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ELŐTERJESZTÉS 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2020. július 9-i ülésére 

Tárgy: Településrendezési eszközök 2018. évben indult módosítása felfüggesztett 4. tételének elfogadása 
Üsz.: LMKOH/545/29/2020 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
E l ő z m é n y e k :  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete 121/2018. (VIII.15.) határozatával a településrendezési 
eszközök módosítását kezdeményezte. A módosítás részben lakossági, részben a város egyes gazdasági 
szereplőinek kérelmeit, valamint a használat során a hivatal részéről felmerül módosítási javaslatokat tartalmazta, 
összesen 24 módosítási tételben. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Eljr.) alapján lefolytatott egyeztetési eljárás során beérkezett 
vélemények közül egy, 4. számú tétel esetében (LM-Ing Kft kérelme vágóhíd körüli telek és övezet rendezésére) 
jogszabályba ütköző észrevételt kaptunk az állami főépítésztől, ezért 23 tétel elfogadása mellett ezen egy tétel 
felfüggesztéséről született döntés. A tervet módosítani kellett, majd az eljárás egyeztetési szakaszát is újra le 
kellett folytatni. 
A módosítás során mezőgazdasági gazdasági övezet helyett különleges mezőgazdasági üzemi övezetbe kerül az 
érintett terület (0763/5 és 0763/13 hrsz-ok). Az érintett részekből a korábbi ökológiai folyosó a Nemzeti Park 
hozzájárulásával törölve lett, a telek peremén körben 5-11 m között változó szélességű ültetési kötelezettség lett 
előírva a környezetbe illesztés érdekében. 
A módosított tervvel az egyeztetést lefolytattuk. A kihirdetett veszélyhelyzet alatt 65/2020. (V. 18.) számú 
Polgármesteri határozattal a beérkezett vélemények elfogadásra kerültek. Ezt követően a végleges elfogadáshoz 
az állami főépítészi záróvéleményt megkértük (előterjesztés 1. melléklete), ami a módosítás elfogadását ebben a 
formában már támogatja.  
 
További módosítás történt még, hogy a HÉSZ szövegében párhuzamosan jelen lévő „beültetési kötelezettség” és 
„kötelező fásítás” egységes értelmezése érdekében kisebb módosítás került még, illetve kiegészült a 
jelmagyarázat is. 
 
A Képviselő-testületi ülésen a leegyeztetett anyagban módosítás már nem végezhető, a településszerkezeti terv és 
a Helyi Építési Szabályzat elfogadása (illetve elutasítása) lehetséges. 
 
Eljárásrendi szabály, hogy az Eljr. 33. § (1) bekezdése értelmében a településszerkezeti terv jóváhagyása 
(határozat-hozatal - előterjesztés 2. melléklete);  meg kell előzze a helyi építési szabályzat jóváhagyását (rendelet-
alkotás – előterjesztés 3. melléklete). 
 
Eljr. 43. § (1) bekezdés a) pontja értelmében helyi építési szabályzat jelen módosítása az elfogadástól számított 
30. napon léphet hatályba leghamarabb. 
 
Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez, az előterjesztés 3. mellékletéhez: 

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
A kérelem eredetileg vállalkozás részéről érkezett, így a szabályozás az ő fejlesztési szándéknak megvalósulását 
teszi lehetővé. Költségvetési kihatása a terv elkészítésének díja. 

2. Környezeti és egészségi következményei: 
A beépítésre szánt terület nem növekszik, a jelenlegi területhasználatot legalizálja a terv. Egészségi 
következménye lényegében nincs. 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
Nincs. A rendelet elfogadását követően nyilvántartási feladatai vannak a jegyzőnek. 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: 



A jogalkotás elmaradásával a kérelmező szándéka nem tud megvalósulni a korában működő vágóhíd 
legalizálására. 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
A szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 

 
A fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet és rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-

testület elé: 
 
 
 

Lajosmizse, 2020. július 6. 
 
 
 
 Basky András 

           polgármester s.k. 
 



előterjesztés 1. melléklete 

 



 



 



előterjesztés 2. melléklete 

H a t á r o z a t - t e r v e z e t  

……….. /2020. (…) ÖH  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (I.22.) 
határozatával jóváhagyott településszerkezeti tervének módosítása 

Határozat 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/2008. (I.22.) határozatával jóváhagyott 
településszerkezeti tervét a következők szerint módosítja: 

1) A településszerkezeti terv leírása a határozat 1. melléklete szerint módosul. 

2) A településszerkezeti terv közigazgatási területi tervlapja a 0763/13 helyrajzi számú ingatlan 
környezetében a határozat 2. melléklete szerint módosul. 

 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. július 9. 

 

 

 

 
 
 



 

…/2020. (… . ….) ÖH. határozat-tervezet 1. melléklete  
 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK: 
Lakóterületek: területe változatlan 
Vegyes területek: területe változatlan 
Gazdasági területek: területe 0,8760 ha-ral csökken az alábbiak szerint 
Gk kereskedelmi szolgáltató terület változatlan 
Ge egyéb ipari gazdasági terület változatlan 
Gmg mezőgazdasági üzemi terület 0,8760 ha-ral csökken 
Különleges területek: területe 0,8667 ha-ral nő az alábbiak szerint 
Kmű különleges mezőgazdasági üzemi terület 0,8667 ha-ral nő 
A többi beépítésre szánt terület változatlan. 
 
