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Településrendezési eszközeinek 62/2018.(Kt.hat.) számú határozattal kezdeményezett
módosítása
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 29/A. § szerinti partnerségi egyeztetés munkarészei
2018. július

Tartalomjegyzék

BEVEZETÉS

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK TERVEZETE
(jóváhagyásra kerülő munkarészek)
Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)
…./2018.(…) határozat-tervezet mellékletekkel
Helyi építési szabályzat módosítása (rendelettel jóváhagyandó)
….…/2018.(…..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról szabályozási tervi melléklettel

BEVEZETÉS
Kecel belterülete és Imrehegy belterülete között pályázati forrásból kerékpárút készül. Az ÚTFÉNY Kft által elkészített műszaki terv BK/UO/19/5/2018. számon építési engedélyt kapott.
Az engedélyezett tervek alapján a hatályos településrendezési eszközök kiegészítésére van
szükség. A településszerkezeti terven ábrázolni kell a tervezett kerékpárút nyomvonalat. a
szabályozásban a terület igénybevételt kell megjeleníteni.
A módosítás jóváhagyását megelőző egyeztetést a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Eljr.) előírásai szerint kell elvégezni.
Eljr. 29/A § szerint széleskörű nyilvánosság biztosításával az önkormányzat 4/2017.(II.16.)
önkormányzati rendeletének megfelelően partneri egyeztetésre kerül sor. Az önkormányzati
rendelet értelmében partner valamennyi a településen
a) ingatlannal rendelkező személy
b) valamennyi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet
c) bejegyzett egyház és civil szervezet
Jelen partneri egyeztetési munkarész a változtatást egy településszerkezeti tervet érintő
határozat-tervezetként és a helyi építési szabályzatot érintő rendelet-tervezetként tartalmazza.
A kerékpárút beruházás helyszínét Kecel Város Képviselő-testülete 62/2018.(Kt.hat.) számú
határozatában kiemelt fejlesztési területté nyilvánította. Ezért a módosítás államigazgatási
egyeztetése Eljr. 42.§ szerinti tárgyalásos eljárásban történik. Ez azt jelenti, hogy a partneri
egyeztetés képviselő-testületi határozattal való lezárását követően az állami főépítész tárgyalás
keretében elvégzi az államigazgatási egyeztetést. Az egyeztetés végén kiadja a záró véleményét a
jóváhagyáshoz. A képviselő-testületi jóváhagyás után az új szabályok a következő napon már
hatályba léptethetők.
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HATÁROZAT-TERVEZET

Kecel Város Önkormányzat Képviselő-testülete településszerkezeti tervét az alábbiak
szerint módosítja:

Az 5309. jelű út külterületi szakaszát kerékpárúttal kiegészíti a melléklet szerint

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

…/2018.(Kt.hat.) határozat melléklete

Kecel Város Önkormányzat Képviselő-testületének ../2018.(...) önkormányzati rendelete
a Helyi Építési Szabályokról szóló 4/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kecel Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 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.) Korm. rendelet szerinti
tárgyalásos eljárásban véleményezési jogkörében eljáró partnerek, államigazgatási szervek,
önkormányzatok, valamint Kecel Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.2) önkormányzati rendelet 30. § (5)
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a
Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli
el:
1. § (1) A helyi építési szabályokról szóló 4/2012. (II.28.) rendelet (a továbbiakban: R) 54.§(1)
bekezdés a következő d) ponttal egészül ki.
„d) kisajátítás”
(2) A R 54.§ a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A kerékpárút hálózat fejlesztése érdekében kisajátítandók a szabályozási terv szerinti
telekrészek.”
2.§ A R mellékletét képező
(1) Külterület SZ-1 jelű szabályozási tervének
a) 42. szelvénye helyébe e rendelet 1/1. melléklete,
b) 49. szelvénye helyébe e rendelet 1/2. melléklete lép.
(2) Belterületi térség SZ-2 jelű szabályozási tervének
a) 38. szelvénye helyébe e rendelet 2/1. melléklete,
b) 38a szelvénye helyébe e rendelet 2/2. melléklete lép.
3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a hatályba lépésekor jogerősen el nem bírált ügyekben is alkalmazandó, ha
az építési tevékenységet vagy a telekalakítást kérelmező számára kedvezőbb.

Kecel, 2018. …..

Haszilló Ferenc
polgármester

dr. Beros András
jegyző

