
 
Csongrád Város Polgármesterétől 

Száma: 13-80-7/2018. 
Témafelelős: Hajdú Tamás városi főépítész 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. június 28-án tartandó ülésére 

Tárgy: Javaslat Csongrád Város Településszerkezeti Tervének és Csongrád Város Helyi 
Építési Szabályzatáról és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló (HÉSZ) 25/2005. 
(VIII. 29. ) Ökt. rendelet módosítására 

              
Csongrád város településrendezési terve módosításának kezdeményezése. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselő-testület 181/2005.(VIII.26.)Ökt. határozatával elfogadta a város 
településszerkezeti tervét, ill. megalkotta a 25/2005(VIII.29.)Ökt. számú önkormányzati 
rendeletét Csongrád Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási Terve 
jóváhagyásáról.  
A folyamatos pályázati lehetőségek, fejlesztési igények és jogszabályi változások 
következtében folyamatosan érkeznek be Hivatalunkhoz a rendezési terv módosítási igények.  

Az elmúlt 1 évben felmerült lakossági és céges igények a gazdaság fejlesztése érdekében 
szükségessé teszik Csongrád Város Településrendezési Tervének és helyi építési 
szabályzatának módosítását. 
A településrendezési eszközök módosításának megindításáról a képviselő-testületnek 
előzetesen döntenie szükséges.  

Az alábbi módosítási igények merültek fel: 
1. Síp utcai 7,0 m-es minimális építmény magasság csökkentése (garázsok építésének 

lehetővé tétele a telek belső részén) 
2. állattartással kapcsolatos szabályozási lehetőségek vizsgálata a HÉSZ-ben 

o állattartó épületek elhelyezésére vonatkozó előírások 
o szagmentes, teljesen zárt trágyatároló létesítési kötelezhetőségének vizsgálata 

3. 0500/40 hrsz. területövezeti besorolás módosítása (napelempark létesítési lehetőség 
vizsgálata, esetleg megteremtése) 

4. ipari elkerülő út menti 5 ha ill. 3 ha területek (Ladacross pálya, és paintball pálya) 
Gksz-7 övezeti besorolás paramétereinek módosítása (hrsz. 0313/1, 0314/1), 
épületmagasságot 7,5 m-ről 16 m-re kellene változtatni 

5. ROBA-TISZA területe (hrsz.: 0299/12, volt TESCO) Gksz-5 övezeti besorolás 
paramétereinek módosítása, beépíthetőség 40%-ról 60%-ra, épületmagasságot 7,5 m-
ről 14 m-re kellene változtatni 



6. a volt lőtérrel szomszédos területen kialakított üdülő telkek árverésének sikertelensége 
miatt, a sétány, és a feltáró út kiszabályozások törlése 

o üdülő területi besorolás marad! 
o az út és a sétány övezeti besorolás megszűnik (visszaállítanánk az eredeti 

állapotot, mert ilyen formában vételi szándék érkezett a területre) 
A 8/2016. (II. 22.) ÖKt.rendelet (Csongrád Város Önkormányzata vagyonhasznosítási, - 
fejlesztési versenyszabályzatáról és beruházásairól) szerint a tervezési munkát 
megversenyeztettük és ajánlatokat kértünk be a tervezési munkák elvégzésére. 
3 településtervező céggel vettük fel a kapcsolatot, és az ajánlatkérések kiküldésre kerültek: 

1. VÁROS-TEAMPANNON KFT., BUDAPEST (a város korábbi rendezési tervének és 
módosításának készítői) 

2. MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT., BUDAPEST  
3. PESTTERV TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT., BUDAPEST  

A beérkező ajánlatok a csatolt mellékletekben olvashatók, az alábbi összegekkel:       
VÁROS-  TEAMPANNON KFT., BUDAPEST: 2 . 5 5 0 . 0 0 0 , - F t + Á F A                                
MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT., BUDAPEST: 3.130.000,- Ft + ÁFA 
PESTTERV TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT., BUDAPEST: 3.200.000,- Ft + 
ÁFA 

A tervezéshez az ingyenes ingatlan-nyilvántartási térkép a határozathozatalt követően 
beszerzésre kerül. 
A tervezési költségek csökkentése, csökkenthetősége érdekében javaslom, az egyéni ill. céges 
érdekkör kapcsán felmerült rendezési tervmódosítást igénylőkkel felvenni a kapcsolatot és 
Településrendezési Szerződések megkötését kezdeményezni.  

Csongrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 25/2017. (IX.29.) önkormányzati 
rendeletében – a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel 
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól – szabályozta a partnerségi egyeztetés 
lefolytatását, így az egyeztetéseket ezen rendelet szerint kell lefolytatni. 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat  
T 

Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Csongrád város településrendezési 
terve tervezésének megindítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi döntést 
hozta: 

1. A Képviselő-testület a településrendezési terv módosítását az alábbi pontok szerint 
határozza el. 

  ………………………………….…….. 

2. Az 1. pont szerinti fejlesztési szándék megvalósítása érdekében a Képviselő-testület 
módosítani kívánja a településrendezési eszközeit. A településrendezési eszközök 
módosításának véleményezési eljárása a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet VI. fejezet 
eljárási szabályai szerint történik, a véleményezési dokumentáció az OTÉK 2012. 
augusztus 6-án hatályos tartalmi követelményei és jelmagyarázatával kerül kidolgozásra. 



3. C s o n g r á d V á r o s i Ö n k o r m á n y z a t K é p v i s e lő - t e s t ü l e t e m e g r e n d e l i a 
…………………………………….. tervezőtől a SZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI 
TERV módosítását, a mélységének megfelelő környezetalakítási, zöldfelületi,  

örökségvédelmi, közlekedési, közművizsgálati és alátámasztó munkarészekkel, ill. ezek 
szükséges mértékű kiegészítéseivel, az alábbi pontokra vonatkozóan: 

A tervezési díj mindösszesen (digitális aktuális térképállomány nélkül): 

……………………,- Ft + ÁFA. 

4. Az önkormányzat 2018-as költségvetésében a rendezési terv ezen irányú módosítására 
nem került elkülönítésre pénzösszeg, ezért a tervezési díjak fedezetét a …..……… keret 
terhére határozza meg.  

5. Felkéri a Polgármestert a tervezési munka megrendelésére, tervezési szerződés 
megkötésére a ……………………………………… tervezővel. 

6. Felkéri a Polgármestert, hogy a tervezési költségek csökkentése, csökkenthetősége 
érdekében az egyéni érdekkör kapcsán felmerült rendezési tervmódosítást igénylőkkel 
vegye fel a kapcsolatot, és kezdeményezze a Településrendezési Szerződés(ek) 
megkötését.  
A szerződés eredményéről, abból kifolyólag történő tervezési költségek csökkentéséről 
felkéri a Polgármestert, hogy a következő Testületi ülésen számoljon be a Képviselő 
Testületnek. 

7. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a partnerségi egyeztetést a 
„településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól”  szóló 25/2017. (IX.29.) önkormányzati 
rendelet szerint bonyolítsa le. 

Felelős: Bedő Tamás polgármester 
Határidő: folyamatos 

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 
1.) a Képviselő-testület tagjai, 
2.) Tárkányi Ferenc, a mérnöki és városüzemeltetési csoport vezetője 
3.) Hajdú Tamás városi főépítész 

Csongrád, 2018. június 21. 

Bedő Tamás 
polgármester 
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