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Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. augusztus 15 -i ülésére
Tárgy: Lajosmizse Város településrendezési eszközeinek 2018 évi módosítása,
Ikt.sz: LMKOH/29/10/2018.
Tisztelt Képviselő–testület!
A képviselő-testület 2018 áprilisi ülésén elfogadta a város településrendezési eszközeinek
2017-ben indult módosítását, amely májusban hatályba lépett. Szintén településfejlesztési döntés volt a
közelmúltban az Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadása, amelyre a júniusi ülésen került sor.
A rendezési terv 2018 évi módosítását a következő tételcsoportok alapján indítanánk meg:
I. az előző módosítás során a lefolytatott egyszerűsített eljárásba nem sorolható kérelmek
végigvezetése a következő, teljes eljárásba lett sorolva;
II. néhány kérelmet az előző egyszerűsített eljárásban szerettünk volna tárgyalni, azonban az
állami főépítész ehhez nem járult hozzá, így ezek is teljes eljárásban kerülhetnek egyeztetésre.
III. A rendezési terv előző módosításának megkezdése óta több kérelem, észrevétel érkezett
Önkormányzatunkhoz;
IV. az alkalmazás során merültek fel újabb módosítási igények.
Az előző módosítás során a döntés része volt, hogy az egyszerűsített eljárásban nem tárgyalható
kérelmeket a 2018. év végéig esedékes felülvizsgálat alkalmából tárgyalja a testület (I. tételcsoport).
Időközben, 2018. július 13-án elfogadta az országgyűlés az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) módosítását, amelyben a településrendezési tervek
felülvizsgálatának kötelezettségét 2018-ról 2019. december 31-ig tolta ki. Ennek oka a T/388 számon
az országgyűlés előtt fekvő országos településrendezési terv (OTrT) várható módosítása; így azok a
rendezési tervek, amelyeket eddig még nem módosítottak, már az új OTrT-hez is illeszkedőek
lehetnek. A fentieknek megfelelően a „régi” településrendezési tervek is eddig az időpontig
alkalmazhatók, illetve eddig módosíthatók, tehát a tárgyi módosítások nem egy általános felülvizsgálat
keretébe lennének illesztve, hanem a meglévő terv módosításaként.
A korábban már tárgyalt, támogatott, de egyeztetési eljárásban még részt nem vett kérelmekről
ismét döntést kell hozni, hogy az egyeztetési eljárásban egységesen szerepeljenek a módosítások (I. és
II. tételcsoport).
Az előző módosítás megkezdése óta – egészen a tegnapi napig – további, új kérelmek érkeztek,
melyekről döntést kell hozni (III. tételcsoport).
A terv alkalmazása, végrehajtása során merültek fel módosítási, korrekciós igények (IV.
tételcsoport).
I. (egyszerű eljárásba nem került, korábbi kérelmek)
1. Borbély Károly: terület Vt-2-ből Vt-1-be sorolása, Dózsa György út
2. Z-kt terület kertvárosias lakóövezethez sorolása, régi benzinkút mögött
II. (főépítész miatt egyszerű eljárásba nem került, korábbi kérelmek)
3. Stoica Martin: védőfásítás csökkentése / törlése / áthelyezése, vasút mellett, Kálmán Imre u.
4. LM-Ing Kft: volt vágóhíd gazdasági terület korrekció, Bene külterület
5. Lénárt Kft: gazdasági övezet terület korrekció, az Elkerülő út mentén
6. Mizse-Csibe Kft: gazdasági terület korrekció, az Elkerülő út közelében
III. A 2017-es módosítás óta érkezett kérelmek:
7. Mizsetáp Kft: elfogadott módosítás javítása, Kinizsi-telep
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8. Hágerné Terenyi Rita: mezőgazdasági gazdasági terület létesítése víziszárnyas telep részére, Bene
külterület
9. Árva-Tóth Tamás: kertvárosias terület előkertjének szabályozása, vasúton túli terület – Boróka utca.
