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Módosító javasla t

Dr. Kövér László úrnak,

az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 41 . § (1)-(3 )
bekezdései alapján a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefügg ő
egyes törvények módosításáról szóló T/3115 . számú törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 13 . § -a a következők szerint módosul

„13 . §

(1) A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervér ől szóló 2005 . évi LXIV. törvény 5 . § (3 )
bekezdésében és 7 . § (3) bekezdésében az „állami főépítésznek” szövegrész helyébe az „állam i
főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak” szöveg lép .

(2) A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervérő l szóló 2005. évi LXIV. törvény 22 .
a következő (3) bekezdéssel egészül ki :

„(3) Az olyan beépítésre szánt területet, amelyet az elfogadott településrendezési eszköze
törvény hatálybalépése el ő tt már jogszerűen beépítésre szánt területnek nyilvánított, továbbr a
is ilyen területnek kell tekinteni, kivéve, ha ez a terület az Országos Területrendezési Tervr ő l
szóló 2003 . évi XXVI . törvény 2 . (térképi) mellékletét képező Országos Szerkezeti Terv ésa
törvény 1/1-11 .	 melléklete	 által kijelölt országos jelentőségű műszaki infrastruktúra -
hálózatok, vagy egyedi építmények, valamint ezen törvény 2 . számú (térképi) mellékletében
meghatározott Szerkezeti Terv szerinti térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok, vagy egyedi
építmények területére esik . ”

(3) Hatályát veszti a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005 . évi
LXIV. törvény 5. § (3) bekezdése .”



Indoklá s

A javasolt módosítás lehetőséget ad arra, hogy az agglomerációs törvényben nem település i
térségbe sorolt, de jogszerűen elfogadott településszerkezeti tervben beépítésre szán t
területeként meghatározott területek területrendezési hatósági eljárás lefolytatása nélkül i s
beépítésre szánt területekként tekinthet ők legyenek . Ez költség és id őtakarékos megoldás és
az államigazgatási eljárás egyszer űsítéséhez vezet . Lehetővé teszi azt, hogy a Budapest i
Agglomerációban fekvő települések önkormányzatai a vonatkozó jogszabályok szerint 2015 .
december 31-ig a Törvénnyel összhangba hozandó településrendezési eszközeiket –
területrendezési hatósági eljárás lefolytatása nélkül elkészíthessék a hatályban lév ő ,
korábban jogszer űen elfogadott településrendezési eszközeikben kijelölt beépítésre szánt
területek figyelembe vételével .
(A most javasolt törvényi szövegmódosítás megegyezik a Budapesti Agglomeráci ó
Területrendezési Tervéről szóló törvény korábbi - 2005-től 2011-ig hatályos, a 2011-es
módosításkor törölt – 21 . ' (5) bekezdésének megfogalmazásával .) A törlés indoka akkor az
összhangigazolási hatósági eljárás szükségességének törvénybe illesztése volt .
Az érintett települések az önkormányzat és a tervez ők hibáján kívül kerültek abba a helyzetbe ,
hogy külön eljárásban kénytelenek kezdeményezni és finanszírozni a megfelel őségrő l szóló
hatósági eljárás lefolytatását .
Az összhangigazolást szolgáló területrendezési hatósági eljárás lebonyolításának minimáli s
időigénye 4 hónap, költségigénye (tervezési díja) településenként átlagosan 700 .000 . -
Ft+ÁFA, melyet az államigazgatás által elvégzend ő feladatok többletköltsége terhel . (Az
eljárás postaköltsége csak az Állami Főépítészi Iroda részéről 2 x 25.000.-Ft / eljárás) .
Tekintettel arra, hogy az agglomerációban érintett 80 Pest megyei településb ől 2014. év
végéig még csak 10 település tett eleget a BATrT törvény 22 . § (2) bekezdésben
meghatározott kötelezettségének, és fogadta el a megváltozott jogszabályi el ő írások
figyelembe vételével új településrendezési eszközeit, 70 település még el őtte áll a feladat
megoldásának, a javasolt módosítással jelentős idő és költség takarítható meg .
Az érintett települések közel fele id őközben megkezdte településrendezési eszközei
felülvizsgálatát és módosítását (többek között a BATrT törvénnyel való összhang biztosítás a
érdekében) . Az eddigi tapasztalatok szerint – a javasolt törvénymódosítás nélkül - az érintett
mintegy 70 település felénél merülne fel az összhang igazolását szolgáló területrendezés i
hatósági eljárás lefolytatásának igénye még az új, illetve módosítandó településrendezés i
eszközeik kidolgozása előtt . Ennek becsült költségigénye több mint 26 millió forint, amely a
javasolt módosítással megtakarítható .
A külön eljárás lefolytatásához szükséges minimum 4 hónap elmaradása pedig esélyt ad arra ,
hogy az elkészül ő településrendezési tervek legkésőbb 2016. június 31-ig jóváhagyhatók
legyenek, így – a területfelhasználás jogszerűsége és a települési érdekekkel való összhangj a
vonatkozásában – megfelelő alap álljon rendelkezésre a BATrT törvény következő – 201 6
második felében minisztériumi előterjesztésre tervezett – módosításához .
A módosítás tehát úgy a települési önkormányzatok, mint az államigazgatási szerve k
vonatkozásában egyszerűsítést, idő és költségmegtakarítást jelent .

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv.) 23/D. és
23/E. §-a tartalmazza a területrendezési hatósági eljárások általános szabályait és az eljárások
keretében kiadható térségi területfelhasználási engedélyeket . A 23/D. (3) bekezdése
részletesen felsorolja azokat az eseteket, amelyek során a beépítésre szánt terület kivétele s
kijelölése kizárólag az állami főépítész térségi területfelhasználási engedélye alapjá n
történhet . Ide tartozik többek között a kiemelt térség területrendezési tervére vonatkozó



törvény hatálya alá tartozó település közigazgatási határától számított 200 méternél közelebbi
területen történő beépítésre szánt terület kivételes kijelölése is . Ez a szabály a települések
beépített és beépítésre szánt területeinek összenövését hivatott korlátozni .
A települések összenövését a Tftv . elő írásain túlmenően az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Etv .) is korlátozza „A településfejlesztés és a
településrendezés célja és alapvető követelményei” című fejezetében. Az Etv. 7 . § (3 )
bekezdésének c) pontja kimondja, hogy „a települések beépítésre szánt területeine k
összességét - ott, ahol az fizikailag lehetséges - beépítésre nem szánt területekb ől álló
gyűrűvel kell körülvenni, a települések összenövésének elkerülése érdekében,” .
A Törvény 5 . § (3) bekezdésében szerepl ő előírás azonban a Tftv . előírásától eltérően
szabályoz, kizárólag a városias települési térségben és hagyományosan vidéki település i
térségben írja elő új beépítésre szánt terület kijelölésénél a területrendezési hatósági eljárá s
lefolytatásának kötelezettségét .

Budapest, 2015 . február 24 .

dr. Szűcs Lajo s
országgyűlési képviselő , FIDESZ-KDNP
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