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ELŐTERJESZTÉS PANNONHALMA VÁROS ÁTFOGÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK (HELYI 

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT, SZABÁLYOZÁSI TERV, TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV) ELFOGADÁSÁHOZ. 

 

A 2005-ben megalkotott és 2006. évben hatályba lépő településrendezési terv átfogó 

felülvizsgálatára azért volt szükség, mert az elmúlt 14 évben nagyon sok minden változott, az itt élő 

emberek ingatlanhasznosítási céljai, valamint a településfejlesztési elképzelések is új irányokat 

jelöltek ki. Szükségszerűvé vált a korábbi túlszabályozások mérséklése és új funkciójú területek 

kijelölésére is sor került.  

Az átfogó módosítás közel két évet vett igénybe, de a beérkező igények és módosítási javaslatok, 

kérelmek mind a változtatás szükségességét támasztottá alá. 

Az érintettek részére többször is módosított (határidő kitolása) határidők álltak rendelkezésre 

igényeik, javaslataik és kérelmeik benyújtására. Az egyeztetési lehetőségek a város főépítészével 

folyamatosak voltak, melynek eredményeként a változtatások zömét sikerült is beépíteni az új 

szabályozásba. A tervező cég az önkormányzat bevonásával nagyon sokat egyeztetett az érintett 

államigazgatási szervekkel, keresve a megoldásokat a lakossági és egyéb beérkező igények 

szabályozására. 

Az új szabályozás új elemekkel is bővült, ilyenek a teljesség igény nélkül az alábbiak: 

bevásárlóközpont létesítésének lehetősége a 82. számú főút mellett, új lakóterületek, lakópark 

létesítési lehetőségének biztosítása, belterületbe vonások lehetőségének biztosítása, eddig 

beépítésre szánt területek kivétele a beépíthetőségi lehetőségek közül, meglévő úthálózatok 

szélességének a valós viszonyokhoz való igazítása. A tudatos és tervezhető településfejlesztés okán 

elővásárlási jog biztosítása az alábbi ingatlanok vonatkozásában: Pannonhalma belterület 234/5, 

251/3, 703/1, 681, 683/1,2, 739, 740, 741 helyrajzi számok. 

Alapvető célunk volt a járásközpont Pannonhalma városát valós kisvárosi településrendezési 

lehetőségekkel felruházni. 

A tervezés során a nyilvánosságot folyamatosan biztosítottuk, a honlapunkon a munkaanyagok 

elérhetőek voltak, jól mutatja mindezt a beérkezett lakossági kérelmek száma is. 

A folyamat során lakossági fórumot tartottunk a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 

önkormányzati rendeletünknek megfelelően. A vírushelyzet okozta korlátozás miatt pedig éltünk az 

online lakossági fórum lehetőségével is, 15 napot adva a véleménynyilvánításra. 



Úgy gondolom, hogy a hosszú és küzdelmes időszak után egy valóban megalapozott 

Településrendezési Terv kerülhet elfogadásra, amely hosszútávon biztosítja a város és lakosainak 

településrendezési elképzeléseit. 

Az előterjesztés mellékletét képezik a rendeleti formában elfogadásra kerülő Helyi Építési Szabályzat 

és Szabályozási Terv, valamint a határozati formában elfogadásra kerülő Településszerkezeti terv 

tervezetei is. 

Pannonhalma, 2020. december 01. 

 

Vas Gábor 

Polgármester 

 

 

 

 





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató –elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató az Ügyfélkapu azonosítási szolgáltatást vette igénybe annak megállapítására, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum VAS GÁBOR ügyféltől származik.


Azonosítás időpontja: 2020.12.01. 11.18.43


Az ügyfélhez kapcsolódó további adatok:


E-mail: vas.gabor@pannonhalma.hu


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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