10. Bácsfa Kft: benzinkút beépíthetőségének növelése, régi, újjáépített benzinkút
11. Besenyi Gyula és társai: gazdasági területen kötelező fásítás csökkentése, Elkerülő út mellett
12. Drabant Béla kérelme
13. Suba Lajos kérelme
IV. Az alkalmazás során felmerült módosítási igények:
14. Elkerülő út melletti területek közlekedési területei, nem indokolt közlekedési területek (0395/61 és
0395/58 hrsz), nem hálózati jelentőségű útterületek törlése, kül- és belterületi szabályozási lapok
összehangolása
15. tervezett északkeleti elkerülő út nyomvonal, útterület korrekciója a távvezeték helyzetének
függvényében
16. szennyvíztelep területének részleges eladása következtében szükséges övezeti korrekció
17. önkormányzati területeket érintő szabályozási korrekció, elővételi jogok lefektetése (piacon
beékelődött vendéglátó egység 1588/2 hrsz; központi parkban beékelődött üzlet 22/1 hrsz; temető
területébe beékelődött üzlet 1686/1 hrsz)
18. Pozsár tóhoz vezető út melletti övezetek, út korrekciója a természetbeli állapothoz (0404/1,
0407/164, 0401/27 hrsz-ok)
19. 2605/79 hrsz útszabályozását kiegyenesíteni, az utca folytatásában korrigálni a nyomvonalat.
20. telekhatár és szabályozás korrekciója Bem utca – Tavasz utca sarok, Bem utca folytatása.
21. Az állami kezelésű, Berénybenei út melletti szabályozási vonalat törölni/felülvizsgálni.
22. Borostyán utca 9, 2540/2 hrsz-ú telek közterület felőli korrekciója.
23. HÉSZ szövegét érintő módosítások:
a) Lke-4 „zártsorúépítési helyen csak egy épület, sarokteleknél más szabály kell!
b) ahol legfeljebb hatlakásos épület helyezhető el, ott hat lakásnyi önálló rendeltetési egységnél
több se legyen elhelyezhető.
c) útszabályozással érintett telek beépíthetősége az eredeti telekméretből számítandó legyen.
d) HÉSZ 15. § (4) bekezdés – a kecskeméti építésügyi hatóság másképp úgy értelmezi ezt a
szabályt a végrehajtásnál, mit ami a megalkotás szándéka volt, ezért más megoldással úrja kell
szabályozni.
24. rajzi hibák javítása:
a) K6 tervlapon 0610/81 hrsz környékén (a B2 szab.lappal átfedett területrészen) az Má és Eg
övezetek határa eltűnt.
b) B7 lapon a Görgey utca végén a 12 m-hez tartozó szabályozási vonal eltűnt.
c) A város településképének védelméről szóló 38/2017. (XII.15.) rendelet helyi védett
értékeinek összhangba hozása a szabályozási lapok ábrázolásával.
A beadott kérelmek csatolása és részletes ismertetése az 1. melléklet szerinti.
A fent írtak alapján a következő határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.
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Határozat-tervezet
.../2018. (…..) ÖH
Lajosmizse Város Településrendezési Tervének 2018. évi módosítása
1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város településrendezési
eszközeinek módosításáról dönt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet (a
továbbiakban: KR.) 16. § (1) b) pontja értelmében az előterjesztés 1. mellékletében foglaltak
szerint, az alábbi változtatásokkal:
………………………………………………………………………………………………….
2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
tervezési árajánlatok beszerzésére, az összességében legkedvezőbb ajánlat elfogadására, a
településrendezési eszközök módosítására vonatkozó tervezési szerződés megkötésére és
aláírására.
3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1.
pont szerinti módosítások kérelmezőivel kötendő településrendezési szerződések megkötésére
és aláírására.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2018. augusztus 15.

