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3 .  N a p i r e n d  

ELŐTERJESZTÉS 
Tolmács Község településrendezési eszközei módosításának elhatározásáról 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A Képviselő-testület 2003-ban fogadta el Tolmács Község jelenleg hatályos településrendezési 
eszközeit, melynek legutóbbi módosítására a 10/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelettel, 
valamint a 146/2014. (XII.18.) képviselő-testületi határozattal került sor. 
 
Az azóta eltelt időszakban a következő - magánérdekeltségű és önkormányzati érdekű - módosítási 
igények merültek fel: 
 
1. Önkormányzati érdekeltségű:  
a.) 0133/10 helyrajzi számú, ipari gazdasági besorolású terület megosztásra került, a megosztást 

követően ténylegesen kialakult területegységek (helyrajzi számok) átvezetése a 
településrendezési eszközök térképein. A megosztást követően létrejött, önkormányzati 
tulajdonú 0133/17 helyrajzi számú területre vonatkozóan a beépítési szabályok módosítása: az 
ipari területen elhelyezhető építmény magassága a technológia függvényében választható 
építménymagasságként történő meghatározása, a beépíthetőségi arány 50%-ra történő emelése. 

b.) A Nógrád Megyei Kormányhivatal által a helyi önkormányzatok építési tárgyú rendeleteinek 
célvizsgálata során feltárt tipikus hibák tükrében a helyi építési szabályzatról és szabályozási 
tervről szóló 2/2003. (II.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: HÉSZ) teljeskörű 
felülvizsgálata, az esetleges jogszabálysértések hatályon kívül helyezése, illetve módosítása. 

 c.) A 67/2015. (VI.19.) Képviselő – testületi határozattal összhangban a helyi építési szabályzat 
módosításáról szóló 10/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelettel elfogadott, valamint a 
146/2014. (XII.18.) képviselő-testületi határozattal elfogadott településrendezési eszközök 
módosításában Tálas Zoltán tolmácsi lakos által a 083/1, és a 083/2 helyrajzi számú területtel, 
valamint az építésügyi hatósági ügyintéző által a Gránit-ex Kft. érdekeltségébe tartozó 347 
helyrajzi számú területeket érintő módosításokkal kapcsolatban észrevételezett ellentmondások, 
hibák javítására irányuló módosítás. 

 
2. Magánérdekeltségű: Koplányi Tibor Tolmács, 0106 helyrajzi számú terület mezőgazdasági 

területté történő nyilvánítása. 
 
3. Magánérdekeltségű: Méreg György Tolmács, 0162 helyrajzi számú erdőterületre vonatkozóan 

a beépíthetőségi minimális területnagyság csökkentése. 
 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 30/A. §-a 
szerint a településrendezési eszközök (településrendezési tervek, helyi építési szabályzat) – 
egyeztetett program alapján történő – kidolgozásának finanszírozására településrendezési 
szerződést köthet külső befektetővel, aki a felmerülő költségeket megfinanszírozza. 
Az érintett kérelmezők az előterjesztés 2-3. pontjában szereplő módosítás kapcsán a módosítás 
rájuk eső költségeit vállalják. A módosításban az önkormányzat érdekei is szerepelnek, így a 
költségek a módosítással arányosan, megegyezés szerint kerülnének viselésre.  
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A településrendezési terv fentiek szerinti módosítása tekintetében ajánlatot kértünk a „KISSTERV 
Településtervezési” Építészeti, Szakértői és Mérnöki Szolgáltató Kft.-től. Az árajánlatot a 
képviselő-testület ülésén terjesztem a testület elé. 
 
A településrendezési eszközök módosításához önkormányzati főépítész részvétele kötelező, ezért 
javaslom, hogy ezen feladat ellátására az Önkormányzat bízzon meg megfelelő végzettséggel és 
ismerettel rendelkező személyt.  
 
A településrendezési eszközök módosításának elindításához szükség van a településrendezési 
eszközök módosításának kidolgozásának elhatározásáról szóló Képviselő-testületi döntésére, ezért 
a fentiek szerint előterjesztem az alábbi határozat-tervezetet. 
 
