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II-5 

Készítette: Balla László műszaki ügyintéző 

 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. július 15. napján tartandó ülésére 

 

Tárgy: A Helyi építési szabályzatról szóló 17/2007. (VIII.29.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Ismert Önök előtt, hogy Önkormányzatunk pályázatot nyert a Vidékfejlesztési Program VP6-

7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális 

fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című pályázatán, ún. termelői piac kialakítására. 

 

A pályázat beadásának egyik fontos – nem hiánypótolható – eleme az volt, hogy bizonyítani 

kellett az építési engedély kérelem beadását. 

 

Ez 2017. június 22-én meg is történt, így a pályázat beadásra került. Mivel nem 

önkormányzati tulajdonú területre lett tervezve a létesítmény, igen nehéz volt olyan 

hozzájárulást szerezni a tulajdonostól (Magyar Állam, MÁV vagyonkezeléssel), amelyet 

végül is elfogadott a pályázat kiírója. 

 

Az építési engedélyezési eljárás folytatódott, azonban a rendelkezésre álló döntési határidő 

alatt nem sikerült olyan hozzájárulást szerezni a tulajdonostól, amely alkalmas lett volna arra, 

hogy az építésügyi hatóság kiadhassa az engedélyt. Emiatt az engedélyezési eljárást 2017. 

szeptember 12-én meg kellett szüntetni. 

 

A pályázati hiánypótláshoz 2017. október 17-én ugyan sikerült olyan bérleti szerződést kötni, 

amelyet a pályázat kiírója befogadott ugyan, de az építésügyi hatóság nem. 

 

Ki kell emelnem, hogy ezen eljárásban – ha meg lett volna az építésügyileg szükséges 

tulajdonosi hozzájárulás – akkor más hiánypótlás nem merült fel. 

 

Hosszas levelezés és személyes egyeztetés után ez év június elejére kaptunk olyan elvi 

hozzájárulást amely alapján ismét beadhatóvá vált az építési engedély kérelem. A menet 

közbeni tulajdonosi, kezelői egyeztetések alapján elrendezésileg ugyan módosult a tervezett 

helyszínrajz, de fő műszaki paraméteriben nem. 

 

Többek között mi szerettünk volna 1000 m
2 

területet használatba venni, de a tulajdonos 

ragaszkodott az eredetileg meghatározott 736 m
2 
–hez.  

 

Gondolkozva esetleges tulajdonszerzésben is időközben elindult az 1/5 helyrajzi számú 

ingatlan megosztása, amely jelenleg be van adva Földhivatalhoz végleges jóváhagyásra, 

ezáltal a termelői piacot érintő új telek helyrajzi száma 1/13 lesz. 
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Egy februári jogszabályváltozás alapján az Önkormányzatunk építéshatósági ügyeit 

ismételten a Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatalának Építésügyi Osztálya 

látja el. 

 

Az engedélyezési eljárás lefolytatásának kérése elektronikus, ún. ÉTDR rendszeren keresztül 

történik. 

 

A beadást követően az építési hatóság jelezte felénk, hogy a kérelmünk aggályos a 

következők miatt: 

 

- Az 1/5. hrsz. ingatlant szabályozási vonal érinti, mely arra vonatkozik, hogy tervezetten az 

Árpád u. szélesítését meg kell valósítani. A hatóság szerint addig az említett hrsz-re nem 

engedélyezhetnek építést, amíg a szabályozási előírás telekalakítással nincs teljesítve. 

 

- A második probléma, hogy az épülettel érintett terület pontos övezeti besorolása nehezen 

állapítható meg.  

 

Az építési hatósággal azonnal felvettük a kapcsolatot, az ügyintéző szabadságát figyelembe 

véve mielőbbi helyszíni egyeztetést kértünk, melyre múlt szerda délután került sor a 

tervezővel egyetemben. 

 

A felvetett problémákra mi a helyszínen a következőket képviseltük: 

 

- Mindenképpen a megjelölt helyszínen kívánjuk megvalósítani a beruházást; 

- Valóban szerepel a hatályos helyi építési szabályzatunkban (HÉSZ) az önkormányzati 

tulajdonú 702/2 helyrajzi számú Árpád utca 12 méteres szélesítése. Az Árpad utca 

ezen helyrajzi számú szakasza lényegében az Árpád utca 3. házszámú ingatlantól 

kezdődik és a Táncsics utcáig tart. Az 1/5 helyrajzi számú ingatlan alakja elég torz és 

hosszú, a volt „Málházó” épülettel kezdődik és az Arany János utcáig tart. Azaz igen 

határos a szélesítéssel, de a termelői piac tervezett helyét illetően ott nincs szélesítés 

tervezve, ugyanis az megfelelő szélességű állami közút.  

A Hatóság válasza az volt, hogy neki az egész ingatlan érdekeltségét kell néznie. 

- Rajzilag a Gksz2 övezeti besorolás a Virág utca vonaláig tart, mintegy felezve az 

érintett területet. A fedett szín pedig lényegében erre a területre esne, azaz a vitatott 

területen csak zöldfelület lenne. Emiatt is folyamatban van a telekalakítás. 

