
Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata
                        Polgármesterétől                           J e g y z ő j é t ő l

* 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517;
E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu

780/2011.

E l ő t e r j e s z t é s

a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. márciusi ülésére

Tárgy: Csanytelek Község Településrendezési Terve és Helyi Építési Szabályzata  módosításának kezdeményezése

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy Csanytelek Község Településrendezési Tervét a képviselő-testület a 101/2005.
(XI. 29.) ÖKT határozatával hagyta jóvá és  a Csanytelek Község Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)
szóló 34/2005. (XI. 29.) ÖKT rendeletét 2006. január 1. napjával léptette hatályba.
A tárgyi terv jóváhagyása óta több mint 5 év telt el, így megérett a helyzet az abban foglaltak felülvizsgálatára, mert
az abban foglaltakat a mindennapi életkörülmények meghaladták, nem is szólva a természeti erőkhöz való
igazodás kényszeréről, gondolunk itt pl. a belvíz okozta károkra.
Több ízben előfordult már, hogy helyi mezőgazdasági vállalkozó e tervbe és a HÉSZ -be ütközés miatt kénytelen volt
beruházási elképzeléseit elhagyni, ill. más településen megvalósítani, mert a helyi szabályozás nem teszi lehetővé a
településen belül nagy kiterjedésű mezőgazdasági művelés alá vont területeken akár fóliaház, vagy üvegház, ill.
gazdasági épület kialakítását.
A hatályos HÉSZ 17. § (2) bekezdés bb) alpontja egyéb mezőgazdasági övezetbe sorol olyan külterületi
ingatlanokat, amelyen jelenleg is mezőgazdasági művelés folyik, jele: Me. A HÉSZ előbbi szakasza (5)-(6)
bekezdése akként rendelkezik, hogy az Me jelű területeken a meglévő építmények rendeltetésének megfelelő állagmegóvásán
(karbantartás, helyreállítás) túl további építési munkák végzése (bővítés, átalakítás) új építmények elhelyezése nem
engedélyezhető, kivéve a speciális természetvédelmi igényeket szolgáló létesítmények (magasles, őrbódé,
tájékoztató tábla, pad, hulladékgyűjtő) elhelyezését.
Közismert tény, hogy településünkön jelentős a mezőgazdasági területen  vállalkozói tevékenység keretében
végzett őstermelést élethívatásként folytatók száma.  A gazdálkodáshoz szükséges földterület nagysága
számottevő, akár a fóliás, akár a szabadföldi termesztést vagy üvegházi kertészeti vállalkozást vesszük alapul.
A hatályos önkormányzati rendelet komoly gátat szab a mezőgazdasági vállalkozások további létesítésének, a
meglévők fejlesztésének és ezáltal a településen meglévő (és egyre növekvő) munkanélküliség csökkentését
eredményező foglalkoztatás bővítésének azáltal, hogy tilalmazza minden olyan építmény (fóliaház, üvegház, gazdasági
kiszolgáló épület) kivitelezését, amely lehetőséget teremtene a fent írtak megvalósításához.
Településünkről is megindult az elvándorlás a lakosságszám folyamatos apadása, melynek megállítása érdekében, a
községünkben kialakult agrárkultúra megőrzése, a föld szeretetének, tiszteletének átörökítése, a környezettudatos technológia
alkalmazása, a földművelés mint életforma, egyben megélhetési forrás létének biztosítása elősegítheti településünk és benne a
boldogulását kereső termelők gazdasági növekedését, ezáltal a település megtartó erejét, amennyiben a helyi
szabályok erre módot adnak és nem akadályozzák birtokközpontok kialakítását, egy - egy nagyobb
beruházás megvalósítását.
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK)
10. §-a rendelkezik a településszerkezeti terv tartalmáról, melynek (2) bekezdése értelmében a meglévő településszerkezeti
tervet az önkormányzat képviselő-testületének legalább 10 évente felül kell vizsgálnia, szükség esetén annak módosításáról vagy új
terv készítéséről kell gondoskodnia. Az OTÉK 9/A. §-a lehetőséget teremt a településrendezési eszköz módosítása
esetén a  9. § (3) bekezdésében írt véleményeztetési eljárás elhagyhatóságára, továbbá a 9/B. § a veszélyhelyzettel érintett
települések esetén (községünk e kategóriába tartozott 2010. évben) a veszélyhelyzet feloldásától számított fél éven
belül a településrendezési terv módosítása  során a 9. § (2)-(7) bekezdésében foglaltaktól el lehet térni (az ott írt
feltételek szerint) . Az OTÉK 111. §-a további szigorításokat  és könnyítést is enged   a HÉSZ -ben rögzíteni, ha
az ott írt feltételek teljesülnek.
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Tisztelet Képviselő-testület!

Indítványozzuk a hatályos településrendezési terv és a HÉSZ módosítására tett javaslatunk megtárgyalását, a
csatolt határozati javaslat változtatás nélküli elfogadását.

C s a n y t e l e k, 2011. március 3.

Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
Polgármester   jegyző

……../2011. (III. 11.) Ökt határozat

Tárgy: Csanytelek Község Településrendezési Terve és Helyi Építési Szabályzata módosításának kezdeményezése

H a t á r o z a t i   javaslat

Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú írásos előterjesztésben foglaltakat
és az alábbiakat rendeli el.

A képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat arra, hogy a képviselő-testület által 101/2005.
(XI. 29.) ÖKT határozatával jóváhagyott Településrendezési Terv és a Helyi Építési Szabályzatról szóló, 2006.
január 1. napján hatályba léptetett 34/2005. (XI. 29.) ÖKT rendeletében foglaltak felülvizsgálata és módosítása
érdekében tárgyalásokat folytasson a településen egyéb mezőgazdasági övezetbe (Me) sorolt ingatlanok
kedvezőbb besorolásának megvalósítása érdekében akként, hogy a terv és a rendelet módosítása tegye
lehetővé a helyi mezőgazdasági vállalkozók számára  kertészeti vállalkozások működtetését,  a meglévő
mezőgazdasági beruházások bővítését, ezáltal a településen belüli foglalkoztatás növelését.
Végrehajtás határideje: azonnal és folyamatos
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje: a tárgyalásokat követő testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző
- Irattár