Kérem a településrendezési eszközök módosításának megtárgyalását és a településrendezési 
eszközök módosítására vonatozó döntés meghozatalát. 
 

Tolmács, 2016. szeptember 9. 
 
 

Hajnis Ferenc 
polgármester 

 
 
…/2016. (IX.....) képviselő-testületi határozati javaslat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében, és a 8. § (1) 
bekezdésében biztosított jogkörében, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet VI. fejezete szerint a 2003-ban 
elfogadott településrendezési eszközeit (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat, szabályozási 
terv) módosítani kívánja, az alábbi területet érintően: 
 
1. Önkormányzati érdekeltségű módosítás:  
a.) 0133/10 helyrajzi számú, ipari gazdasági besorolású terület megosztásra került, a megosztást 

követően ténylegesen kialakult területegységek (helyrajzi számok) átvezetése a 
településrendezési eszközök térképein. A megosztást követően létrejött, önkormányzati 
tulajdonú 0133/17 helyrajzi számú területre vonatkozóan a beépítési szabályok módosítása: az 
ipari területen elhelyezhető építmény magassága a technológia függvényében választható 
építménymagasságként történő meghatározása, a beépíthetőségi arány 50%-ra történő emelése. 

b.) A Nógrád Megyei Kormányhivatal által a helyi önkormányzatok építési tárgyú rendeleteinek 
célvizsgálata során feltárt tipikus hibák tükrében a helyi építési szabályzatról és szabályozási 
tervről szóló 2/2003. (II.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: HÉSZ) teljeskörű 
felülvizsgálata, az esetleges jogszabálysértések hatályon kívül helyezése, illetve módosítása. 

 c.) A 67/2015. (VI.19.) Képviselő – testületi határozattal összhangban a helyi építési szabályzat 
módosításáról szóló 10/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelettel elfogadott, valamint a 
146/2014. (XII.18.) képviselő-testületi határozattal elfogadott településrendezési eszközök 
módosításában Tálas Zoltán tolmácsi lakos által a 083/1, és a 083/2 helyrajzi számú területtel, 
valamint az építésügyi hatósági ügyintéző által a Gránit-ex Kft. érdekeltségébe tartozó 347 
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helyrajzi számú területeket érintő módosításokkal kapcsolatban észrevételezett ellentmondások, 
hibák javítására irányuló módosítás. 

 
2. Magánérdekeltségű módosítás: Tolmács, 0106 helyrajzi számú terület mezőgazdasági területté 

történő nyilvánítása. 
 
3. Magánérdekeltségű módosítás: Tolmács, 0162 helyrajzi számú erdőterületre vonatkozóan a 

beépíthetőségi minimális területnagyság csökkentése. 
 
A Képviselő-testület elfogadja a KISSTERV Kft. településtervezési eszközök módosítására vonatkozó 
ajánlatát, és felhatalmazza a polgármestert a KISSTERV Kft.-vel a településtervezési szerződés, a 
településrendezési eszközök módosítását kérelmező magánszemélyekkel településrendezési szerződés 
megkötésére.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az e határozat szerinti településrendezési 
eszközök módosításához a főépítészi feladatok ellátására megfelelő végzettséggel és ismerettel 
rendelkező személyt keressen és önkormányzati főépítészi megbízási szerződést kössön. 
 
Határidő: azonnal, 2017. december 31. 
Felelős: polgármester 
 



























 
 
Ikt. sz.: 70/2016.  Tárgy: Ajánlat Tolmács község 

településrendezési eszközeinek 
módosítására  

 
Tolmács Község Önkormányzata 
 
Hajnis Ferenc 
polgármester úr 
részére 
 
Tolmács 
Sport utca 1. 
 
