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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
2014. áprilisi ülésére 

 
Tárgy: Új Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat tervezetének véleményezésre bocsátása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 75/2012. (X. 26.) Ökt. határozatával döntött a Területi 
Szerkezeti Terv (továbbiakban: TRT) teljes körű felülvizsgálatának és – külön eljárásban – a szennyvíztisztító 
telep új helyére vonatkozó módosításnak az elindításáról. A szennyvíztisztítóra vonatkozó külön eljárás lezajlott, 
a módosítást testületünk elfogadta. 
 
Az új Településrendezési eszközök (Településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat) előzetes tájékoztatási 
szakasza a 3/2013. (II. 1.) Ökt határozat szerinti Partnerségi rendben ez év tavaszán lezajlott. A tervezés a nyár és 
ősz folyamán többszöri külön belső egyeztetés után mostanra érkezett el ahhoz a ponthoz, amikor 
államigazgatási és partnerségi véleményezésre bocsátható a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet szerint. A véleményezésre vonatkozó 
szabályok a következők: 

38. § (1) A településrendezési eszközök elkészült tervezetét az elfogadás előtt véleményeztetni kell. 
(2) A véleményezési szakaszt a polgármester kezdeményezi. A polgármester az elkészült tervezetet véleményezteti 
a) a partnerekkel, a partnerségi egyeztetésben rögzítettek szerint, 
b) az eljárásban való részvételi szándékáról nyilatkozó államigazgatási szervvel, 
c) településszerkezeti terv esetén a tájékoztatást adó érintett területi, települési önkormányzattal, továbbá 
d) a fővárosi településrendezési eszköz esetén az érintett kerületi önkormányzattal. 
(3) A véleményezési szakaszban a véleményezők a tervezet átvételétől számított 30 napon belül adhatnak írásos 

véleményt. 
(4) A véleménynek tartalmaznia kell: 
a) az államigazgatási szerv esetében a feladat- és hatáskörébe tartozó követelmények megállapítását, 
b) a területi önkormányzat esetében a megyei területrendezési terveknek való megfelelés megállapítását, továbbá 
c) a települési önkormányzat esetében a közigazgatási területét érintő infrastrukturális kapcsolatokra, valamint egyéb 

környezteti hatásokra vonatkozó észrevételeket. 
(5) A vélemény kifogást emelő megállapításait jogszabályi hivatkozással vagy részletes szakmai indokolással kell 

igazolni. 
 
A Kormányrendelet a tervanyagra vonatkozó tartalmi előírásokat is megszabja.  
Csanytelek az első település a három dél-alföldi megyében, ahol az előírások szerinti új terv elkészül. 
Mielőtt a tervanyag véleményezését megkezdjük, meg kell ismernünk a tervezőcsoport javaslatait. Az 
előterjesztéshez az alábbi tervanyagokat nyújtotta be az Új-Lépték Tervező Iroda: 
 
Jóváhagyásra kerülő munkarészek: 

Településszerkezeti terv: amely megszabja a település területeinek rendeltetését. A beépítésre szánt 
terület az 5 % beépítettségnél intenzívebben használandó településrészeket tartalmazza, jellemzően a 
lakóterületeket (akár bel-, akár külterületen), a beépítésre nem szánt terület (főleg a mező- és 
erdőgazdálkodás, a vízgazdálkodás területeit) öleli fel, de érdekes újdonsággal is szolgál az ún. „különleges” 
kategóriában. A terv jelmagyarázata megmutatja a területek értelmezését.  

Fontos változás, hogy a fóliázásra használt mezőgazdasági területek „kertes” kategóriába kerülnek, megszűnik tehát a 
jelenlegi tervben lévő korlátozás a növényházak építésére. Sok új információt is megmutat a szerkezeti terv, amelyek 
egyéb jogszabályokból származó tényezőkként befolyásolják a település területeinek jövőbeni használatát (pl. 
országos ökológiai hálózat, régészeti lelőhelyek, stb.). 
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Rendelet-tervezet (HÉSZ): amely az országos jogszabályokat kiegészítő helyi előírásokat tartalmazza. A tervező a 
lehető legrugalmasabb szabályozásra igyekezett javaslatot adni. A mezőgazdasági birtokközpontok esetében 
az országosnál is megengedőbb előírást tervezett, amely már 2500 m2 telken lehetővé teszi birtokközpont létesítését. 
Így tehát azok a tanyák, amelyek szétszórtságuk miatt nem kerültek lakóterületbe, fejleszthetőkké válnak, 
feltéve, hogy a tulajdonosnak máshol is vannak földjei, amit birtoktestként létrehozhat. Az egész területre 
lehet majd a 3 %-os beépíthetőséget érvényesíteni a kiválasztott birtokközpont telkén.   
A rendelet nem tartalmaz szükségtelen kötelmeket, de előírásokat ad az elhagyott, romos ingatlanok sorsának 
rendezésére, az önkormányzat mozgásterét bővítve a bontások mielőbbi elvégzésében. Ugyancsak megszabja a 
közműellátottság mértékét, belevonva a lehetőségekbe az alternatív megoldásokat  is.  
A növényházak csapadékvíz-lefolyást akadályozó felülete alapján kötelező záportárolást is szabályoz a dokumentum, ami 
egyben öntözésre alkalmas vizek visszatartására is alkalmas.  
Különösen érdemes átolvasni benne az építés részletes szabályait (10. §) és a „különleges területek” előírásait (11. 
és 19. §).  
A rendelet magában foglalja a településképi véleményezés szabályait, ami újdonságként most először teszi 
az önkormányzatok számára lehetővé, hogy az építmények engedélyezése során hathatósan 
közbeléphessenek a településkép szempontjából nem kívánatos tervek megakadályozására. Megjegyzem, 
hogy az építési aktivitás jelenleg a nullához közelít nemcsak településünkön, hanem szűkebb és tágabb 
környezetünkben is, de a jogkörünk megteremtése azért még fontos lehet.  
Rendelkezik a szabályzat a helyi védett építményekről is, frissítve a 2005. évben készült örökségvédelmi 
tanulmányt. Két értékes népi épület jellegtelenné vált az átépítés miatt, egyet pedig elbontottak. Helyi 
értékeink védelme egyértelműen érdekünk, de azt is reméljük, hogy több uniós és hazai pénzforrást lehet 
majd igénybe venni ezek felújításához. 