 

Összességben a Hatóság megértette  felvetéseinket, azonban kijelentette, hogy a Hatóság csak 

az érvényes jogszabályok alapján járhat el és a HÉSZ-ben még az is benne van, hogy építési 

engedély csak rendezett telekre adható, ami magában foglalja azt, hogy a szabályozási 

tervben előírt jelen esetben a közterület céljára való területjegyzést elvégezték és azt 

végrehajtották. Elmondták azt is, hogy méltányosságra azért van lehetőség. 

 

A meglévő területre megfelelően módosítani kellene a rendezési tervet, röviden az alábbiak 

szerint: 

 

- A hatályos helyi építésügyi szabályzat (HÉSZ) 6. § (6) bekezdés b) pontjából kerüljön 

törlésre a gazdasági területre vonatkozó 10 méteres előkert kötelezettsége; 

- A HÉSZ 27. § (2) bekezdés táblázata kerüljön kiegészítésre Gksz-5 jelű övezettel. 

Előírásai: szabadon álló, legkisebb telekméret 700 m
2
, beépítettség 60 %, zöldfelület 

20 %, építménymagasság; 
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- A HÉSZ 1. számú melléklet 16. pontját ki kell bővíteni kereskedelmi és szolgáltatási 

jellegű épülettel; 

- A tervlapon pedig kerüljön kiválasztásra a minimálisan módosítható területet és ezen 

belül bejelölni az új Gksz-5 jelű övezet telekalakítási tervhez igazodva kicsit nagyobb 

területre.  

 

Ha erről képviselő-testületi döntés születik és benyújtjuk a már záradékolt Földhivatalhoz 

beadott vázrajzot is, akkor az Építésügyi Osztály vezetőivel egyeztetésre kerül sor annak 

érdekében, hogy látva megalapozott szándékunkat az építési engedély kiadható legyen. 

 

Látszik, hogy a kialakult helyzet nem egyszerű, de ha a projektet tényleg megakarjuk 

valósítani, akkor szükséges a helyi építésügyi szabályzat módosításának felvállalása, 

elindítása. 

 

Az eljárás lefolytatása történhet 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (1) alapján ún. 

tárgyalásos eljárás keretében, amely a legrövidebb, ha az érintett terület kiemelt fejlesztési 

terület egy adott fejlesztés megvalósítása céljából az változásra kijelölt terület. 

 

Amennyiben nincs építési engedély, nem lehet közbeszerzési eljárást lefolytatni. A projekt 

fizikai befejezési határideje: 2020. január 31. napja. 

 

Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület amellett dönt, hogy elindítja a HÉSZ módosítását, 

jelen eseménysort nézve célszerű a meglévő tervekhez igazodva a TOP-1.1.1-15 kódszámú, 

„Új ipari terület kialakítása Medgyesegyházán” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan az Ipari 

terület besorolásának aktualizálása is, melynek szintén változott a státusza a belterületbe 

vonással. 

 

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az 

alábbi határozati javaslat elfogadására. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Medgyesegyháza, 

belterület 1/5 helyrajzi számú ingatlan folyamatban lévő megosztása után keletkező 1/13 

helyrajzi ingatlan és környezetének kiemelt fejlesztési területté történő nyilvánításához.  

 

Az ingatlan kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása a Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-

7.4.1.3-17 kódszámú, „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, 

közétkeztetés fejlesztése” című támogatást nyert termelői piac megvalósítása miatt indokolt. 

 

Egyetért azzal is, hogy a termelőt piac sikeres megvalósítása érdekében szükséges a helyi 

építésügyi szabályzat módosítása, az alábbi fő szempontok alapján: 

 

- A hatályos helyi építésügyi szabályzat (HÉSZ) 6. § (6) bekezdés b) pontjából kerüljön 

törlésre a gazdasági területre vonatkozó 10 méteres előkert kötelezettsége; 

- A HÉSZ 27. § (2) bekezdés táblázata kerüljön kiegészítésre Gksz-5 jelű övezettel. 

Előírásai: szabadon álló, legkisebb telekméret 700 m
2
, beépítettség 60 %, zöldfelület 

20 %, építménymagasság; 

- A HÉSZ 1. számú melléklet 16. pontját ki kell bővíteni kereskedelmi és szolgáltatási 

jellegű épülettel; 
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- A tervlapon kerüljön kiválasztásra a minimálisan módosítható területet és ezen belül 

bejelölni az új Gksz-5 jelű övezet telekalakítási tervhez igazodva kicsit nagyobb 

területre.  

 

A képviselő-testület egyetért továbbá azzal is, hogy a módosítás vegye figyelembe az Ipari 

terület HÉSZ-ben történő aktualizálását is. 

A fentiek alapján felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert, hogy a HÉSZ 

módosításhoz szükséges tervezési feladatok elvégzéséhez mielőbb kérjen árajánlatokat és 

kösse meg a tervezési szerződést, ezt követően pedig a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. 

§ (1) bekezdés alapján a településrendezési eszközök egyeztetési eljárását kezdeményezze az 

illetékes hatóságoknál.  

 

A képviselő-testület a Helyi Építési Szabályzat módosításához szükséges forrást a 2019. évi 

költségvetési tartalékkeret terhére biztosítja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

              dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Medgyesegyháza, 2019. július 12. 

 

 

       dr. Nagy Béla György s.k. 

        polgármester 

 

Ellenjegyezte: 

 

dr. Kormányos László s.k. 

            jegyző 

 

 

 

 


