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Jegyzıkönyvvezetı:
Seresné Borbás Zsuzsanna
önkormányzati irodavezetı
Kakas Béla polgármester megállapította, hogy 7 fı képviselı jelen van, az ülés
határozatképes.
Lakosság részérıl érdeklıdı: nem volt.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy arra törekszenek, hogy városunk kisvárosi
jellege kialakuljon. Egy új városközpont kialakításán dolgoznak, melynek elsı lépése
a buszpályaudvar létesítése volt, emellett fontos szerepet kap a sportfejlesztés is.
Szeretnék elérni, hogy az új városközpont a kereskedelemi szolgáltatásokkal
gazdagon beépített része, fiatalos központ legyen, ami ellenpontja a történelmi
városközpontnak. Tájvédelmi körzet, illetve Szatymaz határolja városukat, ezért kell
a belterületi részekre koncentrálni. A Bikakaszálón kisvárosias jellegő, de
lakóparkszerő beépítésre van lehetıség. A Szegfő utca végén, ahol a Kiskunsági
Nemzeti Parkkal történt elızetes tárgyalások folytak, és amennyiben ez a rendezési
terv elfogadásra kerül, akkor ott egy Dél-alföldi építészeti stílusjegyeket tartalmazó
„tanya a város szélén” hangulatú beépítésre nyílik lehetıség, nagyobb telkekkel és a
Nemzeti Park elvárásainak megfelelı a zöld övezettel való kapcsolódás
kialakításával tudnak egy egyedi hangulatú lakópark részt kialakítani. Ugyanez a
rendezési terv fogja tisztázni a Szegfő utca lakópark feletti rész ipari övezet
elfogadását. Ezen a területen, a Nemzeti Park engedélye után, lehetıség nyílik arra,
hogy például egy sajátos ipari park, városüzemeltetı telephely vagy egy
mezıgazdasági tangazdaság kialakítására kerüljön.
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2. Napirendi pont
Rendelet-tervezet Sándorfalva szabályozási tervérıl és helyi építési szabályzatáról
szóló 20/2004. (IX. 23.) Ör. rendelet módosítására
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Szigeti Gábor a PTB megbízott elnöke elmondta, hogy a bizottsági ülésen
felmerült kérdésekre Csányi Sándor mőszaki irodavezetı kielégítı válaszokat adott.
A bizottság elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
Darázs Sándor ismertette, hogy az 5. § (8) hatályban maradó része „a hátsókert
minimális mérete 6 m, 35 méternél kisebb telekmélység esetén 3 m”. Javaslata, hogy
a 35 méternél kisebb telekmélység helyett 25 méter legyen. A 7. § (5) „Bármely
építési tevékenység során biztosítandó a következı környezeti elemek védelme” 8
pont van felsorolva. 9-ik pontként javasolja a Szent János szobor felvételét, hiszen ez
az egyik legjelentısebb szakrális emléke Sándorfalva településnek. 8. § (2)-ében
építési magasság szerepel. Kérdése, hogy ez homlokzati magasság-e vagy
ténylegesen a tetı felsı magasságát jelenti? Ugyanez szerepel a 9. § (2) és a 10. §ban is. A 17/a. § 9-es pontja „minimális zöldfelületi fedettség: 30 %. Az övezet azon
telkein, mely mezıgazdasági-, vagy lakóterületi besorolású ingatlannal határos, a
csatlakozó telekhatár mentén min. 2 fasor szélességő zöldsáv alakítandó ki.” A
„mezıgazdasági” szót kéri kivenni, mert ha mezıgazdasági ingatlannal határos egy
telek, nem tartja szükségesnek a két ingatlan között kétsoros fa sávot létesíteni. A
18. §-ban 1500, illetve 1000 m-es védıtávolság van a Honvédségi területtıl. Mint
ahogy ismeretes, Sándorfalván tartalék gyakorlótér van. Nem tartja szükségesnek,
hogy ekkora védı területe legyen. Ha így fogadják el, akkor az e területhez közeli
Kıvágó zárt kertben, illetve annak a túloldalán lévı részben zárt kertté alakult
földterületi ingatlanokon a tulajdonosok keze az indokoltnál nagyobb mértékben meg
lenne kötve. Amennyiben erre jogi lehetıség van, javasolja az 500 méter
védıtávolságot. A 19/a. § 2/c pontját és a (3) 1 pontját egymással ellentétesnek érzi.
