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Elıterjesztés 

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
2016. augusztus 29-i rendkívüli ülésére 

 
Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …./2016. (…) 

önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 16/2005. (XII.15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Üi.sz.: LMKOHFL/501/3/2016. 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és 
Törvényességi Felügyeleti Fıosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya (a továbbiakban: 
KH) 2016 márciusában célvizsgálathoz kérte megküldeni (egyebek mellett) Felsılajos 
település építésügyi tárgyú helyi rendeleteit. 
 A célvizsgálat eredményeként egy 5 fı pontból álló törvényességi felhívást küldött, 
melyben megjelölte a település egyetlen építésügyi tárgyú, a helyi építési szabályzatról szóló 
16/2005. (XII.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) egyes, álláspontja szerint 
szabálytalan rendelkezéseit, 2016. augusztus 31-ét határozva meg a törvényességi felhívásban 
foglaltak teljesítésére. A törvényességi felhívást az 1. melléklet tartalmazza. 
 Ezek a szabálytalanságok részben az idıközben megváltozott törvényi háttér miatt, 
részben az eredeti szöveg több mint 10 éve meglévı hibás szabályozási megoldása, részben a 
pontatlan meghatározások miatt vannak a szövegben. 
 A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökrıl, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrıl 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: KR.) a településrendezési tervek 
módosítására eljárási rendet és egyeztetési kötelezettséget fogalmaz meg, azonban a 
magasabb szintő jogszabállyal ellentétes jogszabályhely hatályon kívül helyezése esetén 
egyeztetési eljárás nélkül lehet a hibákat javítani (a KR. 28. § (2) bekezdés alapján). 
 
 Az észrevételek ismertetése és részletes indokolás:  
 1. Telekalakítási eljárás törvénysértı szabályozása: 
A KH észrevétele szerint ez a jogszabályhely hatáskört von el a földhivataltól, mivel a 
telekalakítás engedélyezése 2013. január 1 óta a KH szervéhez tartozik. A hatáskör a 
közelmúltban került az új szervhez, azonban a hiba valójában a pontatlan fogalmazásból ered: 
a szabályozási tervlap az újonnan kialakítható építési telkekhez javasol telekhatárt, ami nem 
kötelezı érvényő (a szabályozási kereteken belül más módon  is kialakíthatóak az új telkek), a 
telekalakítás során más kialakítás is lehet szabályos. A hiba a (2) bekezdés törlésével 
javítható. 
 
Eredeti szövegrész: 
2. § (2) A szabályozási terven jelölt építési telkeket elválasztó határvonal az övezeti elıírások 
figyelembevételével építésügyi hatósági eljárásban módosítható. 
 
Javasolt módosítás: 
2. § (2) A szabályozási terven jelölt építési telkeket elválasztó határvonal az övezeti elıírások 
figyelembevételével építésügyi hatósági eljárásban módosítható. 
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2. Belterületi határvonal módosítása 
2/1 és 2/2. 
A KH észrevétele szerint „a bekezdés azt sugallja, mintha a belterületi határ, melyet a helyi 
rendelet állapít meg, a késıbbiekben a földhivatali átvezetésre benyújtott egyszerő képviselı-
testületi határozattal módosítható. A 3. § (1) bekezdés erre való utalás hiányában, azt a 
látszatot kelti, mintha a belterületbe vonáshoz nem lenne szükség a HÉSZ módosítására.”  
A második mondat törlésével a hiba javítható: 
 
Eredeti szövegrész: 
3. § (1) A község tervezett belterületi határát jelen rendelet területfelhasználási tagolása 
határozza meg és a szabályozási terv ábrázolja. Építésügyi eljárásokban érvényessége a 
földhivatali átvezetéstıl számítható. 
 
Javasolt módosítás: 
3. § (1) A község tervezett belterületi határát jelen rendelet területfelhasználási tagolása 
határozza meg és a szabályozási terv ábrázolja. Építésügyi eljárásokban érvényessége a 
földhivatali átvezetéstıl számítható. 
 

3. Más szerv hatáskörérıl rendelkezés 
Eredeti szövegrész: 
27. § (3) Mővelési ág váltásánál (különösen szılı, gyümölcs és erdı telepítése esetén) 
továbbá minden szántási mélységet meghaladó földmunkával járó fejlesztésnél, beépítésnél a 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal véleményét ki kell kérni. 
 
A régi és hibás szabályozási gyakorlatból maradt szövegrész, felesleges és valóban 
szabálytalan, értelmetlen, törlendı. 
 
Javasolt módosítás: 
(3) Mővelési ág váltásánál (különösen szılı, gyümölcs és erdı telepítése esetén) továbbá 
minden szántási mélységet meghaladó földmunkával járó fejlesztésnél, beépítésnél a 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal véleményét ki kell kérni. 
 

4. A helyi építészeti értékek szabályozásának hiányosságai: 
Eredeti szövegrész: 
29. § (1) Helyi védettségőek az alábbi épületek:  

- 265 hrsz Iskola múzeum épülete. 
- 92/3 hrsz-es tanya épületei min. 10.700 m2-es telkével. 
- 016/11 hrsz Szakáll majd ún. Almássy-kúria. 

