AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 135.
MELLÉKLET: 2 db

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2019. (…..)
önkormányzati rendelete Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló
8/2004. (III. 1.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet), továbbá javaslat a
településszerkezeti terv módosítására

ELŐTERJESZTÉS

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2019. május 16-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Ács Rezső polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Herr Teréz főépítész

ELŐADÓ:

Herr Teréz főépítész

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
EGYÉB SZERVEZET:
MEGTÁRGYALTA:
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:
Terjedelem: 1+5 oldal

HATÁROZAT SZÁMA:
…/2019. (……) határozat

Rendelet-tervezetre: Minősített többség
Határozati javaslatra: Egyszerű többség
Tisztelt Közgyűlés!

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési
eszközökről,
valamint
egyes
településrendezési
sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: „R”) 32. § (6)
bekezdése alapján a településrendezési terv 2019/1. számú, Szekszárd zártkerti területén a
10735/13, a 10735/20, valamint a 10737/1,2,3, a 10736, a 10739 és a 10770/16 hrsz-ú
ingatlanok területének általános mezőgazdasági övezetből kertes mezőgazdasági övezetbe
történő átsorolása tárgyú részleges módosítását tárgyalásos eljárásban lefolytattuk.
Fenti tárgyban a településrendezési eszközök módosításáról Szekszárd Megyei Jogú Város
Közgyűlése 2/2019. (I.31.) határozatával hozott településfejlesztési döntést.
Előzetes tájékoztató anyag megküldésével hivatalunk kikérte a környezet védelméért felelős
szakigazgatási szervek véleményét arról, hogy környezet- vagy természetvédelmi
szakterületet illetően várható-e jelentős környezeti hatás. A beérkezett vélemények alapján
a Közgyűlés 73/2019. (III.28.) határozatával megállapította a környezeti vizsgálat
elvégzésének szükségtelenségét.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a településfejlesztési, településrendezési
és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017.
(III.6.) rendelete alapján lefolytattuk a MERIDIÁN Kft. által elkészített módosítási
dokumentáció partnerségi egyeztetését, melynek során a módosítást érintő észrevétel nem
érkezett.
Fentieket követően elkészült a végső szakmai véleményezési dokumentáció, melyet a „R”
értelmében megküldtünk a Tolna Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami
Főépítészének, aki 2019. május 14-re hívott össze egyeztető tárgyalást. A tárgyalás
eredményének, ill. az Állami Főépítész záróvéleményének ismertetésére a Közgyűlésen kerül
sor. A településrendezési eszközök jóváhagyásának feltétele a főépítészi záróvélemény
megléte.
Kérem a Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a rendelet-tervezetet, valamint
a határozati javaslatot fogadja el.

Szekszárd, 2019. május 9.

Herr Teréz
főépítész
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A tervezett rendeletmódosítás
lehetőséget biztosít az érintett területen elvégzett beruházás fennmaradására,
további beruházások megvalósítására. A módosításnak költségvetési hatása nincsen.
b) Környezetei, egészségi következményei: A környezetre gyakorolt hatás nem változik,
a biológiai aktivitásérték növekszik.
c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A helyi építési szabályrendeletet a
döntést követő 15 napon belül meg kell küldeni az állami főépítész hatáskörében
eljáró Tolna Megyei Kormányhivatal számára és az eljárásban részt vevő összes
államigazgatási szervnek, vagy az elektronikus úton hitelesített dokumentumok
elérését biztosítva 15 napon belül értesítést kell küldeni az elérési lehetőségről. A
módosítását Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a településfejlesztési,
településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés
szabályairól szóló 10/2017. (III.6.) rendeletében foglaltak szerint közzé kell tenni,
valamint egységes szerkezetbe kell foglalni az alaprendelettel és annak mellékletét
képező szabályozási tervdokumentációval. A döntést követő 30 napon belül a jegyző
köteles a döntést és a tervi mellékleteket a Dokumentációs Központ részére
megküldeni.
d) Egyéb hatása: nincs.
e) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet
meghatározza az önkormányzatok építésügye feladatait, azok eljárásrendjét. E
feladatok közé tartozik a helyi építési szabályzat megalkotása, ill. szükség szerinti
módosítása. A jogalkotás elmaradása esetén a Közgyűlés településfejlesztési
döntésében foglaltak nem valósulnak meg.
f) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A
jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti feltételek
változatlan formában rendelkezésre állnak.
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HATÁROZATI JAVASLAT

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Szekszárd Város 36/2004.
(II.26.) szekszárdi öh. határozatával elfogadott településszerkezeti tervét az e határozat 1-5.
mellékletében foglaltak szerint módosítja:
Településszerkezeti tervlapok:
Településszerkezeti terv - módosítás leírása
A település területi mérlege
A területrendezési tervvel való összhang igazolása
A biológiai aktivitásérték számítás eredménye

1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet
5. melléklet
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló
8/2004. (III. 1.) rendelete módosításáról
(tervezet)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és 13. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 9. mellékletében biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Tolna Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet
Állami Főépítész, Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság, Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és
Járványügyi Osztály, Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály, Budapest
Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály Útügyi Osztály, Tolna Megyei
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály,
Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Pécsi Hatósági Iroda, Tolna Megyei Kormányhivatal
Szekszárdi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Tolna
Megyei Rendőr-főkapitányság, Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály,
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály,
Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály, Országos
Atomenergia Hivatal, Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály
Közegészségügyi Osztály, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Hajózási Hatósági Főosztály,
Országos Vízügyi Főigazgatóság, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium, Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi,
Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály, Tolna Megyei Önkormányzat, Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság Tolna Megyei Szakaszmérnöksége, Honvédelmi Minisztérium
Hatósági Osztály, a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 52. § (1) bekezdés d) pont de)
alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, valamint
Szekszárd Megyei Jogú Város településfejlesztési, településrendezési és településképi
feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól szóló 10/2017. (III.6.)
önkormányzati rendeletben meghatározott partnerek véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1. § Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szekszárd Város Helyi
Építési Szabályzatáról szóló 8/2004. (III. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: HÉSZ)
mellékletét képező, a Hübner Tervező Kft. által készített 29/2002. munkaszámú szabályozási
terv 10730, 10740 és 10764 hrsz-ú utakkal határolt tömb területére vonatkozó
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normatartalma helyébe e rendelet 1. mellékletében szereplő szabályozási tervlap
normatartalma lép.
2. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a HÉSZ 34. § (13) és (14)
bekezdése.

Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Szekszárd, 2019. …………………………….
dr. Molnár Kata
jegyző
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