2657 
 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
A 2016. szeptember 7-ei ajánlatkérésükre az ajánlatot az alábbiak szerint adom meg Tolmács 
Község településrendezési eszközei alátámasztó és jóváhagyandó munkarészeinek 
(településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv) módosítására, a 
megjelölt beavatkozási pontok tekintetében: 

 
1. Önkormányzati érdekeltségű módosítás:  
a.) 0133/10 helyrajzi számú, ipari gazdasági besorolású terület megosztásra került, a 

megosztást követően ténylegesen kialakult területegységek (helyrajzi számok) 
átvezetése a településrendezési eszközök térképein. A megosztást követően létrejött, 
önkormányzati tulajdonú 0133/17 helyrajzi számú területre vonatkozóan a beépítési 
szabályok módosítása: az ipari területen elhelyezhető építmény magassága a 
technológia függvényében választható építménymagasságként történő meghatározása, 
a beépíthetőségi arány 50%-ra történő emelése. 

 (200.000 Ft+ÁFA) 
b.) A Nógrád Megyei Kormányhivatal által a helyi önkormányzatok építési tárgyú 

rendeleteinek célvizsgálata során feltárt tipikus hibák tükrében a helyi építési 
szabályzatról és szabályozási tervről szóló 2/2003. (II.13.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: HÉSZ) teljeskörű felülvizsgálata, az esetleges jogszabálysértések 
hatályon kívül helyezése, illetve módosítása. 

    (450.000 Ft+ÁFA) 
 c.) A helyi építési szabályzat módosításáról szóló 10/2014. (XII.19.) önkormányzati 

rendelettel elfogadott, valamint a 146/2014. (XII.18.) képviselő-testületi határozattal 
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elfogadott településrendezési eszközök módosításában Tálas Zoltán tolmácsi lakos 
által a 083/1, és a 083/2 helyrajzi számú területtel, valamint az építésügyi hatósági 
ügyintéző által a Gránit-ex Kft. érdekeltségébe tartozó 347 helyrajzi számú területeket 
érintő módosításokkal kapcsolatban észrevételezett ellentmondások, hibák javítására 
irányuló módosítás. 

   (100.000 Ft+ÁFA) 
 
2. Magánérdekeltségű módosítás: Tolmács, 0106 helyrajzi számú terület mezőgazdasági 

területté történő nyilvánítása. 
   (350.000 Ft+ÁFA) 
 
3. Magánérdekeltségű módosítás: Tolmács, 0162 helyrajzi számú erdőterületre 

vonatkozóan a beépíthetőségi minimális területnagyság csökkentése. 
   (100.000 Ft+ÁFA) 
 

 
1 200 000, azaz egymillió-kettőszázezer Ft + ÁFA  

 
összegért vállaljuk a módosított terv elkészítését (fent az adott résznél részletezve az összeg a 

beavatkozások szerint). 
 
A főépítész díjazása, az általunk ajánlott főépítész esetén, egyszeri bruttó 50 000 Ft. 
 
A terv elkészítését a melléklet szerinti határidővel, példányszámban, ütemezéssel tudjuk vállalni 
(a mellékletben az településrendezési eszközök módosításának elfogadási folyamatáról is 
tájékoztatást adunk). 
 
Ajánlatunk tartalmazza az államigazgatási-, lakossági egyeztetéseken, és képviselő-testületi 
üléseken történő részvételt is, a véleményezési eljárás során teljeskörű közreműködést és a 
főépítész segítését. A véleményezési eljárás megítélésünk szerint teljes eljárású. 
 
Ajánlatunk nem tartalmazza a tervezéshez szükséges érintett területet és a környező telkeket 
(érintett tömbök) ábrázoló digitális és hivatalos papíralapú térképmásolat díját. 
Ajánlatunk a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti, esetlegesen szükségessé váló, környezeti 
hatásvizsgálat elkészítésének díját nem tartalmazza, amely csak akkor szükséges, ha valamely 
érdekelt államigazgatási szerv, vagy a képviselő-testület ezt kéri. Ennek elkészítéséhez külön 
megbízás szükséges. 
Az ajánlat az esetlegesen szükséges kulturális örökségvédelmi hatástanulmány elkészítésének 
díját sem tartalmazza, amely akkor készül, ha az érdekelt államigazgatási szervek ezt kérik. 
Ennek elkészítéséhez szintén külön megbízás szükséges. 
Amennyiben az államigazgatási szervek a véleményezési eljárás során egyéb, nem várt szakági 
munkarészek elkészítése (pl.: helyi értékvédelmi vizsgálat), vagy esetleg területrendezési 
hatósági eljárás válik szükségessé, ezek szintén külön megbízás tárgyát képezik, vagyis 
ajánlatunk ezek költségeit sem tartalmazza. 
Előzetes vizsgálatunk alapján a módosított tervanyag elkészítése szakági tervezői 
közreműködést nem igényel, amennyiben a véleményezés során mégis szükségessé válik, úgy 
ezen ajánlat annak tervezői díjazását sem tartalmazza. 



