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MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
16/2014. (V. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉVEL ELFOGADVA 



POLG::~rE~~ ~~ :

Erkezett: 2Dj1~ ~06~ 03

Mindszent Város Önkormányzata KépviselÉ
31612014. (V. 29.) onkormanyzati ren letete

Mindszent Város Helyi Epítési Szabályz~ káról zó1ó_J~:ő~..J
912004. (V.1 4.) önkormányzati rendelete módosításáról

Mindszent Varos Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. ~-ában és 62. ~ (6)
bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. ~ (1) bekezdés 1. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a Csongrád Megyei Kormányhivatal
Epítésügyi es O rökségvédel mi Hivatal Allami Főépítész,
az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi es Természetvédelmi Felügyelőség,
az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság,
a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság,
a Nemzeti Környezetügyi Intézet,
az Országos Vízügyi Főigazgatóság
a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
a Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve,
a Nemzeti Közlekedési Hatóság Utügyi, Vasúti es Hajózási Hivatala,
a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala,
a Csongrád Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége,
a Forster Gyula Nemzeti Orökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ,
a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Járási Epítésügyi és
Orökségvédelmi Hivatal,
a Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala,
a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága,
a Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény-es Talajvédelmi Igazgatósága,
a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal,
a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság,
a Magyar Bányászati es Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság,
a Nemzeti Média-es Hírközlési Hatóság Hivatala, valamint
a Partnerségi Egyeztetési Szabályzata szerinti resztvevők véleményének
kikérésével, Mindszent Varos Helyi Epítési Szabályzatáról a következőket rendeli el:

1. ~ A Mindszent Varos Helyi Építési Szabályzatáról szóló módosított 9/2004. (V. 14.)
önkormányzati rendelet(a továbbiakban: HESZ) 15. ~ (4) bekezdés f) pontja helyébe
az alábbi rendelkezés lép:

„K—szennyviztelepl-jelű építési övezet védőterületét a Terv jelöli.
1. Az építési használat megengedhető határai a következők:

Legnagyobb beé~ítettség: 40%
EDítménymagassáq: max. 7,5 m +.

Telepítendő legkisebb zöldfelület: 40%
A telekterület nagysága: min. 2000 m2

+ Technológiailag indokolt esetben ettől el lehet térni, de az építménymagasság
ebben az esetben sem haladhatja meg a max. 15,0 m-t.

2. A szennyvíztisztító telep védőterületén belül Új épület építése az Országos
előírások szerint engedélyezhető.”



2.~ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet előírásait a hatályba lépését követően indult építési hatósági ügyekben
kell alkalmazni.

Mi ndszent,2014. május26.

Kihirdetve: 2014. május 29.

i Szilvia
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KORM. RENDELET NEMZETGAZDASÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ 
ÜGGYÉ NYILVÁNÍTÁSRÓL 

 



29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet 

a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. Cikk (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben 
felsorolt projektekhez kapcsolódó, a 2. mellékletben nevesített közigazgatási hatósági ügyeket. 

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró 
a) első fokú hatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály 

szerint elsőfokú hatóságként jár el, 
b) első fokú szakhatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály 

szerint elsőfokú szakhatóságként jár el. 
(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró 
a) másodfokú hatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály 

szerint másodfokú hatóságként jár el, 
b) másodfokú szakhatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó külön 

jogszabály szerint másodfokú szakhatóságként jár el. 
2. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben 
a) a döntést 30 napon belül meg kell hozni, a szakhatóságok tekintetében a szakhatósági állásfoglalás 

kibocsátásának határideje 10 nap, 
b) hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható, 
c) a döntések kézbesítése - az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével - 

hirdetményi úton történik. A döntés kézbesítésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik nap. 
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
4. § E rendelet rendelkezéseit a 2. § a) pont kivételével a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

5. §1 E rendelet rendelkezéseit az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázatnak a szennyvíz-elvezetési és 
tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
szóló 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 357/2013. (X. 8.) Korm. rendelettel beiktatott 255-
281. sorában meghatározott projektekkel összefüggő, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, a 2. § a) 
pont kivételével. 

