Táiékoztató rendezési tervek hatályosulásáról, tapasztalatairól
Tisztelt Makovecz Bizottsá8, Tisztelt képviselő testület!

A

2014 decemberében elfogadott beszámolóban Makó város rendezési térveinek
állapotáról, érVényességérólbeszéltem. RöViden összefoglaIVa a város egy teljesen új
fejlesztési koncepció, szerkezeti terV és HÉsZ(Helyi ÉpítésiSzabályzat) készítéseelótt állt,
Ennek a mUnkának a me8kezdé5e és előkészítésetörtént me8 az idén, azaz 2015-ben.
Ennek a munkának az egyik első lépésekéntMakó Város Önkoímányzata a szegedi
székhelyú T.T.T. Városépítő Bt-t bíZta meg Makó Váío5 me8határozott területére Vonatkozó
településszeíkezeti terV, szabályozási terV és helvi építésiszabálvrendelet módosítás
elkészítéséVel.A tervező elkészítette az építettkörnYezet alakításáról és védelméről szóló
többször módosított 1997, éVi LXXVlll, tö.vény, valamint az országos településrendezési és
építésikóVetelményekról 5zóló többször módosított 25311997. íxl1.2o.) Korm, rendelet
előííásai sze.int a tervezé5i területre Vonatkozó előzetes tájékoztatót, amely érinti a
területeket, me8határozza a módo5ítás célját, tartalmát és váíható hatásait, A szerkezeti terv
módosítása a korábban hatályos szerkezeti tervhez képest két területet érintett. Az e8yik
terület a Rákosi út - vasút - Földeáki út - elkerülő út által bezárt területen lévő védőerdó
8azdasá8i területbe való átsorolását, míg a má5ik terület Makó-Rákos esetében a Tótkomlósi
út - Mezőhe8ye5i út által határolt lakóterület gazdasá8i területbe Való átsorolását jelenti, A
T,T.T, Városépítő, Települé5-, Magas, és MélyépítésTervezó Bt.,vel (képviseli: Takác5 Máté
Vezetó tervező) kötött tervezői szerződés alapján elkészült Makó Város településrendezési
eszkózeinek módo5ítása című dokumentum. A te.Vezett mód05ításra me8keresettek
véleménytnyilvánítottak. Tóbb VéleménYező szerv kikötéseket fogalmazott meg, ezéft az
eltérő vé|emények e8yeztetésérekerült 5or, A Véleményezett anya8, a VéIemények,az
e8yeztetési je8yzőkönyv i5mertetésíe került a képviselő-testülettel, A dokumentálást
köVetóen megküldésre került a2 állami főépítészrészéreVé85ő szakmai véleményezésre.
EvVel a munkának a megkezdéséVel párhuzamosan készült Makó Város lTs,e
(lnte8rált Te|epülésíejlesztésistraté8iája) is, A külső és belső tényezók e8yüttes Változása
miatt - a megyeijogú Városok számára 2014-2015 során biztosított támo8atást köVetően - a
Belü8yminjsztérium EU-s támogatá5i forrás i8énybevételévela járásszékhelyek számára is
bjztosítja, valamint szakmaila8 támogatja

a

tervezési munkát

a

,,Fenntartható

településfejlesztés a kis,, é5 középVárosokban (és a főváro5i kerúIetekben - lntegrált
Településfejlesztési straté8iák kidolgozása " című projekt keretében. Ennek köszönhetően az
orszá8 összes járásszékhelyére e8y időben, égymással párhuzamosan történik az lnte8rált
Településfejlesztési straté8iák elké52íté5e,a korábbi lvs-ek felülvizsgálata, Makó Üáros 2oo5ben elfo8adott Településfejlesztési Koncepciója mára elavult, nem alkalmas aría, ho8y az lT5
célrendszer alap.iát képezze,) Makó Váro5 lTs-e elkészült és elfogadásra került.
Nem lehet nem me8említeni, az országos településfejlesztési stratégiában és az
építésügybenmélyíeható változá5ok készülnek illetve indultak el. Ennek részletes leírása a
!56712015. (lx. 4-| Korm. határozat-ban található, mely 2015, 09, 04,-től lépett hatályba, A
településrendezési tervekre az alábbi célokat fo8almazza me8:
Új területrendezési, településfejlesztési és -rendezési tervrendszer

Ki kell doIgozni

a területrendezésjtervek

és a települé5rende2ési eszközök

e8ymásra

épülő rendszerének hatékony5á8a, a 2o74-2o20-as európai unió5 pro8ramozási időszakban

me8való5uló fejlesztések előse8ítése, a Modern Városok Pro8ram támo8atása, valamint
az á8azati célok területi koordinációja érdekében a) a teíületrendezési tervek e8y időben
történő ké52íté5énekés elfo8adá5ának jo8szabályi feltételeit, b) a területrendezési tervek és
új taftalmi követelményrendszerét ó55zhan8ban a terület- és
településfejIesztési tervezéssel, c) a közös5é8i tervezés és a lakossá8 Véleményezésbe
történó bevonása ösztönzésének új, hatékony módszertanát, Határidő:2015. december 15.
települé5rendezési eszkózök

