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Tisztelt Polgármester Úr! 

 

A 2022. augusztus 16-án érkezett XV/18-30/2022 számú levelével 
kapcsolatban, az alábbiakról tájékoztatom:  

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet (továbbiakban: Eljr.) 40. § (1) bekezdése alapján 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 példányát elektronikus adathordozón megküldi végső 

szakmai véleményezésre az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és 
megyei kormányhivatalnak. 

A beküldött dokumentáció áttekintése alapján megállapítottam, hogy a 

véleményezési eljárás során keletkezett valamennyi irat nem került 
megküldésre, nem került igazolásra 

- az Eljr. 37. § (2), 38. § (2) bekezdésében és 9. mellékletében szereplő 
véleményezésben résztvevők megkeresése az alábbiak szerint: 

o a véleményezési szakaszban - az előzetes tájékoztatási 
szakaszban véleményt adók, és a további eljárásban részt venni 
kívánó – megkeresett, de nem nyilatkozó véleményezők 

megkeresése (feltöltési vagy letöltési igazolás/tértivevény). 
 Országos Vízügyi Főigazgatóság 
 Technológiai és Ipari Minisztérium Vasúti Hatósági 

Főosztály 
 Technológiai és Ipari Minisztérium Léginavigációs és 

Repülőtéri Hatósági Főosztály 
 Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság 
 Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal 
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Kérem, hogy a fent megjelölt dokumentumok kerüljenek megküldésre. 

A végső szakmai véleményezési szakasz a fenti hiányosságok pótlását 

követően indul meg Irodámnál. 
 

A kiadmányozási jog Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 
Kormánymegbízottjának a kiadmányozás rendjéről szóló 9/KMB/2020. 
(IV.01.) számú utasítása a III. fejezetének 11.2. pontjában foglaltakon alapul. 

Tatabánya, az elektronikus bélyegző szerinti időpontban 
Tisztelettel: 

Dr. Kancz Csaba 

főispán nevében és megbízásából: 

 

 

Faragóné Godó Mária 
állami főépítész 
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