Partnerségi egyeztetésre bocsátva az önkormányzat honlapján: 2018. július 31.

Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2018. (  .   .) önkormányzati rendelete
a Helyi Építési Szabályzatról szóló
9/2015. (IV.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

(A rendelettervezet szövegében a módosuló szövegrészek piros színnel szedve)

Felsőörs 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) bekezdés a) pontjában, a 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 6.§ (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/A. §-ban biztosított jogkörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész véleményének kikérésével és Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 6/2017. (IV.21.) önkormányzati rendeletének megfelelően a következőket rendeli el:

1.§ Felsőörs Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2015.(IV.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 45.§ (8) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(8) Az építési övezet területén egy épületben legfeljebb két lakó rendeltetési egység helyezhető el, az Lke2 jelű építési övezet kivételével, ahol egy épületben legfeljebb egy lakó rendeletetés helyezhető el.”

2.§ Az R 46.§ (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(8) Az építési övezet építési telkén elhelyezett épület maximum két önálló rendeltetési egységet tartalmazhat, melyből legfeljebb egy lehet lakó rendeltetés.”

3.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 


      Szabó Balázs						Dr. Hoffmann Gyöngyi
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INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján arra kapnak felhatalmazást a települési önkormányzatok, hogy rendeletben állapítsák meg a helyi építési szabályzatot.
Az önkormányzat ezen felhatalmazás alapján alkotja meg rendeletét helyi építési szabályzatának módosításáról annak érdekében, hogy a jövőben a falusias (Lf) és az Lke-2 (Bárókertek) lakóövezetekben, ahol két fő rendeltetésű épület, és egy épületben legfeljebb kettő rendeltetési egység is létesíthető, ne lehessen kialakítani négylakásos társasházakat. A településrendezési terv módosításának eljárása az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 42/A. § szerint állami főépítészi eljárás keretében történik, mely során a rendelettervezet önkormányzat honlapján történő közzétételével megvalósuló partnerségi egyeztetésére, majd a vélemények értékelést követően a tervezet állami főépítészi záró-véleményezésére kerül sor. 

 
Részletes indokolás
1.§-hoz
A kertvárosias lakóövezetekben a hatályos szabályozás szerint az Lke-2 övezet kivételével egy főrendeltetésű épület építhető úgy, hogy egy főrendeltetésű épületben legfeljebb kettő lakórendeltetés alakítható ki. Az Lk-2 övezetben viszont két főrendeltetésű épület helyezhető el, melyekben egyenként kettő lakórendeltetés is kialakítható. A módosítás során az Lke-2 építési övezetben egy épületben legfeljebb egy lakó rendeltetés lesz elhelyezhető.

2.§-hoz
A falusias lakóövezetben is két főrendeltetésű épület építhető a hatályos szabályozás szerint egyenként legfeljebb kettő- kettő rendeltetési egységgel. A módosítás során a jövőben egy épületben továbbra is elhelyezhető lesz két rendeltetési egység, de azok közül csak egy lehet lakó rendeltetés.

3.§-hoz
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


HATÁSVIZSGÁLAT

A rendeletmódosítás kapcsán elvégzett előzetes hatásvizsgálatról, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§. (2) bekezdése alapján az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.
A rendeletalkotás 
	társadalmi-gazdasági hatása:	a Bárókertekben és a falusias lakóövezetben  elejét veszi az önkormányzat annak, hogy az övezet kialakult, meglévő beépítési szerkezetébe nem illeszkedően a jövőben négylakásos társasházak épülhessenek
	költségvetési hatása: minimális

	környezeti, egészségi következményei: a meglévő, kialakult településszerkezet hosszú távon fennmarad

adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs
	egyéb hatása:	az építet környezet alakításról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30.§ (3) bekezdése alapján a meglévő építési jog korlátozása miatt az önkormányzatnak kártalanítási kötelezettsége nem keletkezik, tekintettel arra, hogy a módosítással érintett területeken 2003. óta áll fenn a korlátozásra kerülő építési jog, azaz, az építési jog keletkezésétől számított 7 év már eltelt. 

A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendeletet az önkormányzat mérlegelési jogkörben, az Lke-2 építési övezetben ingatlannal rendelkezők kérelmére, az érintettek véleményének kikérésével alkotja meg.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 	- személyi: rendelkezésre áll,
- szervezeti: rendelkezésre áll,
- tárgyi: rendelkezésre áll,
- pénzügyi rendelkezésre áll.


Az önkormányzat településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 6/2017. (IV.21.) önkormányzati rendeletének 6.§ (5) bekezdése alapján a „településrendezési eszközök állami főépítészi eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről - a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – a www.felsoors.hu honlapon közzétett hirdetmény útján történik.”
A beérkezett véleményekről, azok elfogadásról vagy elvetéséről a Képviselő-testület dönt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezet megvitatását követően döntsön a módosítási eljárás megindításáról, véleményeztetésről, majd annak elfogadásáról. 

Felsőörs, 2018. július 27.

						   	                Szabó Balázs 
								    polgármester


Az előterjesztést készítette: dr. Könczöl Gábor kirendeltségvezető
A döntés meghozatala minősített többséget igényel.
Az előterjesztést tárgyalja: Településgazdasági bizottság


