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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület  2018. augusztus 31-i  rendkívüli ülésére 
a Településrendezési eszközök felülvizsgálatának kezdeményezése tárgyában 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az építészeti tervezést, a településrendezést, településfejlesztést és az építési kivitelezést érin-
tő, 2013. január elsején életbe lépett építésüggyel kapcsolatos jogszabályváltozások új alapok-
ra helyezték ezen folyamatok szabályozását is. 2013. január 1-től a településrendezés és ter-
vezés szabályait a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiá-
ról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintéz-
ményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Eljárási r. ) határozza 
meg, mely hatálybalépésével több ponton is megváltoztak a korábbi eljárási szabályok. Az 
Eljárási r. hatálybalépésével együtt jelentős mértékben megváltozott az ágazat két legfonto-
sabb alap jogszabálya is, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) és az országos településrendezési és építési követel-
ményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK ). 2016-tól, a te-
lepüléskép védelméről szóló törvény és a 300 m2 alatti lakóházak egyszerű bejelentéssel tör-
ténő építését lehetővé tevő jogszabályok bevezetése következtében újabb jelentős változáson 
esett át az építésügyi szabályozás, amely további nyomást helyezett az önkormányzatokra a 
helyi építésügyi jogszabályok felülvizsgálata tekintetében. 
 
Az Eljárási r. átmeneti rendelkezései 2019. december 31-ig adnak lehetőséget a településren-
dezési eszközeink régi szabályok szerinti alkalmazására. A településrendezési eszközöknek az 
új szabályok szerinti átdolgozása, teljes felülvizsgálata egy több lépcsőből álló, hosszabb fo-
lyamat, melynek első lépése és előfeltétele volt 2015-ben a Belügyminisztériumi finanszírozás 
keretében a településfejlesztési koncepció és stratégia elkészítése (továbbiakban: Fejlesztési 
dokumentumok). Ennek a folyamatnak lesz következő lépése a jelenlegi, 2001 óta hatályban 
lévő Szerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási terv (továbbiakban: HÉSZ) 
felülvizsgálata. A Fejlesztési dokumentumok elkészítésének része volt az úgynevezett meg-
alapozó vizsgálat, aminek munkarészei úgy kerültek elkészítésre, hogy azok az új település-
rendezési eszközök készítésénél is felhasználhatóak legyenek. Kivételt képez ez alól az örök-
ségvédelmi hatástanulmány, amely akkor idő és pénz hiányában nem készült el. 
 
A településrendezési eszközök felülvizsgálatához nem várható a koncepció és a stratégia ké-
szítésekor nyújtott forráshoz hasonló támogatás, ezért azt teljes egészében saját forrásból kell 
elvégeznie az önkormányzatnak, melynek az előbbiek miatt részét kell, hogy képezze az 
örökségvédelmi hatástanulmány is. 
 
A módosítás elsődleges indoka tehát a jogszabályi harmonizáció, amelyen kívül szükséges 
még elvégezi az elsődleges szabályozási elemek általános felülvizsgálatát is, különös tekintet-
tel a szabályozási vonalakra, hiszen az elmúlt 17 évben jelentősen megváltoztak mind a lakos-
ság, mind pedig az önkormányzat részéről felmerült fejlesztési igények. Ugyanezen okból 
felül kell vizsgálni a jelenlegi új beépítésre szánt területeket a külterületi és zártkerti területe-



ken, valamint a felülvizsgálatnak ki kell terjednie a külterületi lakott helyek, a tanyás ingatla-
nok beépítési szabályainak felülvizsgálatra a felmerült lakossági igények és az új OTÉK által 
a mezőgazdasági területekre vonatkozó, különösen a zártkerti, művelésből kivont területek 
esetében biztosítható beépítési lehetőségek (10%) tükrében. Ez utóbbira rendkívül nagy igény 
mutatkozik mind a város lakossága, mind pedig a helyi vállalkozások részéről, hiszen több 
kérelem is érkezett hivatalunkba az elmúlt évek során, melyeknek nem ált módunkban eleget 
tenni a HÉSZ felülvizsgálatáig. Jelenleg folyik az új megyei és országos területrendezési terv 
készítése, mely dokumentumok reményeink szerint a felülvizsgálat elfogadását megelőzően 
fognak elkészülni és hatályba lépni, ezért a készítés során törekedni kell az új területrendezési 
tervek megállapítási és előírási is figyelembe vételre. Természetesen mindezek mellett sor fog 
kerülni a legutóbbi módosítási eljárás óta beérkezett egyéb olyan lakossági és vállalkozói ké-
relmek feldolgozására, kiértékelésére és azoknak a tervben történő érvényesítésére is, ame-
lyek egyébként nem vonnák maguk után a teljes felülvizsgálatot. 
 