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt épületek helyileg védendık és az építészeti értékeikkel 
megtartandók. 

 
Az észrevétel szerint a helyi építészeti értékvédelem területén a törvényen alapuló jogalkotási 
követelményeknek a képviselı-testület csak részben tett eleget, mivel az építési törvény 
felülvizsgálatkor (2016.május 23) hatályos szövege szerint  
„62. § (6) „Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg: 
1. a helyi építészeti rétékek védelme érdekében  
1.1 a védetté nyilvánításról 
1.2 a védettség megszüntetésének eljárási szabályairól, 
1.3 a védettség érdekében biztosított önkormányzati támogatási és ösztönzırendszer 
mértékérıl és módjáról szóló szabályokat”. 
Ez a jogszabályi állapot 2013. január 1-e óta hatályos a törvényben, azonban 2016. július 23-
tól hatályát vesztette és az új, a településkép védelmérıl szóló 2016. évi LXXIV. törvény által 
biztosított településképi követelmények meghatározását lehetıvé tevı rendelet 
megalkotásának idıpontjától kezdıdıen a törvény hatályánál fogva nem alkalmazható. A 
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törvény azonban  külön kormányrendeletbe foglalt szabályrendszer alapján teszi lehetıvé az 
új helyi jogszabály meghozatalát, azonban ez a kormányrendelet a mai napig nem jött létre. A 
probléma a Kormányhivatal útmutatása szerint a hibás szövegrész feltételes hatályon kívül 
helyezésével javítható, úgy, hogy a majdan megalkotandó településképi rendelet hatályba 
lépése feltétele a problémás szövegrész törlésének. 
 
5. Elıvásárlási jog 
A település 296 helyrajzi számú, Hársfa utca 1 számú ingatlanára hatályban lévı elıvételi jog 
elıírásának lehetıségét az Alkotmánybíróság korábban hatályon kívül helyezte, így 
szabálytalan. A település szempontjából egyébként ennek az elıírásnak a törlése álláspontom 
szerint nem okoz problémát, mivel a falu központjának a kiteljesítése a közelmúltban 
megszerzett, a faluház és a templom közötti épület megszerzésével megfelelıen lehetıvé 
válik. Javaslom a szabálytalan elıírás törlését. 
Szükség szerint átgondolásra érdemes lehet, hogy a településközpont szempontjából 
szükséges-e további ingatlan megszerzésének beütemezése. Ezt a rendezési terv legközelebbi 
módosításakor (ami a jogszabályi háttérbıl következıen felülvizsgálat kell, hogy legyen) 
beiktatható a rendeletbe. 
 
Eredeti szövegrész: 
34.§ (1) Felsılajos község Önkormányzatának Képviselı-testülete elıvásárlási jogát a 296 
hrsz ingatlanra határozza meg. 
 
Javasolt módosítás: 
34.§ (1) Felsılajos község Önkormányzatának Képviselı-testülete elıvásárlási jogát a 296 
hrsz ingatlanra határozza meg. 
 

Elızetes hatásvizsgálat 
 
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági költségvetési hatása: 
A módosítások érdemben nem befolyásolják a helyi építési szabályzat végrehajthatóságát, 
nincs hatása. 
 

2. Környezeti és egészségi következményei: 
Nincs kimutatható hatás. 
 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
A jogszabály végrehajthatósága javul. 
 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

Tekintettel arra, hogy a jogszabály megalkotására törvényességi felhívás miatt kerül sor, ezért 
annak elmaradása esetén – ha a képviselı-testület nem fogadja el a felhívást és nem tesz 
eleget az abban foglaltaknak – a Kormányhivatal eljárást kezdeményez a törvényesség 
biztosítása érdekében. 
 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 

A személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek a végrehajtáshoz adottak. 
 

Fentiekre tekintettel a következı rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselı-testület elé: 
 

Felsılajos, 2016. augusztus 26. 
 

Juhász Gyula s.k. 
    polgármester 
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1. melléklet 
2.  
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2. melléklet 
 

Rendelet-tervezet 
 

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
…/2016. (…) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról szóló 

16/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és 
védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 

 
1. § 

Hatályát veszti Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a helyi építési 
szabályokról szóló 16/2005. (XII.15.) önkormányzati rendelet 

1. 2. § (2) bekezdése, 
2. 3. § (1) bekezdés 2. mondata, 
3. 27. § (3) bekezdése, 
4. 29. §-a, 
5. 34. § (1) bekezdése. 

 
2. § 

 
(1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követı napon lép 

hatályba. 
(2) Az 1. § 4. pontja a településkép védelmérıl szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12.  (2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján megalkotott helyi településképi rendelet 
hatályba lépésének napján lép hatályba.  

(3) Ez a rendelet a (2) bekezdésben meghatározott helyi településképi rendelet hatályba 
lépését követı napon hatályát veszti. 

 
 
 

   Juhász Gyula        dr. Balogh László  
   polgármester                 jegyzı 
 

 
 
 
A kihirdetés napja: 2016. …………. 
 
 
 

           dr. Balogh László  
                      jegyzı 

 
 


