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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
2014. júniusi ülésére 

 
Tárgy: Helyi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet megalkotása  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Emlékeztetjük Önöket arra, hogy az új Településrendezési eszközök (Településszerkezeti terv és Helyi 
Építési Szabályzat) véleményezését a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Kormányrendelet szerint szabályosan lefolytatta a képviselő-testület.  
A képviselő-testület a 26/2014. (IV. 25.) Ökt határozatával lezárta a véleményezési eljárást, 
véglegesítette a dokumentációt és döntött a végső véleményezésre bocsátásról.   

Az állami főépítész kibocsátotta CSD/01/89-4/2014. számú végső szakmai véleményét, ami a 
Településszerkezeti terv és leírás elfogadásáról szóló előterjesztés függelékeként  megtalálható. A vélemény 
a Helyi Építési Szabályzat néhány pontját kifogásolja, ezért ahhoz igazodva került sor átdolgozásunkra  a 
következők szerint: 

- a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és a Településképi véleményezési eljárásról szóló 
önkormányzati rendelet-tervezet rendelet külön-külön kerül benyújtásra és elfogadásra, mivel így 
az önkormányzati rendelet az eljárási szabályozóknak esetleges változtatása nem igényli a HÉSZ 
elfogadására irányuló eljárás lefolytatását. Jelen előterjesztés csak a HÉSZ megállapításáról szól. 

- HÉSZ 1. § (2) bekezdés a) pont nem szerepelhet, mivel a „meglévő” fogalom az országos 
építési jogszabályokban használt fogalom, szerepelhet az önkormányzati rendeletbe, ezért törlése 
indikolt. 

- HÉSZ 1. § (2) bekezdés b) pontban a „meglévő tanyás telek” fogalmát a 2005. november 29-ét 
megelőzően kialakult állapothoz kötjük, mert csak ezekhez az ingatlanokhoz kapott a község 
felmentést az országos jogszabályok alól. 

- HÉSZ 6. § (3) bekezdés az előírás egyes része félreérthető, nem egyértelmű, ezért törlésre 
javasolt. 

- HÉSZ 6. § (4) bekezdés a szöveg egyértelműsítése megtörtént, önkormányzati elővásárlási jog a 
szabályozási terven jelölt közösségi célokra jegyeztethető be. 

- HÉSZ 6. § (5) bekezdés a helyrehozatalról szóló kötelezés és annak az a)-c) pontokban foglalt 
egyéb előírásai átkerültek a Településképi véleményezési eljárásról szóló önkormányzati 
rendeletbe, korrigált megfogalmazással, ezen a jogszabályhelyen csak a helyrehozatal 
szükségessége fogalmazódik  meg.  

- HÉSZ 6. § (6) bekezdésa beültetésről szóló kötelezésre az építési törvény feljogosítja a 
polgármestert, ezért ezen a jogszabályhelyen csak a növényzet ültetésének szükségessége 
fogalmazódik  meg. 

- HÉSZ 6. § (7) bekezdés a településközpont vegyes rendeltetésű, de a közhasználatra megnyitni 
kívánt új beépítés (a Volentér János tér és a tervezett piac, valamint a Petőfi utca között tervezett 
gyalogos átjárás mentén) új Vt2 övezetbe kerül a főépítészi javaslatnak megfelelően, korrigált 
szabályai átkerülnek a 10. § (13) bekezdésbe és a 3. mellékletbe.  

  



- HÉSZ 7. § (3) bekezdés az előírás szabályozási tartalmat kapott a főépítész által javasolt 
kiegészítés beiktatásával.  

- SZ-1 jelű szabályozási tervlap jelkulcsa kiegészült az elkerülő utat jelölő jellel. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Indítványozzuk ezen előterjesztés, annak mellékletei, az önkormányzati rendelet-tervezet, hatásvizsgálat és 
indokolás megvitatása után az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottság javaslata figyelembevételével  változtatás nélküli elfogadását. 
 
 
 
Csanytelek, 2014. június 17. 
 
 
      Tisztelettel: 
 
 
 Forgó Henrik        Kató Pálné 
 polgármester             jegyző 
 