Lajosmizse, 2018. augusztus 9.

Basky András sk.
polgármester
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Előterjesztés 1. melléklete

1/2018

KÉRELMEZŐ NEVE

ÉRINTETT
SZELVÉNY

MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT
HELYSZÍN

HRSZ

Borbély Károly

B6

Dózsa György út 89, 91

2130 és 2131

Módosítás tárgya: A telek átsorolása Vt-2 jelű övezetből Vt-1övezetbe, azaz az építménymagasság emelése 8,50 mről 10,50 m-re. (A kérelem első része, az épület helyi védelemről levétele a településképi rendeletben rendezve lett.)
Hatályos szabályozás:

Főépítészi álláspont: A főutca mentén kívánatosabb a településhez jobban illeszkedő, kisvárosi jellegű, földszint + 1
emelet + tetőtér beépítés (8,5 m építménymagasság), mint az iparosított építési időszakra jellemző többemeletes
beépítés kiterjesztése.
Nem támogatandó módosítás.
(Költségviselés: kérelmező által lenne.)
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2/2018

KÉRELMEZŐ NEVE

ÉRINTETT
SZELVÉNY

MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT
HELYSZÍN

HRSZ

lakossági kérelem

B10

Dózsa György út 190

0267/5 és
0267/6

Módosítás tárgya: Volt benzinkút mögötti kis alapterületű, amorf zöldterület lakóövezethez (és telkekhez) kapcsolása.
Egyidejűleg a Barackvirág utcai csomópont felülvizsgálata.
Hatályos szabályozás:

Főépítészi álláspont: A régi, bezárt – napjainkban új tulajdonos által újranyitásra előkészített – benzinkút és a Németh
László utcai lakótelkek közötti zöld területrészt az érintett telek tulajdonosok kérték lakóövezetbe sorolni. Ennek
eredményeként az elidegeníthető és a telkekhez kapcsolható lenne a keskeny zöldsáv. A zöldterület mérete,
elhelyezkedése és alakja okán nem lát el önálló települési zöldfelületi funkciót, fenntartása nehézkes, a telkekhez
kapcsolása várhatóan jól rendezné a területet. A szabályozás megváltozása után még külön képviselő-testületi döntést
igényel a terület elidegenítése, az ár és költségek viselésének megállapítása. A Barackvirág utca kivezetése a főútig
jelenleg nem biztosított közlekedési területen, módosítandó!
Támogatandó módosítás.
Költségviselés: önkormányzat által (önkormányzati telek és érdek).
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3/2018

KÉRELMEZŐ NEVE

ÉRINTETT
SZELVÉNY

MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT
HELYSZÍN

HRSZ

Stoica Martin

B9

Kálmán Imre utca, vasút
mellett

2605/93 és
másutt is

Módosítás tárgya: A vasút melletti, „kötelező fásítás” törlése, vagy 10 m-es sávjának 5 m-re csökkentése, cserjesorral.
Kálmán Imre utca 1, illetve a vasút mellett több helyszínen.
Hatályos szabályozás:
Kettős sraffozás: 10 m széles kötelező fásítás, egyszeres sraffozás: vasút terület.

Főépítészi álláspont: A védőövezetek, védőterületek általános elve, hogy a zavaró tevékenységet okozó területen
indokolt elhelyezni, nem a védendő területet kötelezni az „önvédelemre”. A vasút káros hatásainak kiszűrésére
mérsékelten alkalmas fásítás a közterületen, illetve a vasút területén telepítendő fásítással csökkentendő, nem a
lakóingatlanok rovására. A tárgyi terület közterület szélesítéssel is érintett (volt).
Támogatandó módosítás.
Költségviselés: önkormányzat által (méltányosságból az eljárás elhúzódása miatt).
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4/2018

KÉRELMEZŐ NEVE

ÉRINTETT
SZELVÉNY

MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT
HELYSZÍN

HRSZ

LM-Ing Kft

B9

Kálmán Imre utca, vasút
mellett

0763/12, /13

Módosítás tárgya: Gmg-1 jelű övezet korrekciója a tényleges beépítéshez.
Hatályos szabályozás:

Főépítészi álláspont: A 2010 évi rendezési tervi módosításnál kísérletet tettünk használatbavételi engedéllyel nem
rendelkező, ezért a nyilvántartásokban nem szereplő, fel nem tüntetett egykori vágóhíd sorsának rendezésére a terület
gazdasági övezetbe sorolásával. Időközben a tulajdonos feltárta, hogy a 90-es évekbeli építési engedélytől úgy tértek
el, hogy az épület lelóg a telkéről, így a gazdasági övezet további korrekciót igényel.
Támogatandó módosítás.
Költségviselés: önkormányzat által (méltányosságból az eljárás elhúzódása miatt)..
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5/2018

KÉRELMEZŐ NEVE

ÉRINTETT
SZELVÉNY

MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT
HELYSZÍN

HRSZ

Lénárt Kft:

B3

Arany János utca 70

0394/135

Módosítás tárgya: A telephely mellett a Kft.-nek eladott kb. 6 m széles területsáv gazdasági övezetbe vonása.
Hatályos szabályozás:

Főépítészi álláspont: A területsáv Z-kt jelű, zöld közterületből Gk-1, gazdasági övezetbe sorolása indokolt a
következők miatt: A Kft. 2006-ban vette meg a szomszédos területet az önkormányzattól. A szabálytalan építkezése
miatt rákényszerült, hogy további területsávval egészítse ki azt, mivel az előírások szerinti oldal- és hátsókert nem volt
biztosítható a telken. Az adás-vételre 2010-ben került sor, azonban telekalakítás híján csak 2015-ben került a vevő
nevére a vételár ellenértékeként a teleksáv. Ebben a formában azonban nem lehet a telephely telkéhez csatolni, mivel
különböző övezetekben vannak. A Z-kt övezetként magáncélra az nem is hasznosítható. (Külön kérelem nem érkezett)
Támogatandó módosítás.
Költségviselés: önkormányzat által (méltányosságból az eljárás elhúzódása miatt).
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6/2018

KÉRELMEZŐ NEVE

ÉRINTETT
SZELVÉNY

MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT
HELYSZÍN

HRSZ

Mizse-Csibe Kft

B3

Elkerülő út mellett,
Tüzhorganyzó mögött

0395/109 és
0395/38

Módosítás tárgya: Bem utca Elkerülő út felé vezetése az iparterületen 16 m helyett 12 m szabályozási szélességgel (a
szükséges, 16 m-es szélességű teleklejegyzés ellenére épített lábazatú kerítést helyeztek a korábbi, 12 m-es
szélességet meghatározó telekhatárra, ezért a kerítés jogilag most a lejegyzett közterületen áll).
Hatályos szabályozás:

Főépítészi álláspont: A gazdasági övezet feltáró útjának burkolata ugyan lehet szélesebb, mint egy lakóutca, e a
várható forgalom feltétlenül nem indokolja a 16 m-es szélességet.
Ez az út az Elkerülő úttal párhuzamosan futó mezőgazdasági/szervizúttal (alsó pontvonal) együtt a fatelepnél vezet ki
az 5-ös főútra.
Támogatandó módosítás.
Költségviselés: önkormányzat által (méltányosságból az eljárás elhúzódása miatt).
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7/2018

KÉRELMEZŐ NEVE

ÉRINTETT
SZELVÉNY

MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT
HELYSZÍN

HRSZ

Mizsetáp Kft

K4

Kinizsi major, Mizse tanya 336

0339/18 és
0339/19

Módosítás tárgya: A 2017 évi módosítás során a gazdasági terület bővülése következményeinek mérséklésére
beültetési kötelezettség került meghatározásra az egyeztetési eljárásban a településrendezési szerződés és a
településtervezési gyakorlatnak megfelelően. Ez a megoldás nem vette figyelembe, hogy a szárnyastartó telepek
állategészségügyi ajánlása a növényzet kiirtását ajánlják a madárinfulenza megelőzésére.
A módosítás tárgya a beültetési kötelezettség felülvizsgálata és a törtvonalú övezethatár (rajzi hiba) korrekciója.
Hatályos szabályozás:

