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BEVEZETŐ 
 
Szakmár településrendezési eszközeinek módosítása az 5301 j. (Kecskemét-Kalocsa) 
mellékút – Szakmár összekötő út megvalósítása érdekében vált szükségessé.  
 
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (továbbiakban: NIF) közbeszerzési pályázat alapján 
kiválasztott tervező a Pannonway Építő Kft a tervezett út műszaki terveit és az ahhoz 
kapcsolódó környezetvédelmi munkarészeket az I. ütemre elkészítette, ennek alapján Szakmár 
településszerkezeti tervébe a tervezett 5317. jelű Szakmár-Öregcsertő összekötőút 
belekerült és a helyi építési szabályzat is módosult az 1+675 km szelvényig és Szakmár 
belterületét érintően. 
 
Jelen tervezés alapját az UVATERV Zrt 5301. jelű út Szakmár közötti 5317. jelű 
összekötőút 1+675 és 5+118 km szelvények között tervei képezik. 
 
5301. j. mellékút - Szakmár összekötőút - az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII.6.) 

Kormányrendelet alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű. 
 
A 345/2012. (XII.6.) Kormányrendelet 1. melléklet 1.3. Mellékutak fejezetének 
1.3.82. pontjában szerepel „Az 5301. jelű mellékút – Szakmár közötti összekötő út 
megvalósítása.” 
Fentiek értelmében a módosítás egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 

(továbbiakban: Eljr.) 32. § (6) a) bekezdés alapján Eljr. 42. § szerinti tárgyalásos eljárás 
szabályai szerint történhet. 
 
Tárgyalásos eljárásban a településrendezési egyeztetési eljárás partneri egyeztetéssel indul 
Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének partnerségi egyeztetés szabályairól 
szóló 4/2017.(IV.25.) önkormányzati rendelete szerint. 
 
A 4/2017.(IV.25.) önkormányzati rendelet értelmében partner: Szakmár település 
közigazgatási területén: a) ingatlannal rendelkező személy, 

b) valamennyi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó 
szervezet, 

c) bejegyzett egyház és civil szervezet 
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Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2021.(…) önkormányzati 
rendelete a a helyi építési szabályokról szóló 8/2010.(XII.20.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

Szamár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontja valamint, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 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 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 42. § 
szerinti tárgyalásos eljárásban véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek és a 
partnerségi egyeztetés szereplői véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 
1. § 

(1) A helyi építési szabályokról szóló 8/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet 1. § (2) 
bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, telket kialakítani, 
építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, 
helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani valamint zöldfelületet 
alakítani és ezekre hatósági engedélyt adni e rendelet és a hozzá tartozó alábbi 
mellékletek szerint lehet: 
a) 1. melléklet Igazgatási terület 1:16 000 méretarányú (SZ-1) jelű szabályozási terv 
b) 2. melléklet Beépítésre szánt területek átnézeti lapból, jelmagyarázatból és 23 db 

szelvényből, álló 1:2000 méretarányú (SZ-2 jelű szabályozási terv 
c) 3. melléklet 5317. jelű út menti terület SZ-3 jelű szabályozási terv” 

 
(2) A helyi építési szabályokról szóló 8/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet 1. § (3) 

bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az általános érvényű jogszabályok 

előírásai az érvényesek, településrendezési és építési követelmények tekintetében 
a 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet 121. §(2) bekezdés figyelembevételével” 

 
2.§ 

A helyi építési szabályokról szóló 8/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet 34. § (4) 
bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Közúthálózat fejlesztés érdekében kisajátítandók e rendelet 3. mellékletét képező 
(SZ-3) szabályozási terven jelölt (KÖu-1) övezetbe tartozó területek.” 

 

 

3.§ 
(1) A helyi építési szabályokról szóló 8/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 

helyébe e rendelet 1.melléklete szerint módosul. 
 
(2) A helyi építési szabályokról szóló 8/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 

K-6. szelvénye helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 
 
(3) A helyi építési szabályokról szóló 8/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete 

helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 
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…/2021.(…) önkormányzati rendelet 1. melléklete 
 
Igazgatási SZ-1 jelű szabályozási terven a külön szabályozott területek lehatárolása a 
következőkre változik: 
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…/2021. (…) önkormányzati rendelet 2. melléklete 
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…/2021. (…) önkormányzati rendelet 3. melléklete 

 

 

 




