
 

VÁMOSPÉRCS VÁROS 
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 

 
a Helyi építési szabályzat „Kio-p”-jelű  

(Piac, kiállító és vásár terület) övezetre vonatkozó,  
a telek legnagyobb beépíthetőségét meghatározó előírásának módosítása 

A Hész módosításával érintett „Kio-p” építési övezetbe sorolt terület piros színnel ábrázolva! 
  

  

A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 32.§. 6) pontja szerinti 
„tárgyalásos eljárás”dokumentációja: 
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1. MŰLEÍRÁS 
 
Vámospércs város jelenleg is hatályos Helyi építési szabályzatát és annak rajzi mellékleteit ké-
pező kül- és belterületi szabályozási tervet /200.(II.04.) rendeletével hagyta jóvá a képviselő 
testület, melyet 8/2010.(VIII.16.) rendeletével módosított. 
 
 
A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 32.§. 6) c) pontja lehetőséget ad „tárgyalásos eljárás” le-
folytatására. 
„(6) A településrendezési eszköz egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történik, amennyiben a 
településrendezési eszköz készítése vagy módosítása 
a) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsí-
tásáról és egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozó ügy tárgyát képező építési beru-
házás megvalósítása miatt indokolt, 
b) a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett településen a ve-
szélyhelyzet következményeinek a felszámolása vagy a további, közvetlenül fenyegető ve-
szélyhelyzet megelőzése miatt indokolt, vagy 
c) a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen, beruházás 
megvalósítása miatt indokolt.” 
 
Vámospércs, a Váci Mihály utca délkeleti oldalán, az utca menti 2-16 sz. alatti családiházas 
beépítésű ingatlanok mögött párhuzamosan nyitandó kiszolgáló utca a Váci Mihály utca és a 
Marinka utca között tervezett új, tömbbelsőt feltáró utcák által határolt területen jelöli ki a ha-
tályos szabályozási terv azt a „Kio-p”-jelű, (Piac, kiállító és vásár terület) beépítésre szánt kü-
lönleges építési övezetet, ahol az önkormányzat az új piactér megvalósítását tervezi.  
A jelenleg hatályos Helyi építési szabályzat az övezetben lévő telek megengedett legnagyobb 
beépíthetőségét 15%-ban határozza meg. Tekintettel arra, hogy a megvalósítani tervezett piac-
csarnok a telek jelenleg szabályozott, legnagyobb beépíthetőségét meghaladja, szükségessé vált 
a Hész ezzel kapcsolatos módosítása. 
Az országos „keretszabályokat” jelentő Oték a beépítésre szánt különleges építési övezetre vo-
natkozóan 40% felső határt határoz meg. Az igényeket és a fejlesztés lehetőségeit figyelembe 
véve a jelenleg meghatározott 15%-ot a jogszabály által meghatározott felső értéket jelentő 
40%-ra javasolt felemelni. 
 
A tervezett Hész módosításnak káros környezeti hatásai nem lesznek. A piactér tervezett terü-
lete nem képezi részét a város egységes zöldfelületi rendszerének sem, de ettől függetlenül az 
előírt 40%-os legkisebb zöldfelületre vonatkozó előírás továbbra is érvényben marad. 
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A Hatályos Hész és annak mellékletét képező szabályozási terv részlete: 
 

/ 
Az igényeket és a fejlesztés lehetőségeit figyelembe véve a jelenleg meghatározott 15%-ot a 
jogszabály által meghatározott felső értéket jelentő 40%-ra javasolt felemelni.  
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2. RENDELET TERVEZET 
 

Vámospércs város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 …./2018.(…..) sz. rendelete az 1 /2008.(II.04.) sz. rendeletével jóváhagyott, többször mó-

dosított Helyi építési szabályzat módosításáról 
 

 

Vámospércs város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatokról 
szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. §. (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkö-
rében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a te-
lepülésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 30/A. § szerinti véleményezési jogkörben eljáró Hajdú-Bihar 
Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész záró szakmai véleményének figyelembevételével, a 
következőket rendeli el:  

 
 (Jelen rendelet a módosításra kerülő előírásokat tartalmazza. A módosítással nem érintett elő-
írások továbbra is hatályban maradnak.) 
 

1.§.  
 
Hész. 19.§. (2)   
A „Kio-p”-jelű (Piac, kiállító és vásár terület) építési övezetre vonatkozó rendelkezéseket tar-
talmazó szakasz (2) bekezdése helyére, az alábbi rendelkezés lép. 
 
 Az építési övezet jele Kio-p 

1. A kialakítható legkisebb telekterület 1000 m2 
2. A beépítési mód (SZ) Szabadonálló 
3. A beépítettség megengedett legnagyobb 

mértéke 
15% 
40% 

4. A megengedett legnagyobb építménymagas-
ság 

3,5-6,0 

5. A beépítés feltételének közművesítettségi 
mértéke 

Teljeskörű, csak a szennyvízhálózat ki-
építéséig engedélyezhető közműpótló 

berendezés 
6. A zöldfelület legkisebb mértéke 40% 
7. Terepszint alatti építmények A telek beépítetlen (szabad) területének 

legfeljebb 5%-a alatt létesíthető 
 

2.§.  
 

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
 
Álmosd, 2018. május 

 
 

 
                      Ménes Andrea                                                               Kanyóné Papp Klára 

 polgármester                 jegyző 
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