
MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA

Elek  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  településfejlesztéssel,  településrendezéssel  és
településkép-érvényesítéssel  összefüggő partnerségi egyeztetés helyi  szabályairól  szóló 63/2017. (V. 29.)
önkormányzati rendelete (továbbiakban: Partnerségi Rendelet) alapján tájékoztatom a lakosságot, hogy Elek
város  közigazgatási  területére  vonatkozóan  a  Képviselő-testület  28/2019.  (III.  25.)  számú  határozatával
elindította  a  31/2004.  (XI.  29.)  számú  önkormányzati  rendelettel  megalkotott  Helyi  Építési  Szabályzat
módosítását.

A  módosítás  célja,  hogy  Elek  város  közigazgatási  területének  külterületén,  az  állattartó
mezőgazdasági telephelyeken, a technológiai igények kívánalmai szerint lehessen hígtrágyakezelést is
megvalósítani.  A  szabályozás  e  megoldás  építési  engedélyhez  kötött  részét  érinti,  e  mellett
természetesen  egyéb  jogszabályok  előírásait  is  be  kell  majd  tartani  (úgymint  környezetvédelmi,
egészségügyi,  szag,  stb.,  mely  előírások  részletezik  a  technológia  feltételeit,  védőtávolságait,  egyéb
követelményeit).

A képviselő-testület a módosítás elindításával kifejezte szándékát, hogy az említett  jogszabályi  feltételek
érvényre juttatása mellett, engedélyezhető legyen a település külterületén a hígtrágyás állattartó megoldás
megvalósítása.

A  rendelet  módosítás  előkészítése  és  elkészítése  széleskörű  társadalmi  bevonással  és  a  nyilvánosság
biztosításával, a fent hivatkozott jogszabályok alapján történik.
Az előkészítés következő lépéseként

Lakossági fórum kerül megtartásra
2019. október 31. napján, csütörtökön 14.00 órai kezdettel az

Városháza Dísztermében.

A lakossági fórumon ismertetésre kerül a rendelet tervezet, és az elfogadás folyamata.
Az érintett  lakosság,  civil  és  gazdálkodó  szervezetek,  érdekképviseleti  szervek,  egyházak  (partnerek)  a
rendelet készítésével kapcsolatban véleményt, észrevételt, javaslatot tehetnek a helyszínen, vagy írásban,
melyeket a lakossági fórumtól számított 8 napon belül benyújthatnak papíralapon a Polgármesternek, Elek
Város Önkormányzata 5742 Elek, Gyulai út 2. címre, vagy elektronikus levélként a muszak@elek.hu e-mail
címre, továbbá elmondhatnak szóban a lakossági fórumon,

Fentiekkel kapcsolatban várjuk aktív részvételüket a lakossági fórumon. 

Elek, 2019. október 22.            Szelezsán György
polgármester
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Karcag, 2019.szeptember hó

Szikra Zoltán Egyéni Vállalkozó                                                                                                T.sz.:6/2019
5300 Karcag, Jókai utca 22.

ELŐZMÉNYEK

  A Horizont 98 Kft. (4164 Bakonszeg, Móka Központi Tanya) kérelmet nyújtott
be  az  Önkormányzathoz,  melyben  kérte  a  Helyi  Építési  Szabályzat  (HÉSZ)
módosítását. A cég Elek, külterület hrsz: 141/2 alatti ingatlanon meglévő nagy
létszámú  állattartó  telepen  sertéstartási  tevékenységet  folytat.  Az  állattartási
technológia része a mélyalmos trágyatároláson túl a hígtrágya kezelése is. 
  Ugyanakkor a HÉSZ 28.§. /1/ bekezdése szerint „Tilos a település területén a
hígtrágyás állattartás,…..” 
  Az  önkormányzat  képviselő-testülete  eredeti  szándéka  szerint  a  hígtrágyás
állattartást  csak  a  belterületen  kívánta  tiltani,  de  a  HÉSZ-be  bekerült
megfogalmazás  kiterjed  a  külterületi  részre  is.  Ezért  szüksége  a  HÉSZ
módosítása  oly  módon,  hogy  a  tiltás  csak  és  kizárólag  a  belterületre
vonatkozzon.

  A  módosítást  Elek  Város  Önkormányzata  az  28/2019.(III.25.)  számú
Képviselő-testületi határozatában elrendelte.

     A módosítások során:
   - A településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem
változik,
   -   nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése,
   -  nem  történik  zöld,  vízgazdálkodási,  erdő-és  természetközeli  terület
megszüntetése.

      Fentiek alapján a 314/2012.(XI.08.) Korm. Rendelet 32.§. (1) bek. b.)
pont szerinti egyszerűsített eljárást választottuk.
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ELEK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

…/2019. (…..) számú rendelete

Elek Város Helyi Építési Szabályzatának módosításáról

A  Elek  Városi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  épített  környezet
alakításáról  és  védelméről  szóló  1997.  évi  LXXVIII.  törvény  62.  §  (6)
bekezdés  6.  pontjában kapott  felhatalmazás  alapján,  az  Alaptörvény  32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény 13.§ (1)  bekezdés  1.  pontjában,  az
építetett  környezet  alakításáról  és  védelméről  szóló  1997.  évi  LXXVIII.
törvény 6. § (1)  bekezdésében és 13. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében  eljárva,  a  településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált
településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,
valamint egyes településrendezési jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.
8.)  Korm.  rendelet  28.  §  (1)  bekezdésében,  valamint  a
településfejlesztéssel,  településrendezéssel  és  településkép-érvényesítéssel
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályiról szóló 63/2017. (V. 29.)
önkormányzati  rendeletben  meghatározott  partnerek  számára biztosított
véleményezési  jogkörében  eljáró,  valamint  a  település  közigazgatási
területén állandó lakóhellyel, tartózkodási hellyel, vagy ingatlantulajdonnal
rendelkező  természetes  személyek, a  település  közigazgatási  területén
ingatlannal  rendelkezni  jogosult  jogi  személy  vagy  jogi  személyiséggel
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nem rendelkező szervezetek, az eleki székhellyel, telephellyel rendelkező
gazdálkodó szervezetek, az eleki székhellyel bejegyzett civil szervezetek, a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a véleményezési eljárásába Elek Város
Polgármesterénél  (a  továbbiakban:  polgármester)  írásban  bejelentkező
egyéb érdekképviseleti szervezet, valamint a lakosság

véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§

Elek  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Elek  Város  Helyi  Építési
Szabályzatáról  szóló  31/2004.  (XI.29.)  önkormányzati  rendeletének  (a
továbbiakban: HÉSZ) 28.§ /1/ bek. elmarad, helyette az alábbi bekezdés kerül:

/1/  Tilos  a  település  belterületén  a  hígtrágyás  állattartás,  az  állattartás  során
keletkező trágyát zárt tárolóban kell tárolni. A hígtrágyás állattartás megengedett
a  külterületi  állattartó  telepeken,  amennyiben  a  tartási  technológia  ezt
megkívánja.  A  keletkező  hígtrágya  elhelyezésére  a  települési  szennyvíztelep
mellett központielhelyező-telepet kell létesíteni.

2.§

/1/ Ez a rendelet a kihirdetése utáni 16. napon lép életbe.

/2/ Ez a rendelet az Európai Parlament és a Tanács belső piaci szolgáltatásokról 
szóló 2006/123/EK irányelvének (2006. december 12) megfelel.

Elek, 2019. 10. 22.

  …………………………….                             ……………………………..
             polgármester                                                           jegyző
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