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BEVEZETÉS
SZERZŐDÉS, MUNKAINDÍTÁS
Szigetbecse Község helyi építési szabályzatának módosítását a települési önkormányzat megbízásából
a PESTTERV Kft., a 2018 júliusában kötött tervezési szerződés alapján és keretei között végzi. A
tervezési munka a szerződéskötést követően a szükséges adatbeszerzésekkel indult 2018 júliusában.
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEZÉSI FELADATOK
Jelen tervezési feladat a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. részben rögzítetteknek megfelelően a helyi
építési szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) módosításának elkészítése. A terv elkészítésének kizárólagos
célja az volt, hogy Szigetbecse Község új településképi arculati kézikönyve (továbbiakban: TAK),
településképi rendelete (továbbiakban: TKR) kidolgozása kapcsán az országos jogszabályi előírások
érvényesítése érdekében a helyi építési szabályzat módosításával egyes hatályos és a későbbiekben
már nem alkalmazható előírások törlésre kerüljenek.
A HÉSZ SZT a tervezési szerződés alapján csak az alábbi feladat elvégzésére terjed ki: A TAK és TKR
készítésével összefüggésben a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. részben rögzített HÉSZ (csak
szöveges, a szabályozási tervlap módosítását nem igénylő) módosításának elkészítése a 24. részben
rögzített 32.§ (6a) e) pontja alapján lehetséges állami főépítészi eljárás lefolytatására.
TERVEZÉSI FOLYAMAT FÁZISAI ÉS RÉSZDOKUMENTÁCIÓK
Munkafázis és részdokumentáció megnevezése
I/a. fázis: HÉSZ munkaközi egyeztetési dokumentáció
I/b. fázis: HÉSZ partnerségi egyeztetésre szánt véleményezési
dokumentáció
I/c.. fázis: HÉSZ záró szakmai vélemény megkérésére szánt dokumentáció
I/d. fázis: HÉSZ önkormányzati elfogadásra előkészített dokumentáció
I/e. fázis: HÉSZ véglegesített dokumentáció

Elkészülés időpontja
2018. december
2019. január
később készül el
később készül el
később készül el

TERVDOKUMENTÁCIÓ TARTALMI EGYSZERŰSÍTÉSEI, ELMARADÓ FEJEZETEK
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet határozza meg az elkészítendő dokumentáció tartalmi követelményeit. Ezzel
összefüggésben kiemeljük, hogy a rendeletben felsorolt fejezetek közül a jogszabályban biztosított
eltérési lehetőség alapján a mellékletek között csatolt önkormányzati főépítészi nyilatkozattal
összhangban csak a szükséges fejezetek csak a jelen tervmódosítás által megkövetelt mértékig
készültek e, vagy kerültek korszerűsítésre, kiegészítésre. Ezzel összhangban több fejezet részben,
vagy teljes egészében el is maradt.

VIZSGÁLATI ÉS TERVI
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK
I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATOK
1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ
Mivel a módosítások kizárólag egyes hatályos HÉSZ előírások törlésére terjednek ki, a hatályos
állapothoz képest új előírások nem lépnek hatályba, így érdemi helyzetfeltárásra nincs szükség.
Szigetbecse Község jelenleg hatályos HÉSZ-e a 7/2016. (XI. 2.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott
helyi építési szabályzat.

file: 1163_SzBHESZm_20190114.docx

2

Bábolna HÉSZ módosítás

2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ
A TAK és TKR megalkotásával összefüggésben jogszabályi kötelezettség a HÉSZ egyes elemeinek,
témaköreinek törlése, így érdemi helyzetelemzésre nincs szükség.

II. TERVI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK
1. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE
1.1. Településrendezési javaslatok
A tervmódosítás során csak a hatályos HÉSZ szövege került megváltoztatásra. E változtatások,
szövegtörlések következtében a hatályos rajzi munkarészek módosítása nem szükséges. A hatályos
településszerkezeti terv és szabályozási tervek rajzolata és leírása változatlan maradt.

