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E L Ő Z E T E S  H A T Á S V I Z S G Á L A T 

Csanytelek Község Helyi Építési Szabályzatáról  és a településképi véleményezési eljárásról szóló 
önkormányzati rendelet-tervezethez 

 

A jogszabály végrehajtásában az érintettekre gyakorolt (vélelmezett) hatások: 
 
Társadalmi: a rendelet a „Településrendezési eszközök” közé tartozik, melyek egyeztetésének és 

elfogadásának eljárásrendje a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendeletben szabályozott.  
A terv társadalmi egyeztetése a képviselő-testület 3/2013. (II .01.) Ökt határozata szerint 
zajlik, a lakosság tájékoztatása és észrevételeinek figyelembe vétele biztosított. A 
Partnerség keretében a tervező iroda honlapján folyamatosan megtekinthetők az 
előzmények dokumentumai (Hosszú- távú Településfejlesztési Koncepció 2005., hatályos 
terv 2005.) valamint az új tervanyag véleményezési anyagai is itt lesznek nyomon 
követhetők: felhasználónév: ujleptek, jelszó: ujleptek4228. www.ujleptekbt.hu/tervanyag 
A javaslatok a tervi előzményeken, azok alkalmazási tapasztalatain nyugszanak. Céljuk a 
Településfejlesztési Koncepció érvényesítése a településrendezés eszközeivel. Figyelembe veszik 
az aktualitásokat is: megyei szintű koncepció, területrendezési terv, polgármester által 
tolmácsolt közösségi érdekek, problémák kezdeményezések, önkormányzati bizottsági 
tagok, helyi szakemberek, vállalkozók és civil szervezeti vezetők interjúkon elmondott 
javaslatai. 
 

Gazdasági:  a rendelkezések gazdasági hatásai előnyösek, mivel a jelenleg hatályos építési előírásokat a 
gazdaságfejlesztés szempontjából rugalmasabbá teszik, ezáltal több vállalkozás dönthet a 
községben maradásáról és tevékenységének bővítéséről. Az agrár-ipari park közvetlen 
önkormányzati érdekeltségű területe szintén az aktuális elképzeléseknek megfelelően 
szabályozott lesz.  

 
Költségvetési: a község költségvetésében a gazdaságfejlesztésből származó helyi adóbevételek kedvező hatása 

mutatkozhat. 
 
Környezeti: elemzi a változtatások környezetvédelmi hatásait, egyebek mellett a zaj- és a 

levegőtisztaságra gyakorolt hatásokat is. Megállapítja, hogy az eredeti tervhez képest a 
település egészére nézve számottevő változást nem eredményeznek. A módosítás során a 
biológia aktivitásérték összességében, kis mértékben, pozitív irányban változik. 

 
Egészségi: az e rendeletben rögzítettek az emberi egészség állapotára közvetlenül ható előírást nem 

tartalmaznak. 
 
Adminisztratív: az apparátuson belül munkateher növekedést nem vált ki e rendeletben foglaltak 

megvalósítása. 
 

  



A jogszabály megalkotásának szükségessége: A tervkészítést a jogszabályok és az aktuális községfejlesztési 
elhatározások nyomon követésén túl törvény is előírja. A jogalkotás elmaradása 
megnehezítené az építési programok megvalósítását, egyben szabályozatlanul hagyná az 
épített környezet kedvezőtlen alakulását, ami távlatban más területeken is hátrányos 
hatásokat idézne elő. 

 
A jogalkotás elmaradásának várható következményei: mulasztásban megnyilvánuló jogsértés megvalósítása, 

jogbizonytalanság keltése tekintettel arra, hogy az Szt. e feladat végrehajtására  kötelezi a 
jogalkotó döntéshozókat, melynek elmaradása okán, (a károk elkerülése érdekében) a 
Csongrád Megyei Kormányhivatal által kikényszeríthető,  annak elmaradása esetén az 
önkormányzat helyett általa megalkotható jogszabály szerint köteles a további feladata 
ellátására a jogalkotó és a végrehajtó szerve, a Jat. szabályainak figyelmen kívül hagyása 
esetleges bírósági eljárás lefolytatása, vagy törvényességi felügyeleti intézkedés keretében 
pénzbírság kiszabása, fegyelmi eljárás lefolytatása az Mötv. szabályai szerint. 

 

 

 

C s a n y t e l e k, 2014. április 18.  
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