Előterjesztés
Bordány Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének
2018. február 15-i ü l é s é r e
Településrendezési eszközök módosítása
Tisztelt Képviselő-testület
A testület döntése értelmében lefolytattuk a nagyközség Településrendezési eszközeinek részleges
módosítására vonatkozó eljárást.
A partnerségi egyeztetés során vélemény nem érkezett, az eljárást a képviselő-testület a 152/2017.
(XII.20.) határozatában lezárta. A 2018. február 6-án megtartott államigazgatási egyeztetés alapján a
tervező véglegesítette a tervdokumentációt. Az építési törvény értelmében az állami főépítész végső
szakmai véleményét ismertetnem kell. A vélemény és a tervtárgyalási jegyzőkönyv az előterjesztés
3.
számú
csatolmányában
olvasható.
Az elfogadás két lépcsőben, egy határozati és egy rendeleti döntéssel történik. A Szerkezeti terv
változtatásainak határozat-tervezetét és a mellékletét képező leírást az 1. csatolmány közli. A Helyi
Építési Szabályzat módosításáról szóló rendelet tervezetét a 2. csatolmány tartalmazza.
Indoklás a határozati javaslathoz
A Településszerkezeti terv jelenleg hatályos állapotát a képviselő-testület az 130/2005. (XII. 19.)
önkormányzati határozatával hagyta jóvá. Az előterjesztett módosítás a belterület keleti részén (hrsz:
247/27) tervezett idegenforgalmi beruházás megvalósítása miatt volt szükséges. Különleges
beépítésre nem szánt idegenforgalmi terület került különleges beépítésre szánt övezeti kategóriába
olyan mértékig, hogy a tervezett fejlesztés minden elemét befogadja. Az új övezet funkciói hasonlóak,
a beépítési lehetőségek váltak szélesebb körűvé.
A határozat-tervezet melléklete ismerteti a módosítási tételt és indoklását is tartalmazza. A szerkezeti
tervi változásokról bővebb ismertetést a tervező cég honlapján (www.urbanimex.hu, Bordány,
Folyamatban lévő tervanyag) találnak.
Szabályozási változások indoklása
A településszerkezeti tervi változások szinte minden esetben szabályozási tervi módosítást is
előidéznek. Az átsorolt övezetek, azok beépítési lehetőségével a szabályozási terven is megjelennek.
A természetvédelmi területek, régészeti lelőhelyek, megyei- és országos tervi övezetek felett más
jogszabályok rendelkeznek, de ábrázolni kell (és szükség esetén módosításukat indítványozni) a
településrendezési terveken.
A szabályozási terven is megjelenik a „Kid” különleges beépítésre szánt övezet, előírásait a HÉSZ
rögzíti. A Kiskunsági Nemzeti Parkkal történt egyeztetést követően a 247/26 helyrajzi számú telek
határára került a természeti terület vonala, mely eddig – topológiai hiba miatt – a 247/27 helyrajzi
számú ingatlan északi részét is érintette.

Előzetes hatásvizsgálat a rendelet-tervezethez
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások
A rendelet társadalmi egyeztetése a képviselő-testület 7/2017.(IV.24.) rendelete szerinti Partnerségi
rendben zajlott le, a lakosság tájékoztatása és észrevételeinek figyelembe vétele biztosított volt. A
tervező iroda honlapján folyamatosan megtekinthetők voltak (és jelenleg is) az előzmények és a
tervezési folyamat dokumentumai: www.urbanimex.hu
A rendelkezések gazdasági hatásai előnyösek, mivel egy önkormányzat által tervezett idegenforgalmi
beruházás megvalósulását támogatja. A község költségvetésében a gazdaságfejlesztésből származó
helyi adóbevételek kedvező hatása mutatkozhat.
A szabályozás környezeti és egészségügyi következményei
A módosítás az eredeti tervhez képest a település egészére nézve számottevő változást nem
eredményez.
Rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A feltételeket a módosítás nem változtatja meg, nem ró plusz terhet az önkormányzatra.
Helyi szabályzat módosításának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A módosítás elmaradása az idegenforgalmi beruházás megvalósulását fenyegetné.
Rendelet alkalmazásának szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A feltételeket a módosítás nem változtatja meg jelentős mértékben, nem ró plusz terheket az
önkormányzatra.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozat-tervezet
valamint a rendelet-tervezet elfogadására.

