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Általános   I n d o k o l á s 
 

Csanytelek Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 34/2005.(XI. 29.) ÖKT rendelet 
módosításáról szóló  …/2013. (… . .. .) önkormányzati rendelet-tervezethez 

 
 
A tárgyi önkormányzati rendelet alkotását az teszi elengedhetetlenné, hogy a településen hatályos 
34/2005.(XI. 29.) ÖKT rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzata  és azon belül a 
Szabályozási Terv  a településen megvalósítandó szennyvíz tisztító mű helyét két változatban is 
tartalmazza, de azok közül egyik sem egyezik meg szakági tervben jelenleg kialakított Képviselő-testületi 
elképzelésekkel.  A szennyvízhálózat építési projektjében a szennyvíz tisztító mű helyeként a Baross 
Gábor utca folytatásában, a 073/11 hrsz-ú telekből kialakított, kb. 0,44 ha terület szerepel. Ezen terület 
semmilyen korlátozás alatt nem áll, tehát nincs védelem alatt, minden szempontból célhoz kötött, 
ideális helyszín, mivel kellő távolságra van a település sűrűn lakott területeitől, az uralkodó 
szélirány a sűrűbben lakott terület felőli, és nem elhanyagolható szempont, hogy a tisztított 
szennyvizet befogadó csatorna közvetlenül a tisztító mű mellett  helyezkedik el.  
Ezen módosításban pontosításra került a település közigazgatási területén fellelhető régészeti lelőhely-
lehatárolás mind a szerkezeti, mind pedig a szabályozási tervben.  
A Csongrád Megyei területrendezési tervhez való igazodás miatt a településen áthaladó kerékpárút 
nyomvonalának javítása is megtörtént a tervlapokon.  
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala részéről az Állami 
Főépítész  megadta hozzájárulását a csatolt tervanyag  változtatás nélküli  -Képviselő-testület általi-  
jóváhagyásához. 
A külön eljárás keretében az állami véleményező szervek nem emeltek kifogást a beterjesztett tervjavaslat 
ellen.   
A település lakossága tájékoztatása jogszerűen megtörtént, a lakosság részéről a közszemlére tett 
dokumentációra  észrevétel nem érkezett.  
Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata értelmében a dokumentációk beterjesztése az 
illetékes Ügyrendi, és Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság elé 
megtörtént, mely szervek  változtatás nélküli javaslattal élve terjesztették jelen dokumentációkat 
az önkormányzat rendelet-tervezetét a Képviselő-testülete elé. 
 
 

R é s z l e t e s    I n d o k o l á s 
a Bevezető részhez 

 
A rendelet-tervezet bevezető-része azon jogszabályi helyek megjelölését tartalmazza, amelyek az önkormányzat 
képviselő-testülete számára a jogalkotás törvényi kellékeként tárgykörben egyrészt felhatalmazást ad az 
önkormányzati rendelet megalkotására,  (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdése 1. pontját – településfejlesztés, településrendezés -  alkalmazva) a 
származékos jogalkotói hatáskör feltüntetését, (az Alaptörvény 32. cikk  (1) bekezdés a) pontja szerint), 
továbbá (az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 6. §, 7. § 
(1) bekezdésében c) pontjában  foglaltak szerint) az önkormányzat feladatkörét meghatározó (Mötv. 13. § (1) 
bekezdés 11. pontja –  helyi környezet- és természetvédelem) és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
rögzített feladatkörében eljárva-,  az IRM rendelet 55. § (5) bekezdésében  és az 58. § (1) bekezdésében írtakat 
betartva, továbbá az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzített feladatkörében eljárni 

 
 



jogosított Bizottságok - Ügyrendi, Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési - 
véleményének kikérését, továbbá az illetékes  állami szakhatóságok -  - véleményét foglalja magába. 
 

1. § 
 

A HÉSZ (továbbiakban: Rendelet) 12. § (3) bekezdését egészíti ki f) ponttal, a Különleges 
területekbe tartozó létesítmények sorát: a szennyvíz tisztító telep területével, megadva a konkrét 
paramétereket, a beépíthetőséget, az épületmagasságot, a zöldfelületet, a telek nagyságát. 
 

2. § 
 

A Rendelet eddigi mellékletei cseréjét tartalmazza akként, hogy a 2. melléklet helyébe e rendelet 1. 
mellékletét, a Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. mellékletét és a Rendelet 4. melléklete 
helyébe e rendelet 3. mellékletét lépteti a csatolt dokumentumok szerint. 
 

3. § 
 
Az IRM rendelet 78. §-ában szabályozottak szerint tartalmazza a rendelet hatályba léptetése időpontját, amelynek 
rövidségét az indokolja, hogy felkészülést nem igényel az érintettek számára, a rendelet-tervezet 
megismerhetősége a rendelet-tervezet hirdetményben való közzétételével biztosított volt,  iránta 
érdeklődés nem mutatkozott. A hatályba lépés javasolt időpontja: 2012. április 28.. napja, mely időponttal az 
beépül az alaprendeletbe, így a módosító rendelet (a törvény erejénél fogva) hatálybelépését követő napon hatályát veszti. 
A rendelet az önkormányzat honlapján és a közadattárban elérhető, a községi könyvtárban és a hivatalban 
megtekinthető, a település lakossága a helyi havonta megjelenő lapban, a Csanyi Hírmondóban kap jegyzői 
tájékoztatást a rendelet hatályba lépéséről. A rendelet  hatályon kívül helyező rendelkezése a 
jogszabályszerkesztésről szóló hatályos jogszabály 119. §-ához igazodik akként, hogy tartalmazza a 
tárgykörben hatályban lévő önkormányzati rendelet mint hatályon kívül helyezendő jogszabályra való merev 
hivatkozás helyett, annak időpontjára való utalás nélkül, a rendelet  (3) bekezdésében írt formátumban. 
A záró rendelkezések között kapott helyet a rendelet aláírására jogosítottak neve és tisztsége, a záradék szövege, 
amely a rendelet kihirdetése időpontját az önkormányzati szervezeti és működési szabályzatban meghatározott formátumban 
tartalmazza 
 
 
 
C s a n y t e l e k, 2013. március 22. 
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