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SZALKSZENTMÁRTON 
Településrendezési eszközeinek 22/2021.(VIII.9.) határozat 2.a-b) és 3. pontjaival 

indított módosítása 
 

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42.§ szerinti tárgyalásos eljárás partneri véleményezési 
munkarészei 

 
2021. december 



 

 

 
 
 
BEVEZETÉS 
 
 
JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 
Településszerkezeti terv módosítása 

…/2022.(…) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról melléklettel 
Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása  

…/2022.(…) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról melléklettel 
 
 
 
 



 

 

BEVEZETÉS 
 
 
A településrendezési eszközeinek módosítását Szalkszentmárton Község Önkormányzata 
22/2021.(VIII.9.) határozata 2.a-b) pontjai indokolák. 
 
A módosítás helyszínei kiemelt fejlesztési területek.  
 
A településrendezési eszközök kiemelt fejlesztési területet érintő módosítása jóváhagyását 
megelőző egyeztetés a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Eljr.) 42.§ szerinti tárgyalásos 
eljárás szabályai szerint végezhető. 
Az eljárás szabályainak megfelelően partneri egyeztetésre kerülnek a módosítások. 
 
Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés 
szabályairól szóló 11/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelete 1.§ (3) bekezdése alapján 
partner: 

a) Szalkszentmárton teljes lakossága, valamint 
b) Szalkszentmárton közigazgatási területén valamennyi bejegyzett egyház és civil 

szervezet. 
 
 
Partneri véleményezésre a módosítás jóváhagyásra kerülő tervezete kerül. Az  
államigazgatási szervi vélemények és az alátámasztó munkarészek alapján a partneri 
véleményezésre bocsátottak lényegi tartalmát nem érintő változtatások még 
lehetségesek. 



Településszerkezeti terv módosítása 

…/2022.(…) KT. határozat 

 

Településszerkezeti terv módosítása 
 
 
Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete településszerkezeti tervét az 
alábbiak szerint módosítja: 
 

 
TSZT jelű 1:20 000 méretarányú településszerkezeti tervlapon a vízgazdálkodási terület 
tagolását a melléklet szerint módosítja. 
 
…/2022.(…)  határozat melléklete 

 

 
 
 
 

   
 
 
 

2022. évi módosítás: Építészműhely Kft    
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Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2022.(...)  önkormányzati rendelete Szalkszentmárton helyi építési szabályzatáról és 

szabályozási tervéről szóló  3/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete  az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény  13. §. (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42.§ 
szerinti tárgyalásos eljárásban véleményezési jogkörében eljárók valamint Szalkszentmárton 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 14/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet 33.§-ban  biztosított 
véleményezési jogkörben eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket 
rendeli el: 
 

1.§ 
Szalkszentmárton helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 3/2013. (IV.24.) 
önkormányzati rendelet 10.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) A területen belül külön szabályozás nélkül önkormányzati közút az általános előírások 

betartásának feltételével megszüntethető, min.12 m-es szabályozási szélességű út 
kialakítható.” 

 

2.§ 
Szalkszentmárton helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 3/2013. (IV.24.) 
önkormányzati rendelet 11.§ (6) bekezdés d) és e) pontjai helyébe a következő rendelkezések 
lépnek: 
[(Gksz-3) feltétellel beépíthető építési övezet előírásai] 

„ d) Építménymagasság: max 7,5 m, toronyszerű építmény esetében: max 20m, 
f) Az építési övezet belvízzel veszélyeztetett, ezért pince csak talajvíz elleni szigetelés 

feltételével létesíthető.” 
 

3.§ 
Szalkszentmárton helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 3/2013. (IV.24.) 
önkormányzati rendelet 34.§ (2) bekezdés a következő j) ponttal egészül ki: 
[ Jelen rendelet alkalmazása tekintetében:] 

„j) toronyszerű műtárgy, tároló: Magasságához képest kis alapterületű, ömlesztett, illetve 
szemes termények, vagy folyékony anyagok tárolására alkalmas épített vagy szerelt 
műtárgy.” 

 
4.§ 

(1) Szalkszentmárton helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 3/2013. (IV.24.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

(2) Szalkszentmárton helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 3/2013. (IV.24.) 
önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 
 

5.§ 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
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11. melléklet a …/2022.(…) önkormányzati rendelethez 

 

                                                 
1 Egyeztetési dokumentációban csak a változással érintett részlet 
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22. melléklet a …/2022.(…) önkormányzati rendelethez 
 

 

                                                 
2 Egyeztetési dokumentációban csak a módosuló szelvények 