Főépítészi álláspont: Meg kell vizsgálni a beültetési kötelezettség kiváltásának módját, a lehetséges megoldásokat.
A kialakult konfliktusból látható, hogy a gazdaságfejlesztés és az élhető környezet kialakítására törekvés milyen
ellentmondásokat szül napjainkban.
Támogatandó módosítás.
Költségviselés: önkormányzat által (kérelmező eredeti szándékával ellentétes szabályozás keletkezett).
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8/2018

KÉRELMEZŐ NEVE

ÉRINTETT
SZELVÉNY

MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT
HELYSZÍN

HRSZ

Hagerné Terenyi Rita

K10

Bene külterület

0701/11 és
0701/12

Módosítás tárgya: A tárgyi ingatlanok mérsékelten intenzíven (15 %) beépíthető területbe (mezőgazdasági gazdasági
övezet) sorolása szabadtartásos – istállós víziszárnyasok tartásához.
Hatályos szabályozás:

Főépítészi álláspont: A kérelmező 2016 évben kérte a terület gazdasági övezetbe sorolását, kidolgozott beruházási
programterv nélkül. Programterv kidolgozását kértük, illetve aggályként merült fel a környező tanyákhoz való közelség
(korábban a 0701/10 hrsz is szerepelt a kérelemben), illetve a szigetszerű gazdasági területi elhelyezkedés.
Az új kérelem tárgya állattartó telep, aminek az elhelyezése egyébként is külterületen indokolt, a mérsékelten intenzív
beépítés a területtel való takarékos gazdálkodást, illetve az állatok jobb tartási körülményeit szolgálhatja, a tanyák
szomszédságát jelentő terület kikerült a kérelemből.
Támogatandó módosítás.
Költségviselés: kérelmező által, településfejlesztési szerződés keretében, településfejlesztési hozzájárulással.
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9/2018

KÉRELMEZŐ NEVE

ÉRINTETT
SZELVÉNY

MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT
HELYSZÍN

HRSZ

Árva-Tóth Tamás

B5-B6

Bóroka utca és
vasúton túli terület

2555/3 és
környezete

Módosítás tárgya: a tárgyi ingatlanra érvényben lévő 5 m-es előkert, mint kötelező építési vonal feloldása.
Hatályos szabályozás:
HÉSZ 8.§ (4) bekezdés: „Beépítési mód: a meglévő beépítéshez illeszkedő, jellemzően 5,0 m előkertes, oldalhatáron
álló.”
6. § (3) bekezdés: „Ha az építési övezeti előírások nem minimális értékként, rögzítik az előkert méretét, a közterület
felé néző építési helyet építési vonalnak kell tekinteni.”
(4) bekezdés: „Beépítésre szánt területen új épületet úgy kell kialakítani, hogy a közterülethez legközelebbi
épülettömeg szélessége legalább 5,0 m legyen. Az előírást meglévő épület fennmaradásáig nem kell alkalmazni.”
Főépítészi álláspont: A kérelem jelentősen túlmutat az egyéni problémán. Az 1998 óta hatályos országos
szabályozás lehetővé teszi az ún. „építési helyen” való építkezést, vagyis felsőbb jogszabályból nem következik, hogy
kötelező lenne pl. 5,0 m előkert elhagyását követően építeni a házat a telekre. A vasúton túli, Vasút utca – Berénybenei
út – Boróka utca – Bartók Béla út által határolt tömb beépítése még nem kialakult. A Vasút utca és Berénybenei út
kivételével (ahol már szórványosan házsorok állnak, részben kialakult utcaképet formálva) a tömbbelsők és a déli
határoló utca (Boróka) esetében településrendezési döntés kérdése, hogy az országos szabályozás lazításával akar-e
élni a szabályozás. Városunkban talán ez az a terület, ahogy diszharmónia nélkül lehetne érvényesíteni ezt a
lehetőséget. A tömb így – mint ahogy évtizedek óta – átmenetet képezne a valóban szórványosan beépült tanyás
Benei területek felé. Mivel a tömb továbbra is nagyon lassan, nem programszerűen épül be, így a zárt utcasor, mint
összkép nagyon sokára alakulna ki a jelenlegi szabályozás mellett is – kérdés, hogy érdemes-e minden áron erre
törekedni?
Ez a megoldás a város más területein, kialakult házsoroknál természetesen nem alkalmazandó, kizárólag ebben a
tömbben.
A lazítás a terület beépítése szempontjából annyi kockázattal járhat, hogy a „túl” hátra helyezett épület(ek) miatt a tömb
belsejében nem valósulnak meg a telekosztások, ezért gazdaságtalan lesz a terület kihasználása. Ennek a kockázata
a lehetséges előkert maximalizálásával csökkenthető.
Az egyéni probléma a 6. § (4) bekezdésének feloldó második mondatának („meglévő épület fennmaradásáig nem kell
alkalmazni”) a (3) bekezdésre kiterjesztésével is kezelhető. Ebben az esetben új épületeket az 5,0 m-es előkert
vonalára kellene építeni, a fent leírt szabadabb telepítés lehetősége nélkül.
Támogatandó módosítás.
Költségviselés: önkormányzat által.
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10/2018

