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1. Módosítás tárgya, eljárásrendje
Pirtó Településszerkezeti tervét a 67/2004. (XI.13.) kt. számú határozatával fogadta el a Képviselőtestület, majd a 40/2016. (XI.11.) kt., 11/2017. (III.21.) kt. és 12/2020. (V.28.) számú határozatával
módosította.
A Helyi Építési Szabályzatot (továbbiakban: HÉSZ) a 16/2004. (XI.5.) rendelettel alkotta meg az
önkormányzat, majd a 1/2010. (II.23.), 10/2016. (XI.11.), a 4/2017. (III.22.) és a 3/2020.(V.28.)
önkormányzati rendeletekkel módosította.
A HÉSZ mellékletei:
1. sz. melléklet: Igazgatási terület szabályozási terve
2. sz. melléklet: Belterület szabályozási terve
Jelen eljárás a HÉSZ Gksz és Gksz* építési övezetekre vonatkozóan előírt minimális megengedett
építménymagassági érték (3,60 m) törlése céljából indult annak érdekében, hogy az előírtnál
alacsonyabb konténerek építési helye bővülhessen.
A módosítás lefolytatására a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.
8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) 32. § alább kiemelt előírásai alapján az állami főépítészi
módosítási eljárás látszik alkalmasnak.
Részlet az Eljr. 32. §-ból:
„(6a) A településrendezési eszköz egyeztetése állami főépítészi eljárás szerint történik,
amennyiben a településrendezési eszköz módosítása
a) magasabb szintű jogszabályi változás átvezetése, érvényesítése, valamint jogszabályi
harmonizáció érdekében történik, a 28. § (4) bekezdésében foglalt eset kivételével;
b) elírás javítása, rajzi feldolgozásból, méretarányból adódó pontatlanság javítása érdekében
történik;
c) helyi építési szabályzatban meghatározott szabályozási elem pontosítása érdekében történik,
az alábbi esetekben:
ca) szabályozási vonal kialakult állapotnak megfelelő módosítása, vagy szabályozási vonal
vonalvezetésének módosítása, amely következtében a szabályozási szélesség nem csökken, vagy
a már meglévő közterület szabályozási szélességének csökkentése 10%-nál kisebb mértékű és a
megmaradó szabályozási szélesség legalább 12 méter, amely a településszerkezeti terv
módosítását nem teszi szükségessé,
cb) övezet, építési övezet határának a módosítása, amely a településszerkezeti terv módosítását
nem teszi szükségessé, vagy
cc) építési hely, építési határvonal vagy építési vonal módosítása;
d) helyi építési szabályzatban meghatározott előírás pontosítása érdekében történik az
építési helyet meghatározó előírás módosítása; vagy
e) a településképi rendelettel történő összhang megteremtése érdekében történik.”

A módosítási terv társadalmi egyeztetésének kereteit biztosító Partnerség rendjét a Pirtó Község
Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 5/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelet állapította
meg.
A terv partnerségi egyeztetését 2020. október 16-án hirdette meg önkormányzatunk. A felhívás
közölte a véleményadási határidót:
„Észrevételek írásos közlésére 2020. november 3. éjfélig van mód, elektronikusan a
onkormanyzat@pirto.hu címre küldött levélben, postán vagy személyesen pedig a Pirtói
Önkormányzati Hivatalba eljuttatva.”

