmi Osztály (SO-04Z/TO/2612-2/2017.) 
Észrevétel: Javasolja a nemzeti ökológiai folyosóval határos telekrészen véderdő sáv 
lehatárolását, leszabályozását. 
Válasz:  Jelen esetben a véderdő melletti véderdő sáv kiszabályozása szakmailag nem 
indokolt. 
 

- Somogy Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész 
(SOD/08/301-2/2017.) 

Észrevétel: A záró szakmai véleményezési dokumentációhoz kérik becsatolni a 
282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján előzetes adatszolgáltatásra beérkezett 
véleméyeket. 

 Válasz: Becsatolásra került. 
 
Bodrog, 2017. december 
 
 

Erdei Norbert 

polgármester 
Közreműködött: 
 
 

Gáts András 

településtervező: TT 14-20092 
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