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Helybe n

Tisztelt Elnök úr !

A Házszabály 91 .§-a alapján kérdést kívánok benyújtani Pintér Sándor belügyminiszter úrho z
„Lehetséges-e, hogy Forráskút, Zsombó, Röszke települések építésügyi ügyintézés e
Mórahalmon történjen” címmel

A kérdésre adott választ írásban kérem !

Tisztelt Miniszter Úr !

Az építésügy a hatósági igazgatás kiemelt ágazata . Az építésügyi igazgatás szoros összefüggésben áll a
település fejlesztésével, a településszerkezet meghatározásával, az egyes övezetek kialakításával, hossz ú
távon az élhető település kiépítésével, a kellemes lakó-és gazdasági környezet megteremtésével, a
szabályosan elhelyezett és felépített építmények ügyeivel .

A helyi településfejlesztési koncepció elfogadása, a településfejlesztési irányok meghatározása, a
település szabályozási rendeletének – helyi építési szabályzat megalkotása a képvisel ő-testület
hatásköre . A hatósági igazgatási feladatok ellátása a jegyző államigazgatási feladatai közé tartozik . Ennek
alapján Mórahalom város jegyz ője, mint körzetközponti jegyz ő , első fokú építésügyi hatáskört lát el a
Homokháti kistérség településeire vonatkozóan, kivéve Forráskút települést . Jelenleg is rendezetlen
tehát az illetékességi terület, hiszen gyámhivatali illetékességi területünkbe Forráskút is bele tartozik ,
mint kistérséghez tartozó település . Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy Zsombó – melynek építésügy i
ügyintézését jelenleg Szegeden látják el

	

kérte a Mórahalmi Járáshoz történő csatlakozását, mely
várhatóan ennek megfelelően fog megvalósulni .

Röszke település, mint kistérségen kívüli, de a Homokháti Kistérség fejlesztéseiben és térségi település i
szervezeteiben együttműködő település építésügyi – igazgatási feladatait jelenleg szintén Szeged Megye i
Jogú Város Önkormányzata látja el .



Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésér ől és működési feltételeiről 343/2006.
(XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi hatóság fogalmát az alábbiak szerint definiálja :
„Az építésügyi hatóság:

1. § (1) A Kormány az elsőfokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügy i
hatóságként (a továbbiakban: elsőfokú építésügyi hatóság) - a sajátos építményfajták, a
műemlékek kivételével és a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetéséne k
szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott kivétellel - az építmények tekintetébe n

a) az 1/A. mellékletben megjelölt települési, fővárosi kerületi önkormányzat jegyzajét a
mellékletben felsorolt településekre is kiterjedő illetékességgel, és

b) az 1/B. mellékletben felsorolt települési önkormányzatok jegyzajét, körjegyzőjét a
mellékletben felsorolt településekre is kiterjedő illetékességgel
jelöli ki.

A fent említett települések képviselő-testületi határozatban nyilvánítják ki szándékukat arr a
vonatkozóan, hogy Mórahalmon intézhessék a lakosok építésügyeiket .

Sajnos, a hatályos jogszabályok a meghozandó döntést nem támasztják alá, hiszen csupán az alább i
„mozgásokat” engedélyezi a hivatkozott rendelet :

„1B. § (1) A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló törvény szerin t
nem kistérség székhely építésügyi körzetközponti település (a továbbiakban : nem kistérség
székhely építésügyi körzetközpont) - a fővárosi kerület kivételével - jegyzője a települési
önkormányzat képviselő-testületének határozata alapján kezdeményezheti a miniszternél az
melléklet olyan tartalmú módosítását, hogy az építésügyi körzetközpont és az ellátás i
illetékességi területéhez tartozó települések tekintetében az építésügyi hatósági hatáskört az 1/A .
mellékletben meghatározott, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szól ó
törvény szerinti kistérség székhely építésügyi körzetközponti település (a továbbiakban :
kistérségi építésügyi körzetközpont) jegyzője gryakorolja.

(2) A nem kistérség székhely építésügyi körzetközpont ellátási illetékességi területéhez tartozó
település jegyzője a települési önkormányzat képviselő-testületének határozata alapján
kezdeményezheti a miniszternél az 1/A . melléklet olyan tartalmú módosítását, hogy a település
tekintetében az építésügyi hatósági hatáskört a továbbiakban a kistérségi építésügy i
körzetközpont jegyzője gyakorolja. "

A hivatkozott kormányrendelet módosítása a kormány jogszabály alkotási rendje szerint októberbe n
várható .
Lehetséges-e a jogszabály olyan irányú változtatása, hogy Forráskút, Zsombó, Röszk e
települések építésügyi ügyintézése Mórahalmon történjen? Mórahalom városa mind szakmai ,
mind infrastrukturális vonatkozásban felkészült a települési igények fogadására .

Kiemelt figyelemmel várom megtisztel ő válaszát !

Budapest, 2012 . szeptember 1 .
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