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1. melléklet 
I s m e r t e t ı  

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökrıl, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekrıl szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) 39.§ (2) 
bekezdés szerinti Képviselı-testületi döntéshez 

 

E l ı z m é n y e k  
Lajosmizse Város Önkormányzata 33/2014. (III.20.) ÖH., 48/2014.(IV.29.) ÖH., 
84/2014.(VIII.14.) ÖH. határozataiban kezdeményezte településrendezési eszközeinek 
módosítását. 
(A 33/2014.(III.20.) ÖH. határozattal kezdeményezett módosításokból azok, amelyek az Eljr. 41. 
§ szerinti egyszerősített eljárásban leegyeztethetık voltak 2014 szeptemberében már 
jóváhagyásra kerültek.) 
 
Módosítási tételek a következık: 
33/2014. (III. 20.) ÖH. határozat szerinti módosítások 

Módosítás 
jele1 

Módosítási tétel megnevezése 

1.  1532 hrsz temetı helyett (Lke-4) 
2.  0154/56 hrsz-ú telken mérıhely  
3.  0502/12-15 hrsz Eg helyett Kidegenforgalmi 
4.  030/9 hrsz Eg helyett egyéb 
6. 0398/6 hrsz Gk helyett Ge 
8. Lk-1 helyett Lke-3  
9. Városközpont tanulmánytervében foglaltak átvezetése 
10. Vásártér melletti Lf-1 terület mezıgazdasági területi visszaminısítése 
11. 0386/24 és 0246/3 hrsz-ú sportterületek helyett mezıgazdasági terület 
12. 0605/2 hrszú (Közlönykiadó) lakóterületet érintı védıterületének 

megszüntetése 
13. Piac Zkt övezetbıl beépítésre szánt területbe sorolása 
14. Vasút utcai közterületalakítási korrekció 
15. 2507/16,18-19 hrsz telekkorrekció 
16. 1619 hrsz közlekedési terület helyett Lke-3 
17. Jókai u. szabályozási szélességének felülvizsgálata  
18. Illyés u. 994/25 hrsz lakóterület helyett közl. terület 
19.  HÉSZ jogharmonizációja, értelmezést segítı javításai, városképi szempontú 

kiegészítései 
48/2014. (IV. 29. ÖH. számú határozat szerinti módosítás 

20. Gazdasági terület kiterjesztése a 056/41 hrsz-ú térségben 
84/2014. (VIII. 14.) ÖH.határozat szerinti módosítás 

21. 2555/4 és 2556/6 hrsz-ú utak környezetében útszabályozás módosítása 
 
További módosítások  
Az egyeztetési eljárás során államigazgatási szervek nyilatkozataiból, jogszabályi elıírásokból 
következıen még az alábbi módosításokra is szükség van: 

Régészeti lelıhelyek frissítése 
Természetvédelmi határvonal aktualizálása 
Területrendezési tervi megfelelés és biológiai aktivitásérték változatlansága érdekében történı 

módosítás (Erdısítések, vízminıségvédelmi terület lehatárolása) 
                                                           
1 Jelzés a képviselı-testületi határozat mellékletének sorszáma, a már jóváhagyott ill. nem támogatott miatt nem 
folyamatos a számozás 
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E g y e z t e t é s 
Eljr. 37.§ és 38.§ szerinti egyeztetés megtörtént. 
Az egyeztetés résztvevıi a 32/2014. (IX.18.) határozat szerinti partnerek, az Eljr. 9. melléklete 
szerinti államigazgatási szervek és a megyei illetve a szomszédos önkormányzatok voltak. 
Az Eljr. 37.§ szerinti elsı körös egyeztetésnek (tájékoztatási szakasz) valamennyi fenti szerv 
résztvevıje volt. 
A második körös egyeztetés (Eljr. 38.§ szerinti véleményezés) résztvevıi azok voltak, akik a 
tájékoztatási szakaszban válaszoltak illetve a véleményezésben való részvételük kérték. 
 
A véleményezésre összeállított munkarészek a város honlapjáról a 
http://lajosmizse.hu/hu/contect/rendezesi-terv-2014-modositasanak-reszletes-velemenye  
web helyrıl voltak elérhetık. 
 
Az Eljr. 38. § (3) bekezdés értelmében véleményezık a tervezet átvételétıl számított 30 napon 
belül adhattak írásos véleményt. 
Az Eljr. 38. § (5) bekezdés értelmében a kifogást emelınek megállapításait jogszabályi 
hivatkozással vagy részletes szakmai indokolással kellett igazolni. 
A véleményezık észrevételeiben jogszabályon alapuló kifogás nem volt. A véleményeltérés 
tisztázására egyeztetı tárgyalásra sem volt szükség – a vélemények elfogadásra javasoltak a 
bennük foglaltak átvezetésével. 
 
Partnerek: Építésügyi Hatóság (Kecskemét MJV Jegyzıje)  

AKA Zrt 
MÁV Ter. Igazg. Szeged  
BÁCSVÍZ Zrt 
Magyar Közút Zrt 
Lakosság 

Államigazgatási szervek 
1. Bács-Kiskun Megyei Kormányhiv. Építésügyi Osztály  
2. Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıosztály  
3. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 
4. ADUVIZIG által Országos Vízügyi Fıigazgatóság 
5. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
6. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Fıosztály 
7. Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala 
8. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Útügyi Osztály 
9. Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ  
10. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatali Fıosztály 
11. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala 
Önkormányzat 
Nagykırös Város Önkormányzata 

 
V é l e m é n y e k  i s m e r t e t é s e  é s  v á l a s z o k  
MÁV Ter. Igazg. Szeged (40193/2015/MAV) 
Egyetért a tervezetben foglaltakkal. 
 
