
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J a v a s l a t  
 

 Ózd Város Településszerkezeti Terve és Településszerkezeti Terv Leírása, illetve Ózd 

Város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve felülvizsgálata tervezetének 

véleményezésre bocsátására  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztő: Polgármester 
Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály 

 

 

Ózd, 2021. december 09.



 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Ózd Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében foglalt feladatának eleget téve elhatározta 

településfejlesztési és - rendezési eszközei felülvizsgálatát. Erről a Képviselő-testület a 

155/2017. (XII. 21.) határozatában döntött.  

 

A felülvizsgálat első ütemeként a felkért szakemberek közreműködésével elkészült Ózd Város 

Településfejlesztési Koncepciójának tervezete, melyet a vonatkozó jogszabályban előírt 

adatgyűjtés, partnerségi és államigazgatási véleményezés után a Képviselő-testület a 79/2019. 

(IX. 26.) határozatával elfogadott. 

 

A Koncepcióra alapozva, az ismételt adatszolgáltatások és előzetes államigazgatási 

vélemények begyűjtésével 2020. évben megkezdődött a Településrendezési eszközök 

(Településszerkezeti Terv és Leírása, illetve Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv) 

megalapozó munkarészeinek összeállítása. 

Ennek keretében  

 a jogszabályi előírások alapján az állami alaptérkép és a kapcsolódó területrendezési 

elhatározások hivatalos adatkérése és azok feldolgozása megtörtént, 

 egyeztetés történt - az időközben hatályba lépett - országos és megyei területrendezési 

terv készítése keretében a városi településrendezési szándékok érvényesítése 

érdekében, 

  fentiek érdekében folyamatos konzultáció folyt a felkért szakemberek (a vezető 

településtervező és a megbízott települési főépítész), illetve a Polgármesteri Hivatal 

szakmai referensei részvételével. 

 

A véleményezési dokumentáció előzetes tervezetének összeállítása a fentiekkel párhuzamosan 

készült, melynek során 

 az időközben megjelenő településfejlesztési törekvések szakmai átvezetésére, 

beillesztésére (Sajóvárkony városrész gazdasági területe, 25. számú országos főút 

nyomvonala stb.) figyelemmel voltunk, 

 a dokumentáció új szerkezeti rendjének (egyes részletek tekintetében a változó 

jogszabályi előírások miatt folyamatos aktualizálást igénylő) tervezete létrejött, 

 az egyes településrészek megváltozó szerepére kitekintő részletszabályozás keretei 

kialakultak. 

 

Mindezek figyelembevételével az összeállított előzetes dokumentáció a további, 

jogszabályban előírt véleményezési eljárás lebonyolítására alkalmassá vált, azaz a partnerségi 

és az államigazgatási véleményezésre bocsátása megtörténhet. 

 



 

Ózd Város Településrendezési Eszközeinek komplett felülvizsgálatát az alábbi 

dokumentumok tartalmazzák (a határozati javaslat 1. melléklete): 

 

I. kötet: Településszerkezeti Terv és Leírása 
II. kötet: Alátámasztó munkarészek 
III. kötet: Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv 
IV. kötet: Környezeti vizsgálat 

 
Ózd Város Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata véleményezési terv teljes 

terjedelmében feltöltésre került az FTP hálózatra, illetve papír alapon megtekinthető a 

Településfejlesztési Osztály titkárságán.  
 

Természetesen a jelen előterjesztés megtárgyalása keretében, de különösen a partnerségi és 

államigazgatási véleményezés után, az azt lezáró Képviselő-testületi döntések meghozatala 

előtti bizottsági üléseken megfogalmazandó észrevételek, vélemények tovább pontosíthatják 

az elfogadandó dokumentáció tartalmát. 
 
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását. 



 

Határozati javaslat 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

…./2021. (XII.09.) határozata 

Ózd Város Településszerkezeti Terve és Településszerkezeti Terv Leírása, illetve Ózd 

Város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve felülvizsgálata tervezetének 

véleményezésre bocsátásáról 

 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testülete - 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 meghatározott feladatkörben eljárva, a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28.§ (1-2) és 39.§ (2) bekezdésére figyelemmel - a 

következő döntést hozza: 
 

1) A Képviselő-testület egyetért Ózd Város Településszerkezeti Terve és 

Településszerkezeti Terv Leírása, illetve Ózd Város Helyi Építési Szabályzata és 

Szabályozási Terve felülvizsgálata tervezetének partnerségi és államigazgatási 

véleményezésre bocsátásával, az alábbi tartalommal: 
 

Ózd Város Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata véleményezési terv:  

(1. melléklet) 

 
I. kötet: Településszerkezeti Terv és Leírása 
II. kötet: Alátámasztó munkarészek 
III. kötet: Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv 

IV. kötet: Környezeti vizsgálat 
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 

 

2) A véleményezési eljárás lefolytatását követően, az annak keretében beérkezett 

vélemények figyelembevételével összeállított dokumentáció tervezetet a Képviselő-

testület elé döntéshozatalra elő kell terjeszteni. 
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 