Mivel a felülvizsgálat a teljes közigazgatási területre kiterjed, a településrendezési eszközök 
egyeztetése az Eljárási r. 32. § (1) a./ pontja szerinti teljes eljárásban történhet, valamint szük-
ség lesz az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) 
Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatására is. 
 
A teljes eljárás előzetes tájékoztatási, véleményezési, végső szakmai véleményezési, elfoga-
dási és hatálybaléptetési szakaszokból áll. A teljes eljárás az előzetes tájékoztatási szakasz 
kezdeményezésével indul, a településrendezési eszköz kidolgozása előtt. Az előzetes tájékoz-
tatási szakaszt a polgármester kezdeményezi az előzetes tájékoztató megküldésével, melyben 
megkeresi az eljárásban érintett partnereket, államigazgatási szerveket, és a szomszédos tele-
pülési önkormányzatokat (továbbiakban: Érintettek ). Az előzetes tájékoztatóban meg kell 
határozni a rendezés alá vont területet, ismertetni kell a rendezés célját és várható hatását, 
olyan módon és részletezettséggel, hogy az Érintettek azzal kapcsolatban észrevételeket, ja-
vaslatokat tehessenek, véleményt nyilváníthassanak. 
 
A testület jelen településfejlesztési döntés elfogadásával tehát arról dönt, hogy megindítja a 
településrendezési eszközök felülvizsgálatát és az egyeztetési eljárását, melynek menete az 
alábbiak szerint alakul: 
- Képviselő-testületi döntés a módosítás megkezdéséről (településfejlesztési döntés), 
- tervező kiválasztása, 
- a tervező közreműködésével az előzetes tájékoztató összeállítása és megküldése az Érintet-
teknek és a környezet védelméért felelős szerveknek, lakossági fórum megtartása 
- a beérkezett adatszolgáltatások és vélemények figyelembevételével a tervezés megkezdése, a 
véleményezési tervanyag összeállítása, 
- az elkészült tervanyag véleményeztetése az Érintettekkel, lakossági fórumon történő véle-
ményeztetés, 
- vélemény eltérés esetén egyeztetés kezdeményezése (amennyiben van ilyen, és a polgármes-
ter azt szükségesnek tartja), 
- Képviselő-testületi döntés a beérkezett vélemények elfogadásáról, vagy el nem fogadásáról,  
véleményezési szakasz lezárása 
- a tervanyag átdolgozása a döntés függvényében (amennyiben szükséges), 
- az átdolgozott tervanyaghoz végső szakmai záró vélemény megkérése az állami főépítésztől, 



- vélemény eltérés esetén egyeztető tárgyalás kezdeményezése (amennyiben van ilyen, és az 
állami főépítész azt szükségesnek ítéli) 
- a tervanyag átdolgozása az állami főépítész véleménye függvényében (amennyiben szüksé-
ges), 
- az állami főépítész végső szakmai záró véleménye az elfogadáshoz, 
- Képviselő-testületi döntés a jóváhagyásról, 
- az elfogadott, jóváhagyott tervanyag megküldése az Érintetteknek és az eljárásban résztve-
vőknek, 
- hatálybalépés (leghamarabb az elfogadást követő 30. napon) 
 
Mint az a fentebb ismertetett menetrendből is kiolvasható, egy rendkívül időigényes, összetett 
és nem utolsósorban költséges folyamatról van szó, ezért annak érdekében, hogy a jogsza-
bályban a hatálybalépésre megszabott határidőt tartani tudjuk, az eljárás mielőbbi megkezdése 
szükséges. Ennek érdekében kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati 
javaslat elfogadásával döntsön a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos 
egyeztetési eljárás megindításáról, és a tervezés megrendeléséről. 
 
Határozati javaslat: 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunhalas Város hatályos 
településrendezési eszközeinek Kiskunhalas teljes közigazgatási területére kiterjedő fe-
lülvizsgálatát határozza el a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti teljes eljárás kere-
tében, továbbá felhatalmazza a Polgármestert a tervező kiválasztására, a tervezési szer-
ződés megkötésére, valamint az előzetes tájékoztatási szakasz kezdeményezésére és le-
folytatására. A tervezéshez a hatályos településfejlesztési koncepció és integrált telepü-
lésfejlesztési stratégia megalapozó vizsgálati munkarészei felhasználhatóak. 
 
 
Határid ő:   2018. november 30. előzetes tájékoztató, lakossági fórum 
Felelős:   Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Tóth Péter osztályvezető 
Határozatról értesül: Tóth Péter osztályvezető, általa: tervező 
Felelős:   Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 
 
 
Kiskunhalas, 2018. augusztus 27. 
 
 
 
                          Fülöp Róbert s.k. 