BÁCSVÍZ Zrt (018980-002/2015.) 
A víztorony környezetében kérik a szabályozás felülvizsgálatát és a tényleges helyzet 
figyelembevételével a korrekciót. Egyéb tekintetben a vonatkozó jogszabályi környezetet 
ismertetik. 
Válasz: A jóváhagyásra való elıkészítés a szabályozás korrekciójával figyelembevételével 

történik. 
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Magyar Közút Zrt (BKK-1371/2/2015.) 
1.3.,4., 6.,8.,9.,10-13., 16-18., 20. és 21.  jelő módosítások országos közutat nem érintenek, 

illetve a javaslatokat nem kifogásolják. 
A 2. jelő módosításhoz az AKA Zrt-vel történı egyeztetését kéri. 
Válasz: Egyeztetık között van.  
15. és 16. jelő módosításokat rendezési tervi szinten nem kifogásolja, de felhívja arra a 

figyelmet, hogy az 5211. jelő utat érintik, ezért az útcsatlakozások kialakítását 
Társaságukkal le kell egyeztetendı. 

20. módosítást rendezési tervi szinten nem kifogásolja, de felhívja a figyelmet arra, hogy jelentıs 
többletforgalom keletkezése esetében az 5. fıútra méretezett csomóponti kapcsolat 
kiépítése válhat szükségessé. 

 
Lakossági egyeztetés partnereként:  
OTBA Horsteel Kft. 
K11 külterületi szelvényen jelölt 0155/10 hrsz-ú telken útnyitás érdekében „telek be nem 

építhetı része” jelzés szerepel azon a telekrészen, amelyen már épület áll. Kéri a jelen 
módosítás keretében a szabályozás már kialakult helyzetet figyelembevevı módosítását. 

Válasz: A HÉSZ „Beépítésre nem szánt és beépítésre szánt terület közös elıírása” szakaszcímő 
következı 5/A §-sal egészül ki: 
A szabályozási terv „telek nem beépíthetı része” -ként lehatárolt telekrészen új 
építmény nem helyezhetı el, de meglévı épületek fennmaradása-, és a beépítettséget 
nem növelı átépítése engedélyezhetı. 

 
Mizsepack Kft. 
9. sz. módosításhoz (Városközponti és Iskola-tó környéki szabályozás felülvizsgálata, Farkas-
féle tanulmánytervvel összhangba hozása) véleménye: 
Kéri a régi telephelyén (Lajosmizse, Attila utca 3, 10 helyrajzi szám) építhetı építménymagasság 

növelését úgy, hogy az utcafronton 4 építményszint ( fszt + 2 emelet + tetıtér), a belsı 
udvari területeken pedig 3 építményszint (fszt + emelet + tetıtér) legyen 
engedélyezhetı. Észrevételt tesz az Attila utca beépítésének többi elemére is. 

Válasz:  Az ingatlan és az utca több ingatlana övezeti besorolásának felülvizsgálata indokolt a 
következık miatt: a szomszédos, meglévı társasház épület meghaladja a jelenlegi övezeti 
besorolása (Vt-2) szerinti magasságot (8,5 m helyett mintegy 10,5 m). Az utca túloldalán Vt-4 
övezet magassága (12,5 m) nincs összhangban az utca innensı oldalával. Az egykori „Kakukk” 
és tőzoltószertár helyére tervezett beépítés nem lett átemelve a tanulmánytervbıl. A hézagosan 
zártsorú építési helyen kívüli építési lehetıséget az oldalsó telekhatároktól való távolság 
függvényében emelni kell. 
 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhiv. Építésügyi Osztály (BKD/001/265-2/2015.) 
Kifogást nem emel. Az eljárási szabályokat ismerteti. 
 
Csongrád Megyei Kormányhiv. Környezetvéd. és Természetvéd. Fıoszt. (68778-8-1/2015.) 
Kifogást nem emel. 
 
ADUVIZIG által Országos Vízügyi Fıigazgatóság (1044-002/2015.) 
Korábbi adatszolgáltatását kiegészíti. 
Válasz: Belvízjárta területekkel a szerkezeti terv kiegészül. 

Vízmőkút hidrogeológiai B védızónájával a szerkezeti terv és a szabályozás kiegészül. 
 
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (35300/4009-1/2015.ált.) 
A módosítással kapcsolatos konkrét észrevétele nincs. 
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Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Fıosztály (BKR/001/01741-2/2015.) 
Kifogást nem emel. 
 
Kecskeméti Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Oszt. (BK-05D/008/1497-2/2015.) 
Örökségvédelmi érdeket nem érint, a régészeti és mőemléki adatok frissítését örömmel vette. 
 
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala (UVH/UH/956/1/2015.) 
Észrevételt nem tett. 
 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatali Fıosztály (10125/2/2015.) 
Kifogást nem emel. 
 
 
Kecskemét, 2015. augusztus 31.   Összeállította: Szilberhorn Erzsébet 
         tervezı 
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