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E l ő t e r j e s z t é s  

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2012. május  31-én tartandó ülésére 

 

N a p i r e n d:  „Lengyeltóti Helyi Építési Szabályzatá”-ról szóló 1/2004.(I.29.)  

önkormányzati rendelete módosításáról  

 

E l ő a d ó:  Zsombok Lajos polgármester 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A korábbiakban felmerült az igény, hogy az 1/2004.(I.29.) önkormányzati rendelettel 

elfogadott, a „Lengyeltóti Helyi Építési Szabályzatá”-ban az „Általános mezőgazdasági, I. 

osztályú szőlőkateszteri terület” besorolású területeken a hivatkozott rendelet 16.§ (1) bek. c) 

pontja szerinti előírást - miszerint „a területen lévő földrészletek jelenlegi művelési ága csak 

szőlő művelési ágra változtatható” – az önkormányzat vizsgálja felül. 

 

Időközben a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a 

Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításról szóló 2000. évi CXII. tv. („Balaton 

törvény”) módosulása folytán lehetőséget nyújt arra, hogy az érintett területen – ahol  

jellemzően most is gyümölcsös művelési ágú besorolású ingatlanok találhatók – ezt a 

kötelmet az önkormányzat hatályon kívül helyezze, és lehetőséget nyújtson arra, hogy ne csak 

szőlő, hanem más gyümölcs kultúrákat érintő mezőgazdasági beruházásokat indíthassanak az 

arra vállalkozók. 

 

Megvizsgálva és egyeztetve a helyi Településrendezési Terv módosításának jogi lehetőségeit 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.) 9/A.§-a 

lehetőséget nyújt arra, hogy az előzetes, kötelező véleményeztetési eljárás elhagyható abban 

az esetben, ha a módosítás (jelen esetben hatályon kívül helyezés) nem érinti a település fő 

infrastruktúra hálózatát, alapvető zöldfelületi rendszerét, morfológiáját, védett természeti 

értékeit, a kulturális örökség védelmét és nem növeli felhasználási intenzitását; továbbá 

magasabb szintű jogszabályi változás átvezetése érdekében történik.  

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi rendeletmódosítás 

megtárgyalására és elfogadásra.        

 

Lengyeltóti, 2012. május 23.     

 

          Zsombok Lajos     

            polgármester  
 

 

Az előterjesztést készítette:     Jóváhagyta: 

 

 

Böröndi Franciska              Dr. Szatmári Ibolya 

hatósági irodavezető      jegyző 
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Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2012.(VI.1.) önkormányzati rendelet-TERVEZETE 

 

a 19/2006.(IX.29.), 1/2007.(I.25.), 10/2008.(IV.25.), 19/2009.(IX.25.), 9/2011.(II.25.) 

önkormányzati rendeletekkel módosított 

 

a „Lengyeltóti helyi építési szabályzatá”-ról szóló 1/2004.(I.29.) önkormányzati rendelete 

módosításáról 

 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban Étv) 6.§-ában kapott 

felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:   

 

 

1.§ 

 

 

Hatályát veszti a „Lengyeltóti helyi építési szabályzatá”-ról szóló 1/2004.(I.29.) 

önkormányzati rendelet 16.§ (1) bek. c) pontja.                                                                                                           

 

 

2.§ 

 

Ez a rendelet 2012. június 2-án lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.                                                                     

 

 

Lengyeltóti, 2012. május 31.    

 

 

 

 

    Dr. Szatmári Ibolya       Zsombok Lajos 

             jegyző         polgármester 

 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2012. június 1-én.     

  

                Dr. Szatmári Ibolya 

               jegyző 