1. melléklet a 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyek alapját képező szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházások 

1. Támogatói döntéssel rendelkező projektek  

 A B C D 

1.  
A projektben érintett 
települések 

 

2. Pályázó neve 
Projekt helye 
- helység 

További 
megvalósítási 
helyszínek 

KEOP azonosító* 

49. 
MINDSZENT VÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT Mindszent - 

KEOP-1.2.0/09-
11- 
2011-0049 

     



2. melléklet a 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelethez 

Az 1. mellékletben foglalt beruházásokkal összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási 
hatósági eljárások: 

1. vízügyi hatósági eljárások (vízjogi engedélyezések, védőidom, védőterület és védősáv kijelölése, vízi 
szolgalom alapítása), 

2. környezetvédelmi hatósági eljárások, 
3. természetvédelmi hatósági eljárások, 
4. területrendezési hatósági eljárások, 
5. általános építésügyi hatósági eljárások, 
6. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági 

eljárások, 
7. útügyi hatósági eljárások, 
8. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági 

hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti építésügyi hatósági engedélyezési eljárások, 
9. hírközlési hatósági eljárások, 
10. telekalakításra irányuló hatósági eljárások, 
11. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások, 
12. földmérési hatósági eljárások, 
13. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások, 
14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások, 
15. erdővédelmi hatósági eljárások, 
16. tűzvédelmi hatósági eljárások, 
17. műszaki biztonsági engedélyezési eljárások, 
18. közegészségügyi hatósági eljárások, 

továbbá a felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések esetleges módosítására irányuló hatósági eljárások. 

 



 
  

  
  

 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS 



Kivonat:

Mindszent Város Képviselő-testülete 2014. február 18-án megtartott 5., rendkívüli ülésének
jegyzőkönyvéből.

37/2014. (II. 18.) Kt. sz.

Tárgy: A szennyvíztisztító telep létesítésével érintett településrendezési eszköz
módosítása.

HATÁROZAT:

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést és a
Pénzügyi és Ugyrendi Bizottság javaslata alapján úgy határoz, hogy módosítja a
mindszenti szennyvíztisztító telep létesítésével érintett településrendezési eszközt.

A településrendezési eszköz módosításával a jelenleg hatályos mindszenti
településrendezési eszközeinek készítőjét, a Városépítési Tanácsadó és Tervező Iroda
Kfi:-t (1085 Budapest, József krt. 29.) bízza meg 550.000,-Ft + AFA tervezési díjért.

A tervezési díj fedezete a 2014. évi költségvetés felhalmozási kiadási előirányzatai
között az immateriális javak előirányzatán rendelkezésre áll.

Felhatalmazza és utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Erről a határozatról értesítést kap:

- Zsótér Károly polgármester
- Dr. Megyeri Szilvia jegyző
- Pénzügyi és Ugyrendi Bizottság elnöke
- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda
- Polgármesteri Hivatal Altalános Igazgatási Iroda

Városépítési Tanácsadó és Tervező Iroda Kit. 1085 Budapest, József krt. 29.

K.m.f.

Zsótér Károly sk. Dr. Megyeri Szilvia sk.
polgármester jegyző

~vona*eul))



 
  

  
  

 

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI SZABÁLYZAT 



r-—---------•—
j POLCÁfl í~i HIVATAL, MIND~~NT

~

Érkezett: ~Üi4 ~ 1 ~

~
.icsz~rn: jF1a~r~dő: J E~őadú.

Mindszent Város Képviselő-testülete 2014. február 18-án megtartótt 5., r ndkívült ülésén~W~j ~
jegyzőkönyvéből.

