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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselőtestülete döntött arról, hogy felülvizsgálja 

településrendezési eszközeit.  A teljes felülvizsgálatot megalapozó Településfejlesztési 

koncepciót a 103/2016.(IX.2.) Kt. határozatával, az Integrált településfejlesztési stratégiát a 

104/2016.(IX.2.) Kt. határozatával megalkotta. 

A felülvizsgálattal a Völgyzugoly Műhely Kft-t bízta meg. A településfejlesztési koncepcióról, 

az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 

(továbbiakban Kr.) 37.§-a alapján az előzetes tájékoztatási szakasz, a 38.§ alapján a 

véleményezési szakasz lezárult. 

A Kr. 39.§ /2/ bekezdése alapján a véleményezési eljárás során beérkezett véleményeket és az 

egyeztető tárgyalás jegyzőkönyvét a képviselő-testület megismerte, amelyek elfogadásáról a 

160/2017.(X.25.) Kt. határozatával döntött. 

A Kr. 40.§ (2) bekezdése alapján az állami főépítész GYD-02/576-2/2017. sz. végső szakmai 

véleményét megadta, melyben a településrendezési eszközök tervezetének képviselőtestület elé 

terjesztése ellen nem emel kifogást. 

 

HATÁSVIZSGÁLAT 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 

 

Társadalmi hatása: a város közigazgatási területén a területfelhasználás, az infrastruktura és 

az építési szabályozás újragondolásával új építési lehetőségek nyílnak, a beruházási 

fogadókészség jelentősen bővül, a településkép kedvezően alakul. Ennek következtében a 

lakosság társadalmi közérzete javul. 

Gazdasági, költségvetési hatása: nincs 

Környezeti, egészségügyi hatása: Az infrastruktura-hálózat ésszerű fejlesztése, a kedvező 

környezetalakítás miatt a környezeti, egészségügyi következménye jelentősen kedvező. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

következményei: a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 16.§ (1) 

bekezdése szerint „az önkormányzat a településszerkezeti tervet legalább 10 évente, a helyi 

építési szabályzatot legalább 4 évente áttekinti”.  

Amennyiben a felülvizsgálati kötelezettségét a város nem teljesíti, mulasztásos 

jogszabálysértést követ el. 



A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

a rendelet alkalmazása nem igényel több személyi, szervezeti és tárgyi feltételeket, azok 

adottak. 

 

 

Indoklás 

 

Jánossomorja város helyi építési szabályzatát 2001-ben hagyta jóvá 1/2001.(II.22.) Kt. 

rendeletével, melyet évente felülvizsgált és szükség szerint módosított. 

2016-ban a képviselőtestület településrendezési eszközeinek teljes felülvizsgálata mellett 

döntött. Újragondolta fejlesztési terveit, új településfejlesztési koncepciót és integrált 

településfejlesztési stratégiát dolgozott ki és fogadott el, melynek alapján új településfejlesztési 

eszközök készítését határozta el. Ennek keretében készült el az új településszerkezeti terv és a 

város új helyi építési szabályzata. 

 

 

Részletes indoklás 

 

1.§: A rendelet mellékleteit és függelékeit sorolja fel (mellékletek: a hatósági munka alapját 

képező szabályozási terv, az övezetekre vonatkozó előírások – övezeti jelek értelmezése, 

elővásárlási joggal és beültetési kötelezettséggel érintett ingatlanok felsorolása; függelék: 

műemléki védelem, régészeti területek, természetvédelmi területek felsorolása) 

2.§: A jelen rendeletben alkalmazott, egyéb jogszabályban nem értelmezett fogalmak 

értelmezése 

3-4.§: a rendeletben alkalmazott szabályozási elemek alkalmazásának meghatározása 

(magasabb-rendű jogszabályok és jelen rendelet által elrendelt szabályozási elemek felsorolása, 

művi és természeti értékvédelem határa, egyéb korlátozások határa, elővásárlással és beültetési 

kötelezettséggel érintett területek határvonala) 

5-8.§: a táj és természeti környezet védelmére, veszélyeztetett területekre, védőterületekre és 

védőtávolságokra vonatkozó előírások (jellemzően magasabb-rendű jogszabályok helyi 

alkalmazása) 

9.§: a telekalakítás szabályait tartalmazza (lehetőleg magasabb-rendű jogszabályoknak 

megfelelő, környező telkek használhatóságát nem korlátozó, szabályosan használható – 

beépítésre szánt területen beépíthető – telkek kialakításának helyi adottságokra épülő szabályait 

tartalmazza) 

10-17.§: a közművek telepítésére vonatkozó előírások (szabályos, biztonságos és 

környezetkímélő megoldású közmű-telepítési előírások) 



18-28.§: az építés általános szabályaira vonatkozó előírások (beépítésre szánt területek összes 

övezetére – lakó-, településközponti-, ipari- stb. – vonatkozó általános előírások, melyek a 

telepítés helyére, módjára, terep alakítására, melléképítmények elhelyezésére vonatkozó 

szabályokat tartalmazza) 

29-50.§: a beépítésre szánt területek övezeteinek részletes előírásai 

51-61.§: a beépítésre nem szánt területek részletes előírásai  

62.§: a rendelet hatályát és a hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát vesztő rendeleteket sorolja 

fel. 

A rendelet-tervezet 3 mellékletet és 3 függeléket tartalmaz (ld. 1.§-nál leírtakat). 

 

 

Kérem T. Képviselőtestületet, hogy Jánossomorja Város Helyi Építési Szabályzatát 

szíveskedjék elfogadni.  

 

 

Jánossomorja, 2017. november 22. 

 

 

                                                                                                                    Lőrincz György s.k. 

                                                                                                                          polgármester 

 