1.2. A változással érintett területek összefoglalója és összefüggései
1.2.1. A változások bemutatása
1.2.1.. A településszerkezeti terv változásainak bemutatása
A hatályos TSZT rajzolata és leírása nem változott.
1.2.1.2. A helyi építési szabályzat változásainak bemutatása
A HÉSZ-t érintő módosítások kizárólag a TAK és TKR elkészítésével összefüggésben jogszabályi
okokból szükségessé váló szövegtörlésekre terjedt ki. Ezek részletesen a HÉSZ módosítási tervezetben
olvashatók.
A HÉSZ-t érintő, törlési változtatások olyan témákra terjednek ki, melyek a község területén történő
beépítések arculatát meghatározó minőségi paraméterek. Ilyenek például a tetőkialakítás, kerítés
létesítés, közművek arculati elemei, anyaghasználat, reklám, az épített környezet védelmére vonatkozó
követelmények – táj és településkép védelem szabályai. A HÉSZ-ben azokat a szabályozási elemeket,
paramétereket megtartottuk, melyek értelmezésénél reálisan felmerülhet, hogy nem csak arculati
vonatkozásban, hanem egyszerre pl. kvantitatív jelleggel is szabályoznak.
1.2.1.3. A szabályozási terv változásainak bemutatása
A hatályos SZT rajzolata nem változott.

2. A TERVI MEGOLDÁSOK MAGASABBRENDŰ
ÖSSZHANGJÁNAK BEMUTATÁSA

TERVEKKEL

VALÓ

A tervmódosítás során csak a hatályos HÉSZ szövege került megváltoztatásra, csak szövegtörlésekre
került sor. E változtatások következtében a hatályos rajzi munkarészek (településszerkezeti terv és
szabályozási tervek) rajzolata változatlanok maradtak. Emiatt a tervi megoldások összhangja
változatlanul biztosított:
- az országos és megyei területfejlesztési koncepciókkal,
- az országos és megyei területrendezési tervekkel,
- a hatályos településfejlesztési koncepcióval és
- a hatályos településszerkezeti tervvel.

3. EGYÉB ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK
A tervmódosítás során csak a hatályos HÉSZ szövege került megváltoztatásra. E változtatások,
szövegtörlések következtében a hatályos egyéb alátámasztó munkarészek érvényessége nem változik,
így ezek elkészítése, módosítása nem szükséges.
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TERVIRATOK, MELLÉKLETEK

-

A munkaindító 58/2018.(XI.8.) KT. határozat (1 oldal)
Főépítészi nyilatkozat a dokumentáció tartalmáról (1 oldal)
Polgármesteri nyilatkozat a munka folytatásának engedélyezéséről (1 oldal)
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JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ
III. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testületének
....../2019. (...........) önkormányzati rendelete
Szigetbecse Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló
7/2016. (XI. 2.) rendelete módosításáról
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (a továbbiakban: Étv.) 9/B.§ (2) b) pontjában, 13.§ (1)
bekezdésében és 62.§ (6) 6. pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazások alapján, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28.§ (1)-(2) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében
eljáró lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, egyházak, területi és települési
önkormányzatok, továbbá a 42/A. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró
állami főépítészi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatal véleményének kikérésével, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 1.pontjában, valamint
az Étv. 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:
1.§ Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szigetbecse Község Helyi Építési
Szabályzatáról szóló 7/2016. (XI. 2.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 1. rész 1.§
(5) bekezdés felsorolásának harmadik francia bekezdése, 5. rész 5.§-a, 6. rész 6.§-a, 19. rész 19.§-a,
37. § (4) bekezdése, 50. § (4) bekezdése, hatályát veszti.
2.§ A Rendelet F-3 számú függeléke (A helyi értékvédelem alatt álló művi és természeti értékek listája)
hatályát veszti.
3.§ Ez a rendelet az elfogadását követő napon / 2019. .............. napján lép hatályba.

Kelt: Szigetbecse, 2019. ...................
Takács András
polgármester

Jancsó Emőke
jegyző

Záradék: A rendelet a Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 201..........................án kihirdetésre került
Jancsó Emőke
jegyző
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