A meghirdetett lakossági fórumon és a véleményezési időszakban nem érkezett kifogásoló
észrevétel. A lakossági fórum jegyzőkönyve a dokumentációhoz mellékelve található.
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Jelen módosítások kapcsán az önkormányzat nem folytatta le az egyes tervek, illetve programok környezeti
vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet szerinti környezeti vizsgálatot, mivel a változás
nincs kihatással a környezet állapotára.
A felelős tervezést a jelenleg hatályos rendezési terv készítője végezte.
A változások nem érintik a szerkezeti tervet! Nem váltak szükségessé azok a munkarészek,
amelyek a szerkezeti terv alátámasztására, egyéb tervekkel, koncepciókkal való összevetésére és a
Biológiai Aktivitásérték kimutatására szolgálnak.
Nem történik változás a szabályozási tervlapokon sem! A szabályozási terv az övezeti
paraméterek közül csak a maximális építménymagasságot jelöli meg.
A HÉSZ a https://www.pirto.hu/ honlapon található.
A jelenleg hatályos tervlapok a tervezői honlapon elérhetők:
http://ujleptekbt.hu/
Jelen tervhez az elkészítendő alátámasztó munkarészeket az önkormányzati főépítész állapította
meg.
A címlapon szereplő ábra mutatja azokat a Gksz és Gksz* gazdasági övezeteket, amelyeknek az
építménymagassági előírását a módosítás érinti.
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2. Tervezett módosítás leírása
Kialakult környezet
A módosítás tárgyát képező gazdasági övezetek területfoltjai az 53-as számú főút mellett
sorakoznak. A címlapon ábrázolva vannak azok a telekcsoportok, amelyek esetében a HÉSZ
minimális építménymagasságot ír elő. A területek egy részén már kialakult a gazdasági felhasználási
mód, néhány helyszínen, főként az utóbbi évek módosítási eljárásaival keletkezett övezetekben,
még csak részben épültek be a telkek.
Változással érintett kereskedelmi szolgáltató övezetek légifotón (Google) – részben már beépített területek a
belterületen és környékén

Változással érintett kereskedelmi szolgáltató övezetek légifotón (Google) – részben már beépített területek a
belterületen és környékén
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Hatályos HÉSZ és módosítási javaslat
A Gksz és Gksz* övezetekben előírja a helyi szabályzat a megengedett építménymagasság minimális
értékét (3,60 m). Pirtón számos szállítmányozási és raktározással foglalkozó cég működik az 53-as
számú főút adta lehetőséget kihasználva. Az áru és a gyártási anyagok átmeneti raktározására
konténereket is használnak, melyeket beton alapra helyeznek rá. Az építési hatóság épületnek tekinti
ezeket a konténereket, ha nincsenek mobilizálható módon kerékre téve. A kerékre helyezés nem
életszerű, a konténer alkalmazása azonban egyszerű és hasznos, ezért az önkormányzat szeretné
támogatni ezt a tárolási módot a HÉSZ megfelelő módosításával.
A felsorolt gazdasági övezetekre vonatkozó minimális építménymagassági előírást törölni szükséges
annak érdekében, hogy szállítmányozáshoz használt, nem mobil konténerek és egyéb,
alacsony építménymagasságú, nem mobil létesítmények önállóan is elhelyezhetők
legyenek az építési helyen. Más épületekkel összeépített formában, vagy mobil módon jelenleg
is megoldható volna ezeknek a funkcióknak a telepítése, de a gyakorlatban erősen beszűkíti a
lehetőségeket a jelenlegi szabályozás. Az alábbiakban bemutatott módosítás révén lehetővé válik az
építési hely szabadabb megválasztása (a megszűnő szövegek áthúzással szerepelnek):
„Kereskedelmi szolgáltató terület
13.§
(3) (Gksz) előírásai:
a) Telek: területe: min 900 m2.
b)1 Beépítés módja: szabadonálló.
c)2 Beépítettség: max. 60 %.
d) Építménymagasság: min 3,6 m, max 7,5 m, ami a technológiai szükségszerűségből
változhat.
e) Zöldfelület: min 25 %.
(4) 3(Gksz*) előírásai:
a) Beépítés módja: oldalhatáron álló.
b) Legnagyobb megengedett beépítettség: 60 %.
c) Legkisebb zöldfelület: 25 %.
d) Építménymagasság legkisebb – legnagyobb értéke: 3,6 – 7,5 m, technológiai
szükségszerűségből, a beépíthető telekrésznek legfeljebb az 50 %-án, 2,5 – 12,0
m megengedett.
e) Telek kialakítható legkisebb területe: 900 m2.
f) Előkert minimális mérete: országos főút felőli homlokvonal mentén 6 m,
önkormányzati közút és magánút mentén 0 m.”
A módosítás rugalmasabbá teszi a 3,60 m-nél alacsonyabb építmények elhelyezését a
kereskedelemi szolgáltató övezetben működő és letelepedő vállalkozások számára, ezzel
jelentős mértékben segíti a község gazdaságának fenntartását és fejlődését.

