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A Képviselő-testület 2017. szeptember 27. -i ülésére 

 
 
Tárgy:  Az M3 autópálya mellett tervezett záportározó építésével kapcsolatos 
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, a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kezdeményezésére, 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) 42. §-a szerinti tárgyalásos eljárás keretén belül került sor. Kistarcsa 
Város Helyi Építési Szabályozásáról szóló 31/2015. (IX.03.) Önkormányzati rendeletének (a 
továbbiakban: HÉSZ), annak mellékletét képező szabályozási terv, valamint Kistarcsa Város 
Településszerkezeti tervének módosítása szükséges a záportározó megépítése érdekében. A 
jelenleg általános mezőgazdasági övezet helyett vízgazdálkodási övezetbe kerül átsorolásra a 
terület, mindkét övezet beépítésre nem szánt területet jelent, így a módosítás érdemben nem 
érinti a város településszerkezetét. (1.sz. melléklet) 
 
A Trk. 42.§ (4) bekezdés a) és b) pontja alapján az Állami főépítész az egyeztető tárgyalást 
2017. szeptember 18. napjára tűzte ki, melynek lezárását követően végső véleményében 
rögzíti, ha érdemi kifogást nem emel. Az előterjesztés készítésének időpontjában a tárgyalás 
még nem zajlott le, ezért az Állami főépítész véleménye pótanyagként kerül csatolásra. 
(4.sz.melléklet) 
 
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. 
 
Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése előírja, hogy a hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
a. a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
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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: 
Megvalósíthatóvá válik a Kistarcsa területét érintő 3+197 kmsz-ben lévő áteresz alvizi 
oldalán létesítendő záportározó. A műtárgy megvalósulása a város érdeke is, mivel az a 
környező területek védelmét jelentené az esetleges természeti csapásokkal szemben. Az érintett 
terület a 2010. évben átadott M31 autópálya területén található, amely az országos 
gyorsforgalmi úthálózat része, nyomvonala szerepel az Országos Területrendezési Tervben.  
ab) Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 
 Nincsen 
ac) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
 Nincsenek. 
b) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

A rendelet megalkotása feltétele a záportározó megépítésének. 
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 (3.sz.melléklet) elfogadását. 
 

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 (továbbiakban TSZT) – a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény13§. (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 2017.január 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/M3 (M=1:4.0000 méretarányú) tervlapon ábrázoltaknak megfelelően módosítja. 
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A Képviselő-testület megállapítja, hogy a módosítás eredményeképpen a TSZT-ben 
záportározó kerül feltüntetésre az M31 autópálya 3+197 km közötti szakaszán a NIF 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. adatszolgáltatásai alapján. A Képviselő-testület 
jóváhagyja és elfogadja az előterjesztés 2. számú mellékletében szereplő, M1 jelű, TSZT 
módosításról szóló leírást, és tudomásul veszi, hogy a Budapesti Agglomeráció 
Településrendezési terv és a TSZT-t érintő, 2017. évben végrehajtott módosítások 
területi mérlege a jelen előterjesztés 2. számú mellékletében szereplő, M1 jelű leírás 3. 
pontjában meghatározottaknak megfelelően alakul. 
 
 
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. szeptember 12. 

          Solymosi Sándor 
  polgármester 