36/2014. (II. 18.) Kt. sz.

Felelős: polgármester

Erről a határozatról értesítést kap:

- Zsótér Károly polgármester
- Dr. Megyeri Szilvia jegyző
- Pénzügyi és Ugyrendi Bizottság elnöke
- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda
- Polgármesteri Hivatal Altalános Igazgatási Iroda

L ~ ~ pms1c1Hiv~i
Kivonat

HATÁROZAT:

eszköz-módosításának

Határidő: azonnal

Tárgy: Partnerségi egyeztetés szabályzata — szennyvíztisztító telep

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést és a
Pénzügyi és Ugyrendi Bizottság javaslata alapján úgy határoz, hogy a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáró 1 és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. *-ában kapott
felhatalmazás alapján elfogadja a jelen határozat mellékletét képező szöveggel
Mindszent Város Onkormányzatának a mindszenti szennyvíztisztító telep létesítésével
érintett településrendezési Partnerségi Egyeztetési
Szabályzatát.

Felhatalmazza és utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Dr. Megyeri Szilvia sk.
jegyző

K.m.f

Zsótér Károly sk.
polgármester



JPOLc~..~ Hi~~

Mindszent Város Önkormányzatának Érkeze~t:~ ~JI~ ~-~2-~ ~
a mindszenti szennyvíztisztító telep létesítésével ~Jte~ ~‚1 ~~ i~L~t.

településrendezési eszköz-módosításánaI~ Előszám: U~ószám: Hetár~d~~,~1

Partnerségi Egyeztetési Szabá1yzat~~ ~4.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési Sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. ~-a alapján Mindszent Város érintett területének
településrendezési eszköz-módosításával összefUggő partnerségi egyeztetési szabályai az
alábbiak:

Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: Partnerek) köre:
1. a település teljes lakossága.

II. A Partnerek tájékoztatásának módja és eszközei:
1. A tájékoztatás megindítása és a véleményezés lehetőségei:

a) Az Onkormányzat a Partnerek tájékoztatásának elősegítésére a honlapon
(http://mindszent.hu) helyet biztosít a partnerségi egyeztetéssel érintett
dokunientációk megjelenítésére.

b) A közzétett felhívásban foglaltak alapján a Partnerek az ott meghatározott
határidőig írásos észrevételeket tehetnek az alábbi módokon:
• levélben történő megküldéssel Zsótér Károly polgármester Úr részére

az alábbi elérhetőségre: 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31., vagy
• elektronikus levélben történő megküldéssel a

polgarmester(~mindszent.hu e-mail címre
2. A beérkezett vélemény nyilvántartásának módja:

A Partnerek írásos véleményét az ügy aktájában lefűzve meg kell őrizni.
3. Az elfogadott, valamint az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának

módja, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje:
a) A beérkezett véleményeket tartalmazó táblázatot a Polgármesteri Hivatal

megküldi a településrendezési eszköz módosításának készítésével megbízott
tervezőnek, aki tervezői választ Ír, valamint szakmai javaslatot készít.

b) A tervezői válaszok, illetve szakmai javaslatok alapján a Polgármesteri
Hivatal kijelölt munkatársa valamennyi érdemi észrevételre választ állít
össze, kiemelve a beérkezett, de el nem fogadott véleményekre adott
válaszokat.

c) Az elfogadott, valamint az el nem fogadott javaslatok, vélemények
indokolását tartalmazó táblázat a terviratok részét képezi.

4. Az elfogadott településrendezési eszköz nyilvánosságát biztosító intézkedések:
Az elfogadott településrendezési eszköz jóváhagyásának kihirdetését követő
10. napon belül az elfogadott településrendezési eszköz feltöltésre kerül a
település honlapjára [http://mindszent.hu], valamint megtekinthető a
Polgármesteri Hivatal épületében.