KÉRELMEZŐ NEVE

ÉRINTETT
SZELVÉNY

MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT
HELYSZÍN

HRSZ

Bácsfa Kft.

B10

Dózsa Gy. út 190

0267/4

Módosítás tárgya: a tárgyi ingatlanra ismét benzinkutat létesítő cég nagyobb kiszolgáló épületet szeretne építeni,
ezért a jelenlegi Kö jelű közlekedési övezetből Gk jelű gazdasági területbe sorolást kér.
Egyidejűleg a közterület kiszabályozásáról is kell intézkedni, mivel a Barackvirág utca nem határos az 5-ös főúttal. (ld.
még 2/2018 sz. módosítás!)
Hatályos szabályozás:

Főépítészi álláspont: A gazdasági övezetbe sorolás kötelező zöldfelületet is előír, az egyébként is nagymértékben
leburkolt felületen épületek elhelyezése nem jelent többlet terhet. A településképi rendelet 2018. január 1-i hatályba
lépése óta településképi véleményhez is kötött egy újabb építkezés, amivel kontrollálható a városba érkezőket fogadó
épület képe.
A Barackvirág utca kikötéséhez rendezni kell a közterületet is, amiről a településfejlesztési szerződésben kell
intézkedni.
Megjegyzés: A Barackvirág utca végleges forgalmi rendje a tanya és környezete belterületbe vonása és telekcsoport
újraosztása után úgy alakul majd, hogy az 5-ös főúttal párhuzamos szervizútba torkollva Kecskemét felé fordul, és a
barackosban lévő tanyakijáratnál köt ki a főútra, de ehhez is szükség van az utca szélességű közterületre.
Támogatandó módosítás.
Költségviselés: kérelmező által, településfejlesztési szerződés keretében, településfejlesztési hozzájárulással, abban
intézkedés a közterület rendezéséről is.
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11/2018

KÉRELMEZŐ NEVE

ÉRINTETT
SZELVÉNY

MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT
HELYSZÍN

HRSZ

Besenyi Gyula és társai

B2-3

Elkerülő út mellett, Fatelep
mögött

0395/54, /55,
/56

Módosítás tárgya: a gazdasági területen megvalósítandó, a telkek jelentős hányadát érintő kötelező fásítás eltörlés
vagy csökkentését kéri 10 m-re (az Elkerülő út többi részéhez hasonlóan).
Hatályos szabályozás:

Főépítészi álláspont: A kötelező fásítás, ami egyúttal a beépítés lehetőségét is korlátozza a telkek északi felében a
szennyvíztelep miatt szükséges. Településtervezési szakági kérdés, hogy a hatályos rendezési terv óta megvalósult
szennyvíztelepi technológiafejlesztés lehetővé teszi-e a védőövezet csökkentését, eltörlését vagy kiváltását.
(Az Elkerülő út általános 10 m-es fásítása a gazdasági övezet látványát takaró, tájképi elem, más funkciójú mint a
tárgyi telkeken jelzett fásítás).
A tervezés során fog tisztázódni, hogy megvalósítható-e a kérés.
Támogatandó módosítás.
Költségviselés: kérelmezők által.
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12/2018

KÉRELMEZŐ NEVE

ÉRINTETT
SZELVÉNY

MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT
HELYSZÍN

HRSZ

Drabant Béla

K7

Ceglédi út mellet, Mizse
külterület

0389/10 és
0389/9

Módosítás tárgya: jelenleg mezőgazdasági területből 2,4 ha gazdasági övezetbe sorolása fuvarozási telephely
céljából.
Hatályos szabályozás:

Főépítészi álláspont: a gazdasági területek ilyen jellegű spontán terjedése, bővülése, szigetszerű elhelyezkedése
káros a település szerkezet szempontjából. Látszólag a másik (szintén szigetszerűen kijelölt) gazdasági terület
szomszédja, de területhasználat szempontjából önálló, mivel a két terület között (a szabályozási lapon nem jelölten)
szerkezeti jelentőségű dűlőút húzódik, ami a későbbiekben is szétválasztja a két területet. A rövid távú pénzügyi
érdekek teljesítése a település fejlődése szempontjából hosszú távon károk keletkeznek.
A beadvány programtervet nem csatol, nincs indokolva, hogy miért ekkora területméret a kérelem tárgya.
A nem javasolt átsorolás támogatása esetén a közterület (dűlőút) kiszabályozásáról – szimmetrikusan – gondoskodni
kell!
Nem támogatandó módosítás.
(Költségviselés: kérelmezők által, településrendezési szerződéssel, településfejlesztési hozzájárulással.)
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13/2018

KÉRELMEZŐ NEVE

ÉRINTETT
SZELVÉNY

MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT
HELYSZÍN

HRSZ

Suba Lajos

K6

Bene tanya 82/a

0915/28, /66,
/67, /68,
0929/3

Módosítás tárgya: jelenleg mezőgazdasági területből 2,8 ha gazdasági övezetbe sorolása lakatosipari vállalkozás
bővítése céljából.
Hatályos szabályozás:

Főépítészi álláspont: A terület középső elemén, a 0915/28 hrsz-ú ingatlanon a mezőgazdasági területen hatósági
értelemben megkérdőjelezhető módon (vélhetően szabálytalanul) engedély kapott a lakatosüzem kialakítása istállóból,
tehát az épület jogszerűen áll a telken. Ez a megszerzett jog az épület fennmaradásáig végleges, és
megkérdőjelezhetetlen.
Településfejlesztési értelemben azonban rendkívül káros döntés lenne ennek a szintén szigetszerű, gazdasági övezeti
értelemben megközelíthetetlen, minden adottságtól mentes területen a gazdasági területnek létrejöttét, kiterjesztését
támogatni, különösen ekkora mértékben – láthatóan a mostani telek beépített részénél tízszer nagyobb volumenben!!
Már a rossz helyre telepített üzem bővítését lehetővé tenni és arra bíztatni a tulajdonost is súlyos felelőtlenség lenne (a
meglévő telek gazdasági övezetbe vonásával).
A kérelemhez beruházási programterv nem került csatolásra, a területméret nincs indokolva, egyedül a meglévő cca
350 m2-es épület indokolja a 2,8 hektáros kérelmet.
Megjegyzés: A kérelem szerinti telekalakítás még nem történt meg.
Nem támogatandó módosítás.
(Költségviselés: kérelmezők által, településrendezési szerződéssel, településfejlesztési hozzájárulással.)
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14/2018