 

 3 

 
Amennyiben az ajánlatban említett egyéb díjak (környezeti hatásvizsgálat, kulturális 
örökségvédelem, szakági tervezések stb.) felmerülnek, de azok nem érintik valamelyik megbízó 
érdekeltségét, akkor annak költségeit csak az érintett megbízó viselné. 
 
Bízunk benne, hogy ajánlatunk elnyeri tetszésüket!  
 
A sikeres együttműködés reményében, maradok tisztelettel: 
 
Tiszafüred, 2016. szeptember 10. 
 

 
K i s s  György Csaba 

ügyvezető, településtervező 
„KISSTERV Településtervezési” Kft.  
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Melléklet 
Tervezési ütemezés 
 
Az egyeztetés és elfogadás az alábbi jogszabály által kötött szakaszokból áll, a 
településtervezési (és a településrendezési) szerződés megkötését követően: 
 
1. Előzetes tájékoztatási szakasz: 21 nap 
 
2. Véleményezési szakasz: 30 nap 
 
3. Végső szakmai véleményezési szakasz: 21 vagy 15+8 nap 
 
4. Elfogadási és hatálybaléptetési szakasz: elfogadást követő 30. nap 
 
Az egyes szakaszok között legfeljebb 60 nap tervezési (átdolgozási) idő számolható, 
leszállítással (kivéve, ha nem várt egyéb munkarészek elkészítésére is szükség van), amely 
tehát ennél rövidebb is lehet. Az előzetes tájékoztatási szakaszra is készítünk egy 
egyeztetési dokumentációt, 30 napos határidővel a tervezési szerződés aláírásától számítva. 
A postázási idő, egyéb (önkormányzati, hatósági stb.) egyeztetések ideje nem számít bele a 
határidőkbe. 

 
Pénzügyi ütemezés 
 

1. Előzetes tájékoztatási dokumentáció     200 000,- Ft + ÁFA 
 
2. Véleményezési dokumentáció      600 000,- Ft+ ÁFA 
 

3. Végső szakmai véleményezési dokumentáció    200 000,- Ft+ ÁFA 
 

4. Végdokumentáció         200 000,- Ft+ ÁFA 
 

Összesen:                 1 200 000,- Ft + ÁFA 
 
Példányszám, és forma a településrendezési eszközök módosításához: 
 
- előzetes véleménykérő dokumentáció kb. 25-30 példány nyomtatott példányban, 
- véleményezési dokumentáció 3 teljes példány nyomtatott + az előzetes eljárás szerint 
igényelt példány CD adathordozón, 
- az egyeztetésnek megfelelően javított tervanyag – amennyiben szükséges – 3 példány 
(állami főépítész, testületi jegyzőkönyv melléklete, irattári példány), 
- a testületi jóváhagyást követően 5 nyomtatott példány a rendelettel jóváhagyott módosított 
munkarészekből (HÉSZ + szabályozási terv), valamint a véleményezési eljárásban 
közreműködők részére CD adathordozón a teljes tervanyag, az önkormányzat és az állami 
főépítész részére 1-1 pld. teljes nyomtatott tervanyag. 
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A településrendezési eszközök módosításának folyamata és szakaszai: 
 
1. Előkészítés 
 
Az önkormányzat képviselő-testülete határozatot hoz a tervezés megindításáról és a 
partnerségi egyeztetés szabályairól. 
Ebben meg kell határozni az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) 
tájékoztatásának módját és eszközeit, a javaslatok, vélemények dokumentálásának, 
nyilvántartásának módját, az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának 
módját, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendjét, az elfogadott településrendezési 
eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedéseket. 