Kéri az anyag készítıjétıl, hogy nézze át. 21. § (5) nevesíteni kell az engedélyezési
hatáskör gyakorlóját. 21. § (7) pontosan meg kell határozni, hogy ki állapítja meg azt,
hogy mennyire illeszkedik a városképhez. A 32/a. § (3) 3 méter szerepel tisztító
útnak. Kevésnek tartja, 4 métert javasol. Elírásra hívja fel a figyelmet a Csibefa
helyett Csibafa a helyes. A Szerkezeti Tervnél a Pozsonyi utcával kapcsolatban már
említette, hogy a meglévı hét közmőbıl 4-5 megtalálható. A szennyvízberuházás
során az árkokból kikerülı földet nem, vagy kisebb részét lehet majd visszatölteni.
Ott nagy mennyiségő töltésmennyiség keletkezik, ezzel fel lehetne tölteni a Pozsonyi
utca másik oldalán lévı mocsaras részen annyit, hogy arra az utcára 20-22 lakótelket
ki lehessen alakítani. Kérése, hogy ez is legyen benne a Szerkezeti Tervben. Nem
ért egyet a Szerkezeti Terv azon módosításával, hogy a Szegfő utca alsó részének
oldalában lakópark kerüljön kialakításra. Kérdése, hogy készült-e költségbecslés,
hatástanulmány arra vonatkozóan, hogy mennyibe kerül annak a területnek a
feltöltése, az alap infrastruktúrák bevezetése. Nem gondolja, hogy annyiért tudná
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értékesíteni a területet az Önkormányzat, mint amennyibe az infrastruktúrák
elkészítése kerülne. Javaslata, hogy az a terület maradjon ipari terület, hiszen
belterületen ipart nem célszerő telepíteni, ott viszont az adottságok, és
megközelítése miatt jó helyen lenne. Figyelemmel a sándorfalvi munkanélküliség
helyzetére, kell hogy legyen olyan nagyságú terület, ahol munkaerıt foglalkoztató
vállalkozás tud letelepedni.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy a rendezési terv és a település belterületét
és külterületét érintı szabályozási terv elıkészítése egy hosszú folyamat. A közel
egy évig szakemberek bevonásával készült rendezési tervet most nem fogják
felülírni. Lett volna alkalma a képviselıknek a rendezési terv munkafolyamatába
bekapcsolódni. A szabályozási terv 30 napig elérhetı volt a lakosság számára.
Képviselı úr által elmondottak lehetnek szakmailag támogatható vagy elvethetı
ötletek. A Szegfő utcával kapcsolatban elmondta, hogy a Kiskunsági Nemzeti Parkkal
eddig még nem sikerült olyan kompromisszumra jutni, hogy ipari tevékenységre
alkalmas övezetet és lakóterületbe való bevonást, illetve olyan célból történı funkció
kijelölést fogadjon el olyan területen, ahol a fokozott tájvédelmi körzet szempontjai
szerint mindent tiltanak. Javaslata, hogy azokra a kérdésekre, melyekre képviselı
társa felvilágosítást kér, megadja a szót tervezı asszonynak. Rendezési terv
módosítására vonatkozó javaslatokat vonják be a további tervezésbe.
