
INDOKOLÁS 
 

KISZOMBOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 
szóló 19/2002.(XI.26.) KKÖT számú rendelet módosításáról szóló 

____/2011. ( ______ ) önkormányzati rendelethez 
 

 
A Képviselı-testület a módosítási folyamatban a 218/2010.(VII. 27.) KNÖT határozatában 
határozta meg felülvizsgálati programját, melyben összefoglalta a jogszabályi módosítások 
következtében felülvizsgálandó szabályok körét és a lakosság által felvetett javaslatokat. 
 
Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: Étv.) alapján : 

 
A településrendezés célja a települések terület-felhasználásának és infrastruktúra-hálózatának 
kialakítása, az építés helyi rendjének szabályozása, a környezet természeti, táji és épített 
értékeinek fejlesztése és védelme, továbbá az országos, a térségi, a települési és a jogos 
magánérdekek összhangjának megteremtése, az érdekütközések feloldásának biztosítása, 
valamint az erıforrások kíméletes hasznosításának elısegítése. 
 
A településrendezés feladata, hogy a település területének, telkeinek felhasználására és 
beépítésére vonatkozó helyi szabályok kialakításával: 

a) meghatározza a település összehangolt, rendezett fejlıdésének térbeli-fizikai kereteit; 
b) a település adottságait és lehetıségeit hatékonyan kihasználva elısegítse annak 

mőködıképességét a környezeti ártalmak legkisebbre való csökkentése mellett; 
c) biztosítsa a település (településrészek) megırzésre érdemes jellegzetes, értékes 

szerkezetének, beépítésének, építészeti és természeti arculatának védelmét. 
 
A településrendezés eszközei: 

Helyi építési szabályzat: az építés rendjét a helyi sajátosságoknak megfelelıen megállapító és 
biztosító települési önkormányzati rendelet. 

 
Önkormányzati településfejlesztési döntés: a települési érdekek érvényre juttatása céljából a 

település fejlıdésének alapvetı lehetıségeit és irányait meghatározó, a település természeti 
adottságaira, gazdasági, szociális-egészségügyi és pénzügyi szempontjaira épülı 
településfejlesztési elhatározás. 

 
Szabályozási terv: az a településrendezési terv, amely a település közigazgatási területének 

felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek 
védelmével kapcsolatos sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket megállapító 
építési elıírásokat térképen, rajz formájában ábrázolja. 

 
Településfejlesztési koncepció: a fejlesztés összehangolt megvalósulását biztosító és a 

településrendezést is megalapozó, a település közigazgatási területére kiterjedı önkormányzati 
településfejlesztési döntéseket rendszerbe foglaló, önkormányzati határozattal elfogadott 
dokumentum, amely a település jövıbeni kialakítását tartalmazza. A fejlesztési koncepció 
elsısorban településpolitikai dokumentum, amelynek kidolgozásában a természeti-mővi 



adottságok mellett a társadalmi, a gazdasági, a környezeti szempontoknak és az ezeket biztosító 
intézményi rendszernek van döntı szerepe. 

 
Településrendezési terv: a településszerkezeti terv, a szabályozási terv. 
 
Településszerkezeti terv: az a településrendezési terv, amely meghatározza a település 

alakításának, védelmének lehetıségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelıen az egyes 
területrészek felhasználási módját, a település mőködéséhez szükséges mőszaki infrastruktúra 
elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését. 
 
Az Étv. 10. § (2) bekezdése szerint a településszerkezeti tervet a települési önkormányzatnak 
legalább tízévenként felül kell vizsgálnia és szükség esetén a terv módosításáról vagy az új terv 
elkészítésérıl kell gondoskodnia. 
Kiszombor Község Településrendezési Terve és a Helyi Építésügyi Szabályzata 2002. évi 
elfogadása óta az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
és a végrehajtására kiadott ágazati jogszabályok utóbbi években számos meghatározó 
módosításon mentek keresztül, mely az engedélyezési eljárások és az építésügyi szabványok 
vonatkozásában is megváltoztak.  
A felülvizsgálatot és a módosítást az idıközben az életmódban bekövetkezett változások miatt 
jelentkezı lakossági igények is indokolták.  
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