KÉRELMEZŐ NEVE

ÉRINTETT
SZELVÉNY

MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT
HELYSZÍN

HRSZ

Hivatal

több

több

több

Módosítás tárgya: Közlekedési területek és hálózati jelentőségű, mezőgazdasági feltáró utak felülvizsgálata,

nem hálózati jelentőségű útterületek törlése, kül- és belterületi szabályozási lapok összehangolása. (pl.
Agroszer telep mögötti út: 0395/61 hrsz-ú út; Folplast 2. telep melletti nem létező 0395/58 hrsz-ú út.)
Hatályos szabályozás:

Főépítészi álláspont: Az Agroszer mögötti, a gázelosztóhoz vezető út „közlekedési területként jelölése a jelenlegi
helyéhez rögzíti az adott közutat, ellehetetlenítve az út két oldalán lévő gazdasági terület (pl. Agroszer, Agron)
bővítését hátrafelé. A közlekedési övezet törlését követően az út végén lévő gázfogadó megközelítési kötelezettsége
megmarad, de az más módon is biztosítható lesz pl. az út áthelyezésével.
A Folplast 2. telepe és a Mátyás király utca páros telkei között ábrázolt közterület nem létezik, nincs is rá szükség.
Praktikusabb a gazdasági területhez csatolni, de elvileg a lakóövezethez is csatolható a területsáv.
A mezőgazdasági feltáró utak felülvizsgálatának szükségessége a 12/2018 kérelemnél is felmerül (ott nincs jelölve egy
fontos dűlőút), jellemzőbb az, hogy a külterületi lapokon törölt közlekedési övezeti jelölés a belterületi lapokon
ábrázolva maradt.
Támogatandó módosítás.
Költségviselés: önkormányzat.
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15/2018

KÉRELMEZŐ NEVE

ÉRINTETT
SZELVÉNY

MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT
HELYSZÍN

HRSZ

Hivatal

B4

Elkerülő út folytatása kelet
felé

0275/95, /94

Módosítás tárgya: Az Elkerülő út tervezett folytatása nyomvonalának és helykijelölésének felülvizsgálata.
Hatályos szabályozás:

Főépítészi álláspont: Az Elkerülő út keleti folytatásának helykijelölésénél korábban szempont volt, hogy adott esetben
országos közúttá minősíthető, az 5-ös főút várost elkerülő szakaszává tehető legyen. Ezért a helykijelölés a
kormányrendelet szerinti 30 m-es helyigényével, +5-5 m előkerttel lett jelölve. A Magyar Közút részéről erre nézve nem
látszik fogadókészség, ezért reálisabb helyi közútként, gazdasági feltáró útként tekinteni erre az útra és csak a
körforgalomhoz közeli szakaszának megvalósulásával számolni középtávon is. Ezáltal a helyigény 22/16 m-re csökken
(+5-5 m előkert).
A helyigény felülvizsgálata mellett a tervezett utat keresztező 132 kV-os távvezeték helyzetét célszerű jobban
figyelembe venni, az út nyomvonalát közelíteni a távvezetékhez, így a védőövezetek, sávok egybeesnek, takarékosabb
helykihasználást lehetővé téve.
Támogatandó módosítás.
Költségviselés: önkormányzat (a területek tulajdonosainak és az önkormányzatnak közös érdeke a gazdaságosabb
területhasználat, a terület beruházások számára vonzóbbá tétele, de külön kérelem nem érkezett a tulajdonosok
részéről).
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16/2018

KÉRELMEZŐ NEVE

ÉRINTETT
SZELVÉNY

MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT
HELYSZÍN

HRSZ

Hivatal

K6

Elkerülő út, szennyvíztelep

0401/5

Módosítás tárgya: Az 103