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HIRDETMÉNY 
(partnerségi egyeztetés kezdeményezésére - tárgyalásos eljárás előzetes szakasz) 

 
Polgárdi Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tájékoztatja az érintetteket, 
hogy módosítani kívánja 155/2019.(VIII.28.) határozattal elfogadott szerkezeti tervet, valamint 
a 25/2019. (IX.6.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: HÉSZ) jóváhagyott helyi építési 
szabályzatot és szabályozási tervet. 
 
A terv módosítására a megbízást az Önkormányzat adta, a Képviselő-testület határozata 
alapján. A jelen tájékoztató anyag a határozat alátámasztására és a partnerségi egyeztetés 
lefolytatásához került összeállításra. 
 
MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET 
 
A Településrendezési terv meghatározott területére vonatkozó módosítás. A fejlesztési terület 
Polgárdi város belterületén a Batthyány és Ybl Miklós utca között a kertvárosi lakóterület 
övezetében helyezkedik el a módosítandó terület.  

A fejlesztési terület helyrajzi száma: 1713/5 
 
Előzmények: 
Polgárdi Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. 
rendelet 1.§-a alapján alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a 1713/5 hrsz-ú terület térkép 
térképrészlet szerint. 

 

 
 
 
 
 



A módosítás ismertetése 
Az építmény magasság megemelése érdekében, amely ahhoz szükséges, hogy a megjelölt 
területen szomszédos épületekhez, illetve a területen meglevő épülethez illeszkedő 
lakásfejlesztés megtörténjen, 
 
Érvényben levő településrendezési eszközök: 
 155/2019. (VIII.28.) számú KT határozattal fogadta el a településszerkezeti tervet, 
 25/2019. (IX.16.) önkormányzati rendelettel fogadta el a Helyi Építési szabályzatot és 

a szabályozási tervet. 
 Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 55/2021. (III.29) határozata kiemelt 

fejlesztési területté nyilvánításról 

 
Érintett terület 

 
     

Google térkép Közműtérkép 

 

 

 

Tervezési terület határa 
 

 

Tevezési terület helyszínrajza 



 
Tervezett módosítás 

 
Településszerkezeti terv 

A területfelhasználás Vt- település központ- változatlan marad. (szerkezeti terv) 
 
 

Érvényben levő településszerkezeti terv kivágat 

 
 

Területfelhasználás nem változik 
 
Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv 

A beruházás megvalósításához a Szabályozási terv módosítása szükséges. A módosítás után 
a Helyi Építési Szabályzatban már meglevő Vt-4 övezeti előírások érvényesek a területre. 
Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv elemei közül nyilvántartott régészeti lelőhelyek 
és műemléki környezetek nem érintik a tervezési területet. 

 
Szabályozási terv kivágat Tervezett módosítás 

  
 

 
  

 
  



 
Meglevő HÉSZ előírás  

 
Az elérendő célok összefoglalása 
A fejlesztéssel érintett területen a önkormányzati szándék egységes szabályozási előírások 
létesítése a meglevő és tervezendő épület létesítésére a 1713/5 hrsz- terülten. A fejlesztési 
cél a jelenleg hatályos településrendezési eszközök alapján nem valósítható meg, így 
szükséges település hatályos Szabályozási Tervének módosítása a fejlesztési céloknak 
megfelelő. 

 
 
 

Partnerségi Egyeztetés 
 
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, 
településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés 
helyi szabályairól szóló a 13/2017. (VII.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
Partnerségi rendelet) célja, hogy a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok 
megalkotására irányuló eljárás során az egyeztetéseknél biztosítani lehessen a minél 
szélesebb körben a véleményező partnerek bevonását, az elfogadott településrendezési 
eszközök nyilvánosságát és a vélemények megfelelő dokumentálási rendjét. 
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a tárgyi 
módosítás tárgyalásos eljárással történik, a hirdetmény az előzetes tájékoztatási szakaszban 
tart. 
 
Az Önkormányzatnak a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelete értelmében az alábbi személyek és 
szervezetek (a továbbiakban: partnerek) nyilváníthatnak véleményt a tervről: 
a) a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi 
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 
b) a Polgárdi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, 
c) a Polgárdi székhellyel bejegyzett civil szervezet.  

 
A Partnerségi rendelet 6.§ (4) bekezdése alapján 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.polgardi.hu honlapon közzétett hirdetmény útján történik. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Terv megnevezése: 
 
Polgárdi Város településrendezési terv módosítása.  
Előzetes dokumentáció - 2021.április 
Megtekinthető: www.polgardi.hu. 
 
A tervre vonatkozó véleményt, észrevételt a következő e-mail címre kell eljuttatni: 
- elektronikus levélben az onkormányzat@polgardi.hu email címre.  
 
A vélemények és észrevételek benyújtásának határideje ezen közzététel megjelenésétől 
számított 8 napon belül (2021. április 23. napjától 2021. május 1.napjáig) lehetséges. 
 
Polgárdi, 2021. április 23. 
 

 
 

Tisztelettel:  
 

Nyikos László sk. 
polgármester 