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK:  
Közlekedési területek területe változatlan 
Zöldterületek területe változatlan 
Erdőterületek területe változatlan 
Mezőgazdasági területek 0,0093 ha-ral nő az alábbiak szerint: 
Má általános mezőgazdasági terület 0,0093 ha-ral nő 

Vízgazdálkodási területek változatlan 
Különleges beépítésre nem szánt területek változatlan 
 

A területi változások mérlege:  

Beépítésre szánt területek:   Beépítésre nem szánt 
területek: 

  

 növekedés 
(ha) 

csökkenés 
(ha) 

 növekedés
(ha) 

csökkenés 
(ha) 

Gmg mezőgazd. üzemi  0,8760 Má ált. mezőgazdasági 0,0093  

Kmü mezőgazdasági üzemi 0,8667     

Összesen: +0,8667 -0,8760  +0,0093 0 

Egyenleg: -0,0093  +0,0093 

 

 



…/2020. (… . ….) ÖH. határozat-tervezet 2. melléklete 

 

 



előterjesztés 3. melléklete  

Lajosmizse Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
……/2020. (……...) önkormányzati rendelete 

a város helyi építési szabályzatáról szóló 
2/2008. ( I. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) 
bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
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 38. § (2) bekezdésében 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága, Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Nemzeti 
Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala, Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, a Honvédelmi 
Minisztérium Hatósági Hivatala, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, Nagykőrös Város 
Önkormányzata, Kerekegyháza Város Önkormányzata, Kecskemét Város Önkormányzata, Kunbaracs Község 
Önkormányzata, Ladánybene Község Önkormányzata, Felsőlajos Község Önkormányzata, Pusztavacs Község 
Önkormányzata, Csemő Község Önkormányzata véleményének kikérésével, a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 
10/2017.(III.10.) önkormányzati rendelete szerinti partnerek, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 
11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.p pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 
1. § 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata a város helyi építési szabályzatáról szóló 2/2008. ( I. 23.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban HÉSZ) 14. § (2) bekezdés i) pontja a következő ih) és ii) alponttal egészül ki: 

 „ih) Kmü-1 övezetben a megengedett építménymagasság 9,0 m lehet. 

ii) Kmü-1 övezetben a telekhatáron belül 10 m sávszélességű, illetve, ahol épületbe ütközik, az épület határfalához igazodó 
szélességű területet beültetési kötelezettség terheli, amely a használatbavételig megvalósítandó.” 

2. § 
(1) A HÉSZ 36/A. § a következő 4. ponttal egészül ki: 
„4. Ahol e rendeletben beültetési kötelezettség szerepel, ott a kötelező fásítás-ra vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.”  

 
3. § 

(1) A HÉSZ 7. mellékletét képező szabályozási terv igazgatási terület jelmagyarázata, igazgatási terület szelvényháló, 
valamint K10 számú tervlapja helyébe e rendelet 1. melléklete szerinti, jelmagyarázat, igazgatási terület szelvényháló és K10 
számú szabályozási tervlap lép. 

 

4. § 
(1) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult hatósági eljárásokban kell alkalmazni. A hatálybalépését 
megelőzően indult, folyamatban lévő ügyekben az érdekelt kérelmére akkor lehet alkalmazni, ha az szomszédjogot és 
közérdeket nem sért. 

 

5. § 
(1) Ez a rendelet az elfogadását követő 30. napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 
 

Basky András        dr. Balogh László  
 polgármester            jegyző 

 

 
A kihirdetés napja: 2020. …………. 
 

 
 dr. Balogh László  
        jegyző 



1. melléklet a …./2020. (….) önkormányzati rendelethez 
1. A HÉSZ. 7. mellékletét képező „Jelmagyarázat” lap helyébe az alábbi „Jelmagyarázat” lap lép: 
 

 



 
2. A HÉSZ. 7. mellékletét képező „Igazgatási terület szelvényháló” lap helyébe az alábbi „Igazgatási 
terület szelvényháló” lap lép: 

 



 

3. A HÉSZ. 7. mellékletét képező „K10” jelű szabályozási lap helyébe az alábbi „K10” lap lép: 
 

 



 
 

Rendelet indokolása 
 

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi 
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 
20. § (3) bekezdésében foglaltak alapján: „Az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a 
megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban 
kell közzétenni.”  
 
Erre tekintettel a város helyi építési szabályzatáról szóló 2/2008. ( I. 23.) önkormányzati rendelet  
2020. július 9-i rendkívüli Képviselő-testületi ülésre beterjesztett módosításának indokolását az 

alábbiakban teszem közzé: 
 

1. Általános indokolás: 

A Helyi Építési Szabályzat módosítása a fenti határozat alapján a vonatkozó kormányrendelet szerinti teljes 
eljárási rend szerint lefolytatott egyeztetési eljárásban lett leegyeztetve. A rendelet tartalma, azaz az elfogadásra 
kerülő 1 módosítási tétel lakossági és más fórumokon is ismertetésre került, a rendeletben való átvezetésének 
akadálya nincs. 

2. Részletes indokolás: 

1. § Az övezet szöveges leírása, a meglévő övezeti leírás kiegészítése. 

2. § A kötelező fásítás – beültetési kötelezettség összehangolása. 
 
3. § Szabályozási, átnézeti és jelmagyarázat tervlapok cseréje. 
 
4-5. § Hatályba léptető rendelkezések. 
 
 


