
Békés város belterületén a Csallóközi utcában helyezkedik el a Békés Drén Kft telephelye. A 

telephely több földrészletből tevődik össze, amelyeket a tulajdonos egy telekké kíván 

összevonni. A földrészletek között a 6520/2 helyrajzi számú telek egy része a hatályos 

szabályozási terv szerint gazdasági terület-, másik része közlekedési terület felhasználású. A 

TESZK módosítás kiegészítése során az érintett telek teljes területére vonatkozóan gazdasági 

terület felhasználást kívánunk kiterjeszteni a meglévő gazdasági terület építési övezeti 

besorolásának a figyelembevételével. 
 

A kiegészítés megfelel 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) 32.§(4) 

bekezdésben meghatározott egyszerűsített eljárás feltételeinek: 

1. a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik,   

2. az új beépítésre szánt terület kijelölése gazdaságfejlesztő beruházás megvalósulása 

érdekében történik. 

3. nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése. 
 

Az Eljr. 41.§ (1) bekezdése szerint az egyszerűsített eljárás a véleményezési szakasz 

kezdeményezésével indul, így jelen esetben a teljes eljárás szerinti előzetes tájékoztatási 

szakaszt nem kell lefolytatni. 
 

Tekintettel arra, hogy a tervezett TESZK módosítás egyeztetése az Eljr. 32.§ (1) bekezdés b) 

pontja szerint egyszerűsített véleményezéssel történhet és az Elj. 41.§ (1) bekezdés szerint az 

előzetes tájékoztatást nem szükséges lefolytatni, a teljes eljárás véleményezési szakasza 

kiegészül a mellékelt dokumentációk alapján.  

 

 

 



Kálmán Tibor      Tárnok Lászlóné 

 polgármester             jegyző 

Békés Város Képviselő Testületének 

.../2021. ………. önkormányzati rendelete 

Békés Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 42/2007. (IX. 7.) önk.  

rendelet (továbbiakban: Rendelet)  módosításáról (tervezet) 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és 

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 

6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában biztosított 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 37. § (2) bekezdés b) pontja szerint a 9. mellékletben biztosított véleményezési 

jogkörében eljáró Békés Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész, Békés Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály, 

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 

Katasztrófavédelmi Hatósági Oszt., Országos Vízügyi Főigazgatóság, a Körös-vidéki Vízügyi 

Igazgatóság Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Innovációs és 

Technológiai Minisztérium Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztály, Honvédelmi Minisztérium 

Állami Légügyi Főosztály,  Békés Megyei Kormányhivatal  Közlekedési, Műszaki Engedélyezési 

és Fogyasztóvédelmi Főosztály , Békés Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 

Főosztály, Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály , , Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály , Nemzeti Földügyi Központ, Honvédelmi 

Minisztérium Hatósági Főosztály, Szabályozott  Tevékenységek Felügyeleti Hatósága , Nemzeti 

Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, Békés Megyei  Önkormányzat Közgyűlése  Elnöke 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A Rendelet e rendelet 1. melléklete szerinti 26. melléklettel egészül ki 

 

2. § 

A Rendelet 4.sz. melléklete jelen rendelet 2. sz melléklete szerint módosul 
 

     3.  § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon 

hatályát veszti. 

http://bkmkh.hu/agrarugyi_foosztaly


 

 

7.  HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

1. A Kispince utcán az Élővíz- csatorna partján és a Kispince utca sarkán 

magántulajdonba került beépítésre nem szánt területek telekösszevonás utáni 

beépítésre szánt Lf-2 építési övezetbe sorolása: 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatályos TESZK szerinti 

5806/1 és az 5807 hrsz-u közlekedési területek egy részét az Élővíz-csatorna 

melletti 6,0 m-es parti sáv zöldterületként  való megtartásával a lakóterülethez 

csatolja, melyet jelen  határozat 1.sz. mellékletét képező településszerkezeti 

tervrészletek szerint jóváhagy. 

 

2. Csallóközi utcában a Békés Drén Kft telephelye telekegyesítéshez szükséges 

területfelhasználás módosítása: 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatályos TESZK szerinti 

6520/2 hrsz-ú földrészlet teljes területét gazdasági területfelhasználásra 

módosítja, melyet jelen  határozat 2.sz. mellékletét képező településszerkezeti 

tervrészletek szerint jóváhagy. 
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