III. A szabályzat hatályossága:
1. Területi hatály:

A szabályzat Mindszent Város közigazgatási területének, a mindszenti
szennyvíztisztító telep létesítésével összefűggő részterületére vonatkozik.

2. Időbeli hatály:



Elfogadását követő naptól.

Mindszent, 2014. február 18.

Záradék:

Ezen Partnerségi Egyeztetési Szabályzatot Mindszent Város Képviselő-testülete 36/2014. (II.
18.) Kt. sz. határozatával jóváhagyta.

Mindszent, 2014. február 19.



 
  

  
  

 

JEGYZŐKÖNYV ÉS LAKOSSÁGI FELHÍVÁS 



lkt sz.: 2216- ~í~I2Ol4.

JEGYZŐKÖNYV

Az ügy tárgya: Mindszent Város szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt keretében
megvalósuló M indszenti Szennyvíztisztító Telep létesítésével érintett területre szóló
településrendezési eszköz (Helyi Epítési Szabályzat és Szabályozási Terv) módosítása

Ügyintéző neve: Csányi Gabriella

Ügyiratszám: 2216/2014.

A jegyzőkönyv készítésének helye:
Mindszenti Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében
(6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.)

A jegyzőkönyv felvételének időpontja: 2014. március 7.

A jegyzőkönyv felvételének oka: Partnerségi Egyeztetés - lakossági felhívás közzététele
— közzététel határidejének lejárta

Jelen vannak:
Zsótér Károly polgármester
Csányi Gabriella műszaki ügyintéző
Juhász Éva önkormányzati referens

A felhívással kapcsolatosan tett megállapítások, észrevételek:

A mindszenti Szennyvíztisztító Telep létesítésével érintett területre szóló településrendezési
eszköz (Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv) módosítására vonatkozóan Mindszent
Város Képviselő-testülete a 36/2014.(ll.18.) Kt. sz. határozata alapján elfogadott Partnerségi
Egyeztetési Szabályzat értelmében meghirdetésre került Mindszent város honlapján
(http://mindszent.hu) 2014. február 19-én.
A hirdetmény lezárási időpontja 2014. március 5.

A fenti időpontok között, a honlapunkon megjelentetett lakossági felhívással kapcsolatosan
hivatalunkba Zsótér Károly polgármester címére, 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31., illetve,
polqarmester~mindszent.hu, levélben, illetve elektronikus levélben észrevétel, beadvány nem
érkezett.
A felhívás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A polgármester a partnerségi egyeztetést lezártnak tekinti.

Kmf.

~ ~.....E.

6 ügyintéző \4~~,~olgármester

önkormányzati referens



FELHÍVÁS
itt . ‚

Tisztelettel tájékoztatom k~i: —

Mindszent Város lakosságát (~w’t :~ -‘ -.

arról, hogy L L. -

Mlndszent Város szennyvízelvezetésl és szennyvíztlsztításl projekt keretében megvalóstiló

Mindszenti Szennyvíztisztító Telep
létesítésével érintett területre szóló

településrendezési eszköz
(Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv)

módosítása megindult.
A változtatás a K-szennyvíztelepl jelű építési övezet paramétereit (beépítettség,

építménymagasság) érinti, melyek a technológlallag szükséges értékekre módosulnak.

Tekintettel arra, hogy a beruházás nemzetgazdaságI szempontból kiemelt jelentőségű, ezért a
településrendezésl eszköz módosítására a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti tárgyalásos

eljárás szabályai érvényesek.

Az eljárás rövidsége miatt kérem, hogy a telepüiésrendezésl eszköz módosításával kapcsolatban

legkésőbb

2014. márcIus 5-élg
tegye meg írásos észrevételét

Zsótér Károly polgármester Úr részére
cím: 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.

e-mail: polgármester@ mindszent. hu

Észrevételét, véleményét
megköszönve

Mindszent Város Önkormányzata



 
  

  
  

 

EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS JEGYZŐKÖNYVE 







































 
  

  
  

 

ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNY 
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