Bordány, 2018. február 14.
Tanács Gábor
Polgármester

Előterjesztés 1. csatolmánya
Határozat-tervezet
……/2018. határozat
Tárgy: Településszerkezeti terv módosítása
Bordány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú írásos
előterjesztésben foglaltakat és az alábbiakat rögzíti.
Bordány 130/2005. önkormányzati határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terve a melléklet
szerint módosul.
Felelős: Tanács Gábor polgármester
Határidő: hatályba lépéstől folyamatos
Határozatról értesítést kap:
- Bordány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Tagjai (Helyben),
- Tanács Gábor polgármester,
- Dr. Fodor Ákos jegyző,
- Várkonyi Gábor tervező,
- Irattár
Bordány, 2018. ….

Bordány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete ……………………. számú
határozatának melléklete:
Településszerkezeti Terv módosítások leírása
1. Különleges idegenforgalmi terület bővítése

Indoklás: A „szarmata falu” elnevezésű, idegenforgalmi célú fejlesztés megvalósítása indokolta
a beépítésre szánt idegenforgalmi övezet (Kid) bővítését.

Előterjesztés 2. csatolmánya
RENDELET - TERVEZET
Bordány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
…/2018. (……..) önkormányzati rendelete
a
Bordány Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló
21/2007. (X. 18.) számú rendelet módosításáról
Bordány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről 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 védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 6. § (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
28. § (1) bekezdésében, illetve 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Csongrád Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet, Állami Főépítész,
Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály II. Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Osztály,
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság,
Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály I. Népegészségügyi
Osztály,
Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály,
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Vasúti Főosztály,
Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály II. Útügyi Osztály,
Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság,
Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály II. Építésügyi és
Örökségvédelmi Osztály,
Csongrád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Földhivatali Osztály,
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály
Erdőfelügyeleti Osztály,
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság,
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály Bányászati Osztály,
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Szegedi Hatósági Iroda,
HM Hatósági Hivatal véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
Bordány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2007. (X.18.) számú rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 22.§ szakasza a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az Sz-1 szabályozási tervben lehatárolt országos vízminőség-védelmi terület övezete által
érintett földrészleteken belül a felszíni és a felszín alatti vizekbe közvetlenül vagy közvetetten
bevezetésre kerülő szennyezett vizek esetében vizsgálni szükséges, hogy a bevezetésre tervezett
szennyező komponensek nem okozzák-e a felszíni és a felszín alatti víz aktuális állapotának romlását.
Amelyek rontanák az aktuális vízállapotot, azokat csak a szükséges tisztítás után lehet bevezetni a
vizekbe.”

2. §
A Rendelet 2. melléklete a jelen rendelet 1. mellékletében foglalt rendelkezésekkel módosul.

3. §
(1) E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Rendelet 10.§ (2) e) pontja.
(3) E rendelettel megállapított szabályokat kell alkalmazni e rendelet hatályba lépésekor első fokon
el nem bírált ügyekben is, amennyiben azok az építtető számára kedvezőbbek.

Tanács Gábor
polgármester

Dr. Fodor Ákos
jegyző

Záradék:
Az önkormányzati rendelet kihirdetése:
Bordány, 2018.
Dr. Fodor Ákos
jegyző

1. melléklet a …/2018. (……..) önkormányzati rendelethez
SZ-2 terv módosított részletei
1.

Különleges idegenforgalmi övezet kijelölése

Előterjesztés 3. csatolmánya
Az egyeztető tárgyalás jegyzőkönyve

Az állami főépítész jóváhagyás előtti véleménye