Balogh Tünde tervezı asszony elmondta, hogy képviselı úr javaslatait
érdeklıdéssel hallgatta, megfontolandónak tartja. Egy következı rendezési csomag
indító javaslatainak tekinti. A rendezési tervekkel kapcsolatos eljárási rendet az
építési törvény rögzíti, mely kifejezi azt a különleges jellegét egy ilyen
rendeletalkotásnak, ami a társadalmi részvételt biztosítja, és ilyen módón az utolsó
szakaszban már nem módosíthatnak rajta. Ha ragaszkodna a Képviselı-testület
ahhoz, hogy változtatások történjenek, akkor vissza kell utalni az eljárás
szakaszaiba. Példaként elmondta, hogy az Alkotmány Bíróság ez évi 52. és 53-as
határozata olyan esetekkel foglalkozik, amikor ilyen döntés történt. Akkor egy
jóváhagyó testületi ülésen egy helyénvaló változtatást javasolt a testület. Ennek
ellenére az Alkotmány Bíróság megsemmisítette a települések egész építési
szabályzatát és ennek hiányában kell hogy mőködjön a két település. Automatikusan
nem is állhatott vissza a pontosítás elıtti rendeleti állapot. Ha valamilyen változtatás
végképp elfogadhatatlan, akkor dönthet úgy a testület, hogy abban a módosítási
ügyben visszaállítja az eredeti állapotot. Ez még elképzelhetı, de változtatásokat,
módosításokat abban a tervanyagban, amely már végigfutott az államigazgatási
véleményezésen, lakossági közszemlén és minisztériumi jóváhagyáson, nem
célszerő módosítani. A törvény szerint az Állami Fıépítész jóváhagyás elıtti
véleményét ismertetni kell a Képviselı-testületi ülésen. Ez a levél tegnap este
érkezett meg, ezért nem volt alkalma az elıterjesztınek kiküldeni. Ismertette a
Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Állami Fıépítész véleményét
tartalmazó levelet. A Fıépítész megállapította, hogy a település szerkezeti terv és az
építési szabályzat módosítás az Építési törvény 9. §-a szerinti egyeztetési
eljárásának megfelelıen történt. Javítás elvégzése után javasolja a jóváhagyást. A
javítás a HÉSZ 1 pontjára vonatkozik. A módosító rendelet 7. § (2) „Jelen rendelet 3.
mellékletében rögzített területen 1000 m2 hasznos alapterületnél nagyobb épület a
mindenkori illetékes terv tanács véleményezésével létesíthetı.” Ezt a
megfogalmazást elfogadja a 7. § (2)-ként. A korábbi megfogalmazásban
„jóváhagyás” volt a „véleményezés” helyett. A Terv Tanácsnak nincs jóváhagyási
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joga, ebben a megfogalmazásban viszont jogszerő. Ez a pont a Szegfő utcai
iparterületre vonatkozik. Ha ott 1000 m2-nél nagyobb épület épül, akkor a tájvédelmi
és településképi szempontok kontrollálásával lenne szükség a Terv Tanácsi
véleményeztetés.
Kakas Béla polgármester kérése Darázs Sándor képviselı úrhoz, hogy az általa
összeállított módosításokat a mérnök asszony részére írásban továbbítani
szíveskedjék a munkafolyamat további tervezése okán.
Darázs Sándor elmondta, hogy az ı általa felvetett módosítások csak javaslatok,
nem szükséges most dönteni róluk. Vannak olyan módosítások amelyekben, ha ma
döntés születik, akkor holnaptól az már nem változtatható. Amire nem kapott választ,
hogy a 8. § (2) illetve a 9. § 7. pontjában az „építménymagasság” homlokzat
magasságra vagy tetıgerinc magasságra vonatkozik.
Balogh Tünde tervezı asszony elmondta, hogy az építménymagasság értelmezését
országos jogszabály rögzíti, ez pedig a külsı falsík és a tetı külsı, cserépvonal
találkozásánál majdnem az ereszvonalnál értelmezett.
Dr. Sümegi Sándor kérdése, hogy a lakópark övezet kialakítása jelent-e
infrastrukturális beruházási kötelezettséget az Önkormányzatnak?
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy kötelezettséget nem jelent, maga a
rendezési terv a jogi hátterét jelenti egy folyamatnak, e nélkül nem lehetne ott
lakóparkot tervezni. Egy rendezési terv aktualitása lehet napi vagy 15 évre elıre
szóló. A vagyongazdálkodásnak és a fejlesztésnek értelmében tették meg azt, hogy
az egyébként védett és használhatatlan területnek a hasznosítására van-e esély a
Nemzeti Parkkal együttmőködve. A már fent kiemelt szempontok nyerték meg a
Nemzeti Park tetszését, mégpedig, hogy Dél-alföldi építészeti stílusjegyeit, nagyobb
telkeket értelmezı, Nemzeti Park Tájvédelmi körzetre rátekintı telkek kialakításával,
a tanyasi élet összes pozitív funkcióját magába foglalja. Ugyanakkor a város
határába komfortosan minden infrastruktúrát élvezve tudja majdan ezt a környezetet
kialakítani. Egy infrastruktúra fejlesztési folyamatban vannak benne, hiszen a
szennyvízberuházás kapcsán ezek az alapvetı szolgáltatások létrejönnek. A Szegfő
utca vonatkozásában látják, hogy a közelsége miatt ez a terület az infrastruktúra
szempontjából könnyen értelmezhetı. A Nemzeti Park vezetıségénél változások
történtek, melynek eredményeként az új vezetıség engedékenyebb volt, ennek
eredménye az, hogy most errıl érdemben tudnak beszélni. Hangsúlyozza, hogy ez
nem kötelezettség.