 
2. Az előzetes tájékoztatási szakasz 
 
Az előzetes tájékoztatási szakaszt a polgármester kezdeményezi, amelyben az előzetes 
tájékoztatót megküldi a partnerségi egyeztetés szerint az eljárásban érintett 
partnereknek, a 314/2012. (XI. 8.) Korm. r. 9. mellékletében meghatározott állam 
igazgatási szerveknek, és településszerkezeti terv készítése vagy módosítása esetében 
az érintett területi, települési önkormányzatnak. 
A tájékoztatási szakaszban, az előzetes tájékoztató átvételétől számított 21 napon belül, 
az abban foglalt elhatározással, és a rendezés alá vont területtel kapcsolatban az 
érintettek észrevételt tehetnek. 
 
3. Véleményezési szakasz 
 
A véleményezési szakaszt a polgármester kezdeményezi. A polgármester az elkészült 
tervezetet véleményezteti a partnerekkel, a partnerségi egyeztetésben rögzítettek 
szerint, a 314/2012. (XI. 8.) Korm. r. 9. mellékletben meghatározott államigazgatási 
szervekkel az érintett területi, települési önkormányzatokkal. 
A véleményezési szakaszban a véleményezők a tervezet átvételétől számított 30 napon 
belül adhatnak írásos véleményt. 
Véleményeltérés esetén a polgármester egyeztetést kezdeményezhet, amelyről  
jegyzőkönyvet kell készíteni. 
A véleményezést követően a beérkezett véleményeket - egyeztetés esetén a 
jegyzőkönyvet is - ismertetni kell a képviselő-testülettel, amelyek elfogadásáról vagy el 
nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. A vélemény, észrevétel el nem fogadása 
esetén a döntést indokolnia kell. 
A véleményezési szakasz lezárul a képviselő-testületi döntés dokumentálásával és 
közzétételével. 
 
4. A végső szakmai véleményezési szakasz 
 
A polgármester, a véleményezési szakasz lezárását követően a településrendezési 
eszköz tervezetét, az eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a véleményezési 
szakaszban keletkezett egyéb dokumentum egy példányát, továbbá azok másolati 
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példányát elektronikus adathordozón megküldi végső szakmai véleményezésre az 
állami főépítésznek. 
Az állami főépítész a beérkezett dokumentumokat áttanulmányozza, és a beérkezésétől 
számított 21 napon belül megküldi a polgármesternek a településrendezési eszközzel  
kapcsolatos záró szakmai véleményét a településrendezési eszköz elfogadásához, vagy 
15 napon belül egyeztető tárgya lást kezdeményez az ágazati és az érintett területi, 
települési önkormányzati vélemények még fennmaradt kérdéseinek tisztázására. 
Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a felmerült 
valamennyi véleményeltéréssel kapcsolatos döntést, és a településrendezési eszköz 
elfogadására alkalmassá tételéhez szükséges feltételeket. 
Az állami főépítész a jegyzőkönyvet és a záró szakmai véleményét az egyeztetést 
követően 8 napon belül megküldi a polgármesternek, a településrendezési eszköz 
elfogadásához. 
Amennyiben az egyeztető tárgyalás eredményeként a településrendezési eszköz 
jelentős átdolgozása szükséges, a polgármester az átdolgozást követően a 
településrendezési eszköz tervezetét ismételten benyújtja az állami főépítésznek. 

 
5. Az elfogadási és hatálybaléptetési szakasz 
 
A polgármester a településrendezési eszközt - az elfogadásáról szóló jegyzőkönyvvel 
együtt - a képviselő-testületi döntést követő 15 napon belül megküldi az állami 
főépítésznek és az eljárásban részt vevő összes államigazgatási szervnek, vagy az 
elektronikus úton hitelesített dokumentumok elérését biztosítva 15 napon belül értesíti 
az állami főépítészt és az eljárásban részt vevő összes államigazgatási szervet annak 
elérési lehetőségéről. 

A településrendezési eszköz ezt követően léphet hatályba. 

A polgármester gondoskodik a településrendezési eszköz nyilvánosságáról. 

 