A rendelet mellékletét képezi a két szabályozási terv (egyik a belterület és környéke, másik a többi 
külterületrészre vonatkozik): 

Szabályozási terv külterület címen tekinthető meg az egész igazgatási terület szabályozása. 

Szabályozási terv belterület címen részletesebben látható a belterület és környéke szabályozása. A tervlapok 
jelmagyarázatában az egyes építési övezetek (tehát a beépítésre szánt vagy már eleve beépített 
településrészek) beépítési paraméterei is olvashatók. A szabályozási terv értelmezése meglehetősen 
bonyolult, de a saját érdekkörében a lakosok tájékozódni tudnak belőle arról, hogy a jövőben mit és hogyan 
építhetnek. 

 
Jóváhagyásra nem kerülő, alátámasztó munkarészek: 
Értelemszerűen megtalálhatók címeik alapján a táj- és környezetalakítás, a különböző közművek, a 
közlekedés munkarészei az alábbiak szerint: 

Alátámasztó szövegek: 
 Terület-felhasználás, településszerkezet, 
 Tájrendezés, környezetalakítás, 
 Közlekedési hálózatok, 
 Vízi-közművek, vízgazdálkodás, árvízvédelem, földgázellátás, 
 Villamosenergia-ellátás, elektronikus hírközlés. 

Alátámasztó vizsgálati rajzok: 
 V-1 Probléma- és értéktérkép A2,      M=1:18000 
 V-2 Területhasználat módja A2,      M=1:18000 
 V-3 Település domborzata A3,      M=1:25000 
 V-4 Földtani térkép kivonat (1:200000 MFGI atlasz alapján) A4,  M=1:35000 
 V-5 Önkormányzati tulajdonú telkek A3,     M=1:25000 
 V-6 Települési földutak A3.       M=1:25000 

Településszerkezeti terv alátámasztó javaslatai 
 T-1 Tájrendezési és környezetalakítási javaslat A1,    M=1:12500 
 T-2 Közúti közlekedési hálózat A3,         M=1:25000 
 T-3 Ivóvíz-ellátó hálózat alakítása A3,     M=1:16000 
 T-4 Szennyvízcsatorna-hálózat alakítása A3,    M=1:16000 
 T-5 Csapadékvíz-elvezető rendszer alakítása A3,     M=1:25000 
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 T-6 Földgázellátó hálózat alakítása A3,     M=1:25000 
 T-7 Villamosenergia-ellátó hálózat alakítása A3,    M=1:25000 
 T-8 Elektronikus hírközlési hálózat alakítása A3,    M=1:25000 
 T-9 Közúti mintakeresztszelvények 5 db A3 lapon .   M=1:200  

Egyéb tervi elemek: 
 Fotódokumentáció – belterület 
 Fotódokumentáció – külterület 

Tájékoztatom Önöket arról, hogy a Képviselő-testület előző ülésén  (az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról 
szóló) döntésének megfelelve jelen ülésre való beterjesztéssel - az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló hatályos önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja jogosítottjaként - kezdeményezem tárgyi 
önkormányzati rendelet véleményeztetése utáni jogalkotási folyamata megindítását. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Javaslom az új Településrendezési eszközök tervezetének áttekintését és a csatolt határozati javaslat szerint a 
véleményezésre való bocsátását. 
 
 
Csanytelek, 2013. november 11. 
 
      Tisztelettel: 
 
           Forgó Henrik 
            polgármester 
 
 
 
……/2014. (...) Ökt határozat 
 
Tárgy: Új Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat tervezetének véleményezésre bocsátása 
 
 

Határozati  j a v a s l a t 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú írásos előterjesztésben 
foglaltakat és az alábbiakat rögzíti. 
 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Új-Lépték Tervező Iroda Bt. által megtervezett új Településrendezési 
eszközök alapvetően összhangban vannak a település fejlesztési koncepciójával, ezért alkalmasak arra, hogy a vonatkozó 
jogszabályok és a Partnerség rendje szerint véleményezésük megkezdődjön. 

 
Végrehajtás határideje: azonnal és folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje: végrehajtást követő soros testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Balogh Tünde tervező, Új-Lépték Tervezői Iroda Bt 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben), 
- Forgó Henrik polgármester, 
- Kató Pálné jegyző és általa, 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője, 
- Irattár 

  
 


