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Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

2015. augusztus 31. napjára összehívott rendkívüli 
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Előterjesztés címe és tárgya: 

 

Változtatási tilalom elrendelése a településrendezési terv módosítása kapcsán érintett 

ingatlanokra 

 

 

 

A tárgykört rendező jogszabály: 

- a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 

- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 

 

 

Előterjesztő:   Tóth Erika polgármester 

Az előterjesztést készítette:  Dr. Sisa András jegyző 

     

 

 

 



 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A folyamatban lévő rendezési terv-módosításunk során, 2014. december 11-i ülésünkön 

telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről hoztunk döntést. A tervező céggel történt egyeztetést 

követően a módosítással érintett ingatlanokra terjesztettünk ki a korlátozást.  
 

A tervezett változtatás maradéktalan érvényre juttatása érdekében a továbbiakban elegendő az 

érintett ingatlanokon a változtatási tilalom elrendelése, és a lehető legkisebb mértékű korlátozás 

fenntartása.  

Az épített környezet alakításáról szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 21. §-ának (1) bekezdése 

alapján változtatási tilalmat lehet elrendelni valamely területre a szabályozási terv jóváhagyásáig, 

de legfeljebb három évre. 

 

Az Étv. 21. § (2) bekezdés által biztosított legfeljebb 3 év időtartamot kihasználnunk szükségtelen: a 

településrendezési terv módosítását még idén, december 31-ig el kell fogadnunk. 

Kérem előterjesztésem megvitatását és jóváhagyását. 

 

Alcsútdoboz, 2015. augusztus 14. 

 

  Tóth Erika 

polgármester 

 

Rendelet-tervezet 

 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

…/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete 

változtatási tilalom elrendeléséről 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

1.§A rendelet hatálya az Alcsútdoboz 074/1, 074/2, 074/3, 074/4, 074/5, 074/6, 074/7, 049/1., 
049/2.hrsz-ú ingatlanokraterjed ki. 

2.§A rendelet hatálya alá tartozó területen a településrendezési feladatok megvalósítása 
érdekében2015. december 31-ig határozott idejű változtatási tilalmat ír elő. 

3.§(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2015. december 31-én hatályát veszti. 

(2) Hatályát veszti atelekalakítási és építési tilalom elrendeléséről szóló 13/2014. (XII. 12.) 

önkormányzati rendelet. 

 

 

Tóth Erika       Dr. Sisa András 

polgármester       jegyző 
 



Előzetes hatásvizsgálat 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (2) bekezdés szerint 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 

Társadalmi hatása, hogy az önkormányzat által indított ingatlanhasznosítási elképzelések 

megvalósíthatósága. 

Gazdasági hatása, hogy a tervezett beruházás gazdaságélénkítő és munkahelyteremtő hatása 

létrejön a volt Petőfi laktanya esetleges későbbi hasznosítása útján. 

Költségvetési hatása a kereskedelmi forgalomból keletkező helyi adóbevételek révén későbbiekben 

várható. 

Környezeti, egészségi következmények: 
Az elmaradó beruházás által nincs változás sem a környezetben, sem egészségben. 
 
Szükségesség, elmaradásának következményei: 

Elmaradása esetén a Képviselő-testület 96/2013.(IX.11.) számú határozatában 

megfogalmazott célok nem teljesülnek. 

Szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

Személyi, szervezeti hatása és tárgyi igénye nincs. 

Pénzügyi feltételként az érintett ingatlanokon a tulajdonosoknak kártalanítási igénye a 

jelenlegi hasznosítási mód alapján és a hét éve meg nem valósított övezeti besorolás szerinti 

hasznosítás elmaradása miatt nem keletkezik. 
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