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A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges. 

 

 

 
Tárgy:  A 8-as számú országos főút, Nádasdladányi út és a vasútvonal által lehatárolt 

területre vonatkozó változtatási tilalomról szóló 3/2018. (I.23.) önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezése 

           

 

Előterjesztő:  Campanari-Talabér Márta polgármester 
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A rendelet tervezet törvényességi szempontból megfelel. 
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Bérczes Beáta    Sándor Tamás                        dr. Ignácz Anita Éva 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Várpalota felülvizsgálat alatt álló településrendezési eszközeivel párhuzamosan az 

Önkormányzat változtatási tilalmat rendelt el a 8-as számú országos főút, Nádasdladányi út és 

a vasútvonal által lehatárolt területre. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) a településrendezési feladatok 

megvalósulása érdekében biztosítja a változtatási tilalom elrendelésének lehetőségét a helyi 

építési szabályzat készítésének időszakára annak hatálybalépéséig. Miután az érintett területen 

többféle bányászati, hulladékgazdálkodási és egyéb a települési környezetre hatást gyakorló 

tevékenység folyik, a rendeletalkotás megoldást jelentett olyan folyamatok korlátozására, 

amelyek az új, készülő szabályozással már kezelhetők lesznek. 

 

A településrendezési eszközök véleményezési dokumentációja elkészült, a tárgyi területet a 

tervezet szerint jelentős településszerkezeti, szabályozási változás nem érinti. A 

településrendezési eszközök véleményezési dokumentációját a Gazdasági Bizottság 2018. 

szeptember 19-i ülésén tárgyalta és szakmai támogatását adta a véleményezés lefolytatásához. 

A 8-as számú országos főút városi elkerülő szakaszának építése lezárult, a területen elkezdett 

bányászati tevékenységek folytatása már kevésbé időszerű. Egyes új fejlesztések, például 

megújuló, napenergiát hasznosító energiatermelő beruházások környezetre gyakorolt hatása 

nem jelentős és településképi szempontból a roncsolt területek rendezését pozitívan tudják 

kezelni. Az említett okok miatt a tilalom fenntartását felülvizsgálni és megszűntetni 

javasoljuk. 

 

 
Kivonat a véleményezési dokumentáció településszerkezeti tervlapjából 



A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat) 17. §-a szerint a 

jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – 

előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. A 

hatásvizsgálat során vizsgálni kell a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, 

melynek az alábbiak szerint teszek eleget: 

 

1.) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:  

 

A rendeletalkotással a településrendezési eszközök készítésével párhuzamosan lehetővé válik 

egyes környezetre jelentős hatást nem gyakorló fejlesztések megvalósítása, a város 

településfejlesztési dokumentumaiban megfogalmazott célok megvalósíthatósága biztosítható. 

 

2.) A rendelet környezeti és egészségi következményei: 

 

A területen belül ipari tevékenységből származó hulladékok elhelyezésére, kezelésére és 

ártalmatlanítására szolgáló terület, valamint bányaterület is található. A rendeletalkotással, a 

tilalom megszűntetésével együtt a tevékenységek változásával nem kell számolni.  

 

3.) A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:  

 

A rendeletalkotás jogalkalmazási változásokkal meghatározóan nem jár.  

 

4.) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei:  

 

A rendeletalkotás elmaradása esetén a területen belül elmaradhatnak azok a fejlesztések, 

amelyek a megújuló energiák hasznosítását tudják elősegíteni. 

 

5.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek:  

 

A rendeletalkotás pénzügyi kötelezettséggel nem jár. A jogalkalmazás személyi és tárgyi 

feltételei az építési, környezetvédelmi igazgatásban adottak. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és döntésének 

meghozatalára! 

 

 

 

 

Várpalota, 2018. október 31. 

 

 

 

 

 

 

        Campanari-Talabér Márta 

         polgármester 



 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének  

 

…/2018. (XI. 29.) önkormányzati  

r e n d e l e t e  

 

a 8-as számú országos főút, Nádasdladányi út és a vasútvonal által lehatárolt területre 

vonatkozó változtatási tilalomról szóló 3/2018. (I.23.) önkormányzati rendelet  

hatályon kívül helyezéséről 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1.§ Hatályát veszti a 8-as számú országos főút, Nádasdladányi út és a vasútvonal által 

lehatárolt területre vonatkozó változtatási tilalomról szóló 3/2018. (I.23.) önkormányzati 

rendelet. 

 

2. § (1) Ez a rendelet 2018. november 29-én ….óra …. perckor lép hatályba. 

(2) Ez a rendelet 2018. november 30-án hatályát veszti. 

 

 

 

 

V á r  p a l o t a , 2018. november 29. 

 

 

 

 

 

 

Campanari-Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva 

polgármester jegyző 
 

 