Darázs Sándor elmondta, hogy nem kapott választ arra, amit a HÉSZ 21. § (5)
kimond, nevezetesen „A közterületeken hirdetıtáblák és pavilonok ideiglenes
jelleggel, polgármesteri, jegyzıi engedéllyel, a közterület-foglalási díj egyidejő
megfizetése mellett elhelyezhetık.” Javaslata, hogy vagy a polgármester vagy a
jegyzı legyen a hatáskör gyakorlója. Továbbá ugyanezen szakasz 7. pontjánál a „Új
épület elhelyezésénél, meglévı épület átalakításánál, funkcióváltásnál, homlokzatfelújításnál, kerítésépítésnél az elhelyezendı reklámtáblák, cégérek méretét és
elhelyezését a homlokzattal, városképi látvánnyal együtt, összhangban kell
kialakítani. Utólagos elhelyezésnél igazolni kell, hogy az elhelyezni kívánt táblák nem
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bontják meg a meglévı épület egységes városképét.” Kérdése, hogy kitıl szerezzék
be az igazolást.
Dr. Kovács Beáta jegyzı az elsı kérdésre adott válaszában elmondta, hogy a
polgármesteri és a jegyzıi hatáskör helyes.
Dr. Török Éva aljegyzı elmondta, hogy a jegyzıi hatáskört törvény, rendelet
határozza meg. A polgármesteri hatáskört szintén törvény vagy rendelet határozza
meg, illetve az, amire a Képviselı-testület felhatalmazza, ez az átruházott hatáskör.
Úgy gondolja, hogy ebben a rendeletben nem szükséges, illetve nem biztos, hogy a
rendeletben így meghatározhatják, hogy ez jegyzıi vagy polgármesteri hatáskör. Az
új jogalkotási törvény alapján a rendeletekben kerülni kell a konkretizálást. Ebben a
rendeletben nem eljárási szabályt kell szabályozni, különösen azért, mert közterület
használatot egy közterület használati rendeletben már szabályozták, és ott az eljárási
szabály pontosan rögzítve van. Ez a rendelet egy keretrendelete a településnek és
van egy speciális rendelete, ez pedig a közterület használati rendelet, és abban az
eljárási rendet szabályozták hatáskörileg is, illetve az eljárás rendjét is.
Darázs Sándor köszöni és elfogadja a választ.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta az eredeti határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.

79/2011. (VI. 30.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat Rendezési tervének módosítása
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselıtestülete jelen elıterjesztés szerinti
tartalommal jóváhagyja - Sándorfalva Rendezési tervének részét képezı Sándorfalva Város településszerkezeti tervének módosítását.

Felelıs: Kakas Béla polgármester
Határidı: azonnal
A határozatról értesítést kap:
1.) Kakas Béla polgármester
2.) Dr. Kovács Beáta jegyzı
3.) Gazdálkodási iroda
4.) Csányi Sándor mőszaki irodavezetı
5.) Irattár
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
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A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a rendelet-tervezetet
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta.
Sándorfalva Város Önkormányzata Képviselı-testületének
8/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
Sándorfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 20/2004.(IX. 23.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv 2. sz. melléklete)

Kakas Béla polgármester bejelentette, hogy a közmeghallgatás ezzel befejezıdött
és a testület 11 óra 12 perckor nyílt ülésen folytatja a munkáját.

K.m.f.

Kakas Béla
polgármester

Dr. Kovács Beáta
jegyzı
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