Az

egységes, e8ymásra épülő tervhierarchia megteremtése érdekében el kell
ké5zíteni a területrendezési tervek mód05ítá5áho2 a települé5rendezési tervezéssel
szinkronban lévő, adattartalmában mód05ított állami ingatlan,nyilvántartási térképj
adatbázist, az állami topográfiai térképiadatbázjst az államitávérzékelési adatbázist és ezek
in8yenes szol8áltatását a tervezéshez, Határidő:2016, június 30, Forrás:200 millió forint
íorrás biztosítása a központi költségvetésból, a Földművelósügyi

Minisztérium fejezetében

A

2o74-2o20-as európai uniós programozási időszakra megfogalmazott, átfogó
fejlesztések területi me8alapozása, Valamint a lV]odern Városok Program támogatása
érdekében,összhan8ban az or5zágo5 Fe.ilesztési és Területfejlesztési KoncepcióVal a) el kell
készíteni az új tervezési rendszerben a2 ország és a kiemelt térségekterületrendezési tervét,
b) az a) alpontban fo8lalt feladat Végrehajtásával párhuzamosan koordinálni és finanszírozni
kelI a me8yei területrendezési tervek mód05ítását, c) biztosítani kell az új tervezési
rendszelben készülő területrendezési tervek, valamint a településfejlesztési dokumentumok
és a telepűlésrendezési es2közök egységes di8itál!s felületen történő e8yeztetéséta Lechner
Tudásközpont Területi, Építészetiés lnformatikai Nonprofit Kft. bevonásáVal, d) aza)c) aIpontban foglalt feladatok el|átá5ához 8ondoskodni kell a 2016, éVi központi költ5é8veté5

terhére 550 Ínil|ió forint, a 20I-7. évi központi költsé8vetés terhéíe350 millió forint
tóbbletforrás biztosításáról, folyamatos Forrás: 900 millió foíint forrás a köZponti
kóltségvetésból

Magyarország versenyképességéneknöVelése, a 2o74-2020-as eL]íópai unios
pro8íamozási időszak foírásainak hatékony felhasználá5a, a fejlesztések.átláthatóságának
biztosítása és a szabályozások gyorsítása érdekében a) gondoskodni kell a Dokumentációs

Központnak

az új tervezési rendszeíben készülő területrendezési teíVek é5

településrendezési eszközók közhiteles digitális kezeléséíeés adatszolgáltatásra, Valamint

a

településfejlesztési koncepciók és inte8rált településíejlesztésistraté8iák 8yűjté5re é5
adat5zol8áltatásra aIkalmassá tételeíől a Lechner Tudáskdzpont Terüléti. Epiteszeti es
lnformatikai Nonprofit Kft. útján, b) ki kell alakítanj az áEazati é5 önkormányzati
fejlesztésekkel kapcsolatos döntéstámogató Nemzeti Fejlesztési Potenciá| Térképeté5
adatbázist a Lechner Tudásközpont Területi, Építészetiés Informatikai Nonprofit Kft. útján,
c) az a) és b) alpontban me8fo8almazott feladatok ellátásához 8ondoskodni kell a 2016, évi
központi költsé8veté5 terhére 50 millió forint, a2077. évi központi költsé8vetés teihóre 60

millió forint forrá5 biztosításáról. Feleló5: Miniszterelnök5é8et Vezető

maniszter

nemzet8azdasá8i mini5zter beIű8yminiszter

a források

biztosításáértI nemzetgazdasá8i

mini5zter

Határidő: a) és b)alpont esetében 2017. december 15. c) alpont esetében a2onnal, illetve
a 2017. éVi költsé8vetés tervezése során Forrás: 110 millió forint a központi kóltségvetésből

A

lakosságj építkezéseké5 befektetői beruházá5ok ru8almas megvalósu|ásának
előse8ítése, Valamint Magyarorszá8 lll, Nemzeti Ener8ia,hatékony5ági cselekvési TerVének
településrendezési támogatása érdekébenki kell dol8ozni a) a családi házas lakóterületek
telepü|ésrendezési szabályozási tartalmának egyszerűsítését,b) a gazdasági területekre
Vonatkozó településrendezési keretszabályokat é5 alkalmazásuk eljárásj rendjét, c} a mérnöki

létesitmények településkép-Védelmivéleményezésieljárásának részletszabályait, d)
a Helyspecifikus Településklimatológiai Vizs8álat, Valamint a klímatudatos
településrendezés 8yakorlati módszertanát és az infokommunikációs, hírközlé5i mérnöki és
különleges építményekelhelyezésének települé5j szabályozásának módszertanát
Média- és Hírközlési Hatóság bevonásáVal. Határidő:2015, december 15.
Ki kell dolgozni

a települési önkormányzatok

a Nemzeti

településfejlesztési dokumentumai és

településrendezési eszközei elkészítéséhe2
szüksé8es, az állami ingatlan-nyilvántartási
térképiadatbázis, az állami topográfiai térképiadatbázis, é5 az államitávé.zékelési adatbázis
díjmentességétbiztosító jo8s2abályi és finanszírozási feltételeket, Felelős: földműVelésüByi
miniszter Miniszterelnöksé8et Ve2ető mjniszter igazsá8ü8yi miniszter nemzet8azdasá8i
miniszter belü8yminiszteí Határidő: 2016. június 30, Forrás: 3 milliárd forint foftás a2077.
évi és 3 milliárd forint foríá5 a 2018. évi központi költséBvetésből

ADi8itális Nemzet Fejlesztési Prosrammal, asmart city és aModern Városok
fejlesztési pro8rammal, illetve az előkészités aIatt lévő Nemzeti Tájstraté8iával összhangban
ki kell dol8o2ni a) a Nemzeti Településpolitikát, b) a Nemzeti Településpolitika cselekvési
Pro8ramját. Felelős: Miniszterelnöksé8et Vezetó minlszter nemzet8azdasá8i miniszter
belü8yminiszter nemzeti fejlesztési miniszter emberi erőforrás miniszter föIdműVelé5ügyi
miniszter Határidő: az a) alpont tekintetében 2016. június 30, a b) alpont tekintetében 2017,
június 30.8, Külterületen tőrténő építésiIehetőséeek rendezése

A

külteíületen történő építkezésekneka Nemzeti Településpolitikával összhan8ban
lévő, a mezőEazdasá8i termelést támo8ató, a települések íejlődésételőremozdító,
a ha8yományos építészet'értékekés hagyományos tájhasználat me8óízésétlehetőVé tevő
és a külterületi építkezésekrendezetlen Viszonyait komplex módon kezelő támo8atása és
szabályozá§a érdekében a) el kell készíteni a településfejlesztési és települé5rendezé5i
szempontú átfogó országos Külterületi Beépítés-katasztert,b) biztosítani kell a 2016. évi
központi költsésvetés terhére 500 millió forint forrást aza)alpont szerjntj or5zágo5
Külterületi Beépítés-kataszterelkészíté5ére,Határidő: a2 a) alpont tekintetében 2016.
december ].5. az b) alpont tekintetében 2016. január 1. Forrás: 500 millió forint a központi
költséBvetésből
3

Ma8yarorszá8 adottságainak és településíejlesztésipotenciáljának hosszú távú
biztosítása érdekében ki kell doIgozni a külterületi beépítésimódok e8yedi adottságaihoz
alkalmazkodó szabályozási javaslatot, a tervekhez szüksége§ ielkults_ és íogalomrendszert.
Határidő: 2016, december 15,
A külterületeken éló családok és ott működő családi 8azdasá8ok és Vállalkozások
segítése érdekében ki kell dolgozni a Magyarországi Tanyák és zártkertek Pro8ramot,
Határidő: 2017, június 30.

Mindezeket figyelembe véve Makó Városának 20].6-ban el kell kezdeni az új
településfejlesztési koncepció és az eweljáró hatástanulmányok munkáinak me8rendelését
é5 elkezdését.Na8yon fontos, hogY a határidők meghatározásánál mindi8 fi8yelni kell a fent

említett kormányhatározatban léVő belsó részhatáridők teljesítését.U8yani5 a tervezett még
rengete8 olyan alaki Változásokát hozhat, mely a jelenlegi törvényekben és határozatokban
Va8y nem szerepel Va8y mások az előírások, Ugyanez vonatkozik a finanszírozási oldaIra is.
u8yani5 aho8y a kormányhatározatból

kiderül, bizonyos tervek elkészítésére
állami pénzek is
javaslatot
rendelkezésre áilnak, mint az lTs esétében. Ewel párhuzamosan
teszünk a 2016-os

az

Önkormányzatot terhelő költsé8ek összegére. Ennek össze8szerü
me8határozására javaslat megtörtént. Mivel az új fejlesztési koncepció kiemelten fontos
Makó közeljöVójének szempontjából, ezért a leendő Tervező kiválasztására alapo5an oda kell
figyelni. Ehhez az új Kbt. is lehetőséget ad az új szEmpontrendszer bevezetéséVel,
költ5é8veté5ben

Makó, 2015. december 3.

Lőrinc főépítész
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