Módosította: 1/2010.(II.23.) rendelet 5. §-a. Hatálybalépés: 2010. február 23. A rendelkezést az 1/2010.(II.23.)
rendelet hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni, illetve a folyamatban lévő ügyekben abban
az esetben, ha az a kérelmező ügyfél számára kedvezőbb jogokat biztosít.
2
Módosította: 1/2010.(II.23.) rendelet 5. §-a. Hatálybalépés: 2010. február 23. A rendelkezést az 1/2010.(II.23.)
rendelet hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni, illetve a folyamatban lévő ügyekben abban
az esetben, ha az a kérelmező ügyfél számára kedvezőbb jogokat biztosít.
3
Beiktatta a 3/2020.(V.28.) sz. rendelet 3. §-a, hatályos 2020. V.29-től.
1

6

3. HÉSZ módosítás tervezete
Pirtó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2020. (…) önkormányzati rendelete
a
Pirtó Község Helyi Építési Szabályairól szóló 16/2004.(XI.5.) sz. önkormányzati rendelet
módosításáról
Pirtó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 1. pontjában, valamint 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 32. § (1) bekezdésének d) pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
Pirtó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (XI. 5.) számú önkormányzati
rendeletében hatályát veszti
a) 13. § (3) bekezdésének d) pontjában a „min 3,6 m,” szövegrész,
b) 13. § (4) bekezdésének d) pontjában a „legkisebb –”, a „3,6 –” és a „2,5 –” szövegrész.
2. §
(1) E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszíti.
(2) E rendelettel megállapított szabályokat kell alkalmazni a hatályba lépéskor első fokon el
nem bírált ügyekben is, amennyiben azok az építtető számára kedvezőbbek.
Pirtó, 2020. december ……..

Nagy Ferenc
polgármester

Kollárné Dr. Lengyel Linda
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Pirtói
Kirendeltségének hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.
Pirtó, 2020. december……
Kollárné Dr. Lengyel Linda
jegyző
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4. Tájrendezési, környezetalakítási, örökségvédelmi
alátámasztás
Tájrendezés, környezetalakítás
A módosítás a kereskedelmi szolgáltató övezetekben lévő telkeken lehetővé teszi a 3,60 m-nél
alacsonyabb építmények, jellemzően raktár-konténerek önálló elhelyezését. A változás a táj- és
környezetalakítást kevéssé érinti, a közterületek felől az alacsony építmények nem, vagy alig
látszanak, mivel általában az építési helyen belül is a hátsókert mellett helyezkednek el.
Örökségvédelem
Pirtó jelenleg hatályos településrendezési eszközei a 2020. évi adatszolgáltatás szerint tartalmazzák
az országos örökségvédelmi elemeket. Az építési helyen belüli építmény-elhelyezést rugalmasabbá
tevő módosítás örökségvédelmi szempontból nem hoz változást.

5. Közlekedési, közműellátási alátámasztás
Közlekedés
A módosítással érintett övezetek az 53-as számú főút mellett, vagy annak közelében fekszenek. Az
itt működő és ide betelepülő vállalkozások általában kötődnek a főút által nyújtott közlekedési
lehetőséghez. Az építménymagasság minimális értékének eltörlése rugalmasabb feltételeket teremt
a raktározáshoz használt konténerek elhelyezésére, ezért a telken belüli közlekedésre is. A
módosítás nem változtatja meg a közterületek kiterjedését, forgalmi helyzetét.
Közműellátás
A kialakult és tervezett utcákban már meglévő közművezetékekre általában rá vannak kötve, vagy
rákapcsolhatók a változással érintett területek. A módosítás nem változtatja meg a közterületek
kiterjedését, a közműellátás helyzetét, fejlesztésének igényét és feltételeit.

6. Környezetvédelem
Ebben a fejezetben Vaskút Nagyközség jelenleg hatályos Településrendezési eszközeinek tárgyi
módosításaira vonatkozóan környezetvédelmi értékelést végeztük el, hogy megállapítsuk: a
tervezett módosítás kapcsán a környezet várható terhelése mennyiben fog eltérni az eredeti tervben
prognosztizáltakhoz képest.
Az értékelést a jelenleg hatályos környezetvédelmi jogszabályok és előírások figyelembevételével
végeztük.
A változás környezetvédelmi szempontból semleges, inkább kedvező, mivel az építési hely
rugalmasabb előírása következtében a gazdasági telephelyek belső elrendezése,
közlekedése jobban le tudja követni a technológiai igényeket.
A szerkezeti terv nem módosul, a biológia aktivitásérték változatlan marad. A település
tájszerkezete, zöldfelületeinek rendszere nem változik meg. Levegővédelmi, vízvédelmi és
hulladékgazdálkodási szempontból összességében a tervezett változtatások az eredeti tervhez
képest nem eredményeznek számottevő változást.
A környezetvédelmi szabályozás tekintetében továbbra is a mindenkor aktuális országos jogszabályi
előírásokat, illetve a jelenleg hatályos Településrendezési eszközök iránymutatását
(Településszerkezeti terv), előírásait (HÉSZ) kell alkalmazni.

8

1. Melléklet: Lakossági fórum jegzyőkönyv

Készült 2020. november 6-án Pirtó Községháza tárgyalóteremben
Tárgy: Pirtó Helyi Építési Szabályzatának (HÉSZ), településrendezési eszközeinek
egyeztetése állami főépítészi eljárás szerint.
Jelen vannak: Nagy Ferenc polgármester
Rozsiné Kispál Mónika kirendeltség vezető
Balogh Tünde tervező
Előzmények:
Nagy Ferenc polgármester tárgyi tervezetet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Eljr.) 29/A § és Pirtó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a
településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 5/2019. (V.30.) számú rendelete (továbbiakban:
önk.rendelet) rendelkezései alapján partnerségi egyeztetésre bocsátotta.
Partneri egyeztetés a következőképpen valósult meg:
1. Pirtó Község Önkormányzata 6414 Pirtó, Dózsa György u. 19. alatti közterületi
önkormányzati hirdetőfelületén (Eljr. 29/A. § (5) c) pont, önk. rendelet 4.§ (1) a) pont)
2. Szórólapozásra került sor 2020. október 19-én,
3. www.pirto.hu honlapon (Eljr. 29/A. § (5) c) pont, önk. rendelet 4.§ (1) b)pont)
4. lakossági fórum, Községháza tárgyalóteremben, meghirdetve 2020. október 19-én,
megtartva 2020. október 27-én (Eljr. 29/A.§ (2) d, önk. rendelet 4.§ (1) c) pont)
A lakossági fórumon a tárggyal kapcsolatos kifogás nem volt.
A partneri vélemény, javaslat írásban vagy szóban az önk. rendelet 7.§ (1) bekezdése szerinti
helyekre 2020. november 4-ig nem érkezett.
Fentiek alapján jelenlévők az alábbiakat rögzítik:
Partnerek kifogást nem emelő véleményezőknek tekinthetők.
Polgármester a partneri egyeztetés eredményét Eljr. 42/A. § (1) bekezdés értelmében a
Képviselő-testülettel ismerteti és a partneri egyeztetés lezárására vonatkozó határozattervezetet terjeszti elő.
Tervező Eljr. 42/A. § (2) bekezdés szerinti végső szakmai véleményezésre küldhető
munkarészeket megküldi Pirtó Község Polgármesterének.
Kmf
Rozsiné Kispál Mónika

Nagy Ferenc
Balogh Tünde
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