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Tárgy: Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testületének Konyár Község Helyi Építési
Szabályzatáról szóló 14/2015. (VI.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Tisztelt Képviselõ-testület!

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Konyár Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének
Helyi Építési Szabályzatáról szóló, többször módosított 14/2015. (VI. 16.) önkormányzati rendeletét
(a továbbiakban: HÉSZ) és az építészeti értékek helyi védelmérõl szóló többször módosított
16/2001. (XI. 29.) önkormányzati rendeletét a Miniszterelnökség által meghatározott munkatermi
feladatnak megfelelõen törvényességi felügyelet körében eljárva megvizsgálta és a következõket
állapította meg:

1. A HÉSZ 19. § (2) bekezdés utolsó mondatrésze, valamint a 19. § (4) bekezdés utolsó mondata
nem rendeletalkotási tárgykörök, túlterjeszkednek az épített környezet alakításáról és védelmérõl
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 2. § 11. pontján. A HÉSZ csak az
építés helyi rendjét szabályozhatja.

2. A HÉSZ 20/A. § (3) bekezdésben elõír környezeti hatásvizsgálat elkészítése a rendeletben nem
írható elõ, szükséges a hatályon kívül helyezése. Az eljárásra a környezeti hatásvizsgálati és az
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
szabályai vonatkoznak.

3. A 29. § (7) bekezdés hatályon kívül helyezése szükséges, mivel egyedi építésügyi hatósági
eljárásokban a szakhatóságokkal történõ egyeztetés törvényi felhatalmazás hiányában nem
tartoznak a HÉSZ-ben szabályozható rendeletalkotási tárgykörökbe. A bekezdésben hivatkozott
eljárásra az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenõrzésekrõl, valamint az
építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet 1) vonatkozik.

4. A HÉSZ 30. § (4) – (5) bekezdéseiben a szereplõ természetvédelmi hatóság hozzájárulása, külön
elõírásai nem rendeletalkotási tárgykörök hatályon kívül helyezése indokolt. Szakhatóságok
bevonásának feltételeit a Korm. rendelet1 szabályozza, azok helyi szabályozással nem
bõvíthetõk.

A megállapítások alapján a Kormányhivatal kérte Jegyzõ Asszonyt, hogy tegyen intézkedést:
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Amennyiben a HÉSZ rendelkezése úgy ütközik magasabb szintû jogszabályba, hogy a település
fejlesztési koncepcióról, az integrált település fejlesztési stratégiáról és a település rendezési
eszközökrõl, valamint egyes település rendezési sajátos jogintézményekrõl szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet2) 28. § (2) bekezdése alapján a rendelkezés
hatályon kívül helyezésével megszüntethetõ a jogsértõ helyzet, gondoskodjon a hatályon kívüli
helyezésrõl,

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény elõírása szerint a rendelet-tervezethez kapcsolódó
hatásvizsgálatról és a részletes indokolásról az alábbiak szerint tájékoztatom a Képviselõ-testületet:

Elõzetes hatásvizsgálat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testületének Konyár Község Helyi Építési
Szabályzatáról szóló 14/2015. (VI.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabály
elõkészítõje elõzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

1. Társadalmi hatások
A rendelet-tervezet a magasabb szintû jogszabályoknak való megfelelést teszi lehetõvé.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendelet-tervezetben gazdaságélénkítõ hatása nincsen. A rendelet végrehajtása az
önkormányzattól önerõt nem igényel.
3. Környezeti következmények, hatások
A rendelet-tervezetnek környezeti következményei nincsenek.
4. Egészségügyi következmények, hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet végrehajtása az önkormányzatra ró adminisztratív terhet.
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet módosítást a jogszabályoknak történõ megfelelés tette szükségessé.
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
8. Egyéb hatások: nincs.

Kérem a Tisztelt Képviselõ-testületet, hogy az elõterjesztés megvitatását követõen az alábbi
rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Konyár, 2017. február 23.

Tisztelettel:

Vig Szilárd sk.
Polgármester
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Konyár Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2015. (VI.16.)
számú önkormányzati rendelet módosításáról

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.
pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva és Konyár Község
Önkormányzat Képviselõ-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról
szóló 13/2016. (V. 27.) számú Önk. rendelet 2. számú mellékletében biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Ügy- és Közrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következõket rendeli
el:

1. §
Konyár Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2015. (VI.16.) számú önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 19. § (2) bekezdése a következõképpen módosul:

(2) A temetõ területén, elsõsorban kegyeleti építmények (ravatalozó, családi sírkamrák, sírboltok)
helyezhetõk el. A kegyeleti parkok területén kegyeleti célú építmények helyezhetõk el.

2. §

A Rendelet 19. § (4) bekezdés utolsó mondata: „Csak nemes anyagból, a hely szelleméhez igazodó
módon építhetõ.” hatályát veszti.

3. §

A Rendelet 20/A. § (3) bekezdése: „A terület mûködése, korszerûsítése, bõvítése csak környezeti
hatásvizsgálat elvégzése esetén lehetséges, a szabályozási terv elõírásaival összhangban.” hatályát
veszti.

4. §

A Rendelet 29. § (7) bekezdése: „Az övezetben található régészeti lelõhelyek, valamint az ex-lege
védett természeti értékek védelmében, a terven jelölt területeken történõ, bármilyen beavatkozás
esetén szakhatósági egyeztetés lefolytatása kötelezõ az ügyben illetékes hivatalokkal.” hatályát
veszti.

5. §

A Rendelet 30. § (4) – (5) bekezdése:

„(4) Az övezet azon részén, ahol a Hajdúsági Tájvédelmi körzet területe található, bármilyen
tevékenység csak az illetékes Természetvédelmi hatóság hozzájárulásával lehetséges. Az övezetben
lakás nem létesíthetõ.
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(5) Az „Mgy-1k” övezet a Tájvédelmi körzet védettsége alá tartozó, és amiatt külön korlátozás alatt
lévõ területek alövezete. E területeken, az illetékes természetvédelmi hatóság külön elõírásait is be
kell tartani. Ezeken a területeken lakóépület, az állattartás és kiszolgáló épületei kivételével
mezõgazdasági üzemi épület nem építhetõ, birtokközpont nem alakítható ki.”

hatályát veszti.

6. §

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetésérõl az SZMSZ-ben foglaltak szerint, helyben szokásos módon a
jegyzõ gondoskodik.

(3) A rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Konyár, 2017. február 23.

Vig Szilárd Dr. Gáti Zsuzsa
polgármester jegyzõ

Záradék:
A kihirdetés idõpontja: 2017. február 23.

Dr. Gáti Zsuzsa
jegyzõ
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