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Tárgy:  A településrendezési eszközök eseti módosítása, a településszerkezeti tervet módosító 
határozat és a helyi építési szabályzatot módosító rendelet elfogadása 
 
Érintett bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 
 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntései alapján megvalósult Kistarcsa 
Város településrendezési eszközeinek eseti módosítása, a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Trk) 41. §-a szerinti egyszerűsített eljárás keretén belül. Kistarcsa Város Helyi 
Építési Szabályozásáról szóló 31/2015. (IX.03.) Önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: 
HÉSZ) a gyakorlati tapasztalatok, elírások, pontatlanságok, és hiányzó adatok miatt 
módosítani szükséges. Pontosítani volt szükséges a telekalakítással és az általános építési 
előírásokkal kapcsolatos előírásokat is. Szükséges a Rigómező utcának a valós 
telekhasználathoz igazodó kiszabályozását is átvezetni, mely érinti a közterületet (2234 hrsz), 
valamint az Lke-1és Gip1 építési övezeteket. (1.sz. melléklet) 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 155/2017.(VII.17.)sz. határozatával 
elfogadott módosítások a dokumentációban átvezetésre kerültek, a javított tervezetet 
megküldtük az Állami Főépítésznek végső szakmai véleményezésre. 
 
Az államigazgatási eljárás lezárult, az Állami Főépítész végső szakmai véleménye 2017. 
augusztus 10. napján megérkezett (2. sz melléklet), a módosítás ellen kifogást nem emelt. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése szerint a jogszabály 
előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes 
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes 
hatásvizsgálat eredményéről, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-
testületét tájékoztatni kell. 
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Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése előírja, hogy a hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
a. a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
b. a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményeit, és 
c. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket. 
 
A fentiek alapján a Rendelet felülvizsgálatához kapcsolódó hatásvizsgálat eredményei a 
következők: 
aa) Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 

A Rigómező utca valós területhasználathoz igazodó kiszabályozása után az érintett 
területrész a településrendezési szerződések szerint értékesíthető. 

ab) Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 
 Nincsen 
ac) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
 Nincsenek. 
b) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

A Rigómező utca használt területrésze forgalomképtelen, valós területhasználathoz 
igazodó kiszabályozása után az érintett területrész forgalomképes vagyonba sorolható, 
a településrendezési szerződések szerint értékesíthető. 

c) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
 Rendelkezésre állnak. 
 
A Trk 33. § (1) pontja értemében a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat 
egyszerre történő módosítása esetén egyeztetési eljárásuk történhet párhuzamosan, egy 
eljárásban, de a településszerkezeti terv elfogadásáról szóló döntés meg kell, hogy előzze a 
helyi építés szabályzat elfogadását. 
 
Mindezek figyelembevételével kérem a Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat és 
rendelet-tervezet elfogadását. 
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Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, hogy a 152/2015. 
(IX.02.) számú határozatával elfogadott, Kistarcsa Város TSZT jelű (M=1:10.000 
méretarányú) Településszerkezeti Tervét – a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13§. (1) bekezdés 1. pontjára, valamint az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) 
bekezdésének a) pontjára tekintettel, az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 2016. július 1-én hatályos 
állapota alapján, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 
rendelkezéseinek figyelembevételével – a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező, 
TSZT/M1, TSZT/M2 jel ű (M=1:4.000 méretarányú) tervlapokon ábrázoltaknak 
megfelelően módosítja, azzal, hogy a 152/2015.(IX.02.) számú Képviselő-testületi 
határozattal elfogadott, Kistarcsa Város TSZT jelű (M=1:10.000 méretarányú) 
Településszerkezeti Terv (a továbbiakban: TSZT) a jelen határozattal elfogadott 
módosítással együttesen alkalmazandó. 
A Képviselő-testület jóváhagyja és elfogadja az előterjesztés 2. számú mellékletében 
szereplő, M1 jelű településszerkezeti terv módosításról szóló leírást, és tudomásul veszi, 
hogy a TSZT-t érintő, terület felhasználás változással érintett fejlesztési területek az 
előterjesztés 2. számú mellékletében lévő, M1 jelű leírás 2.1. számú táblázata szerint 
változnak. 
A Képviselő-testület a biológiai aktivitásérték egyenleg szinten tartására vonatkozó 
kötelezettség tekintetében megállapítja, hogy a terület-felhasználási besorolás a fentiek 
szerinti módosítás során nem változik, ezért a biológiai aktivitásérték számítása és 
kompenzációja nem szükséges. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
 
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 

Rendeletalkotás! 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Kistarcsa Város 
Helyi Építési Szabályozásáról szóló 31/2015.(IX.03.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló …/… (…) önkormányzati rendeletet. 
 
A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 
 
Kistarcsa, 2017. augusztus 15. 

          Solymosi Sándor 
  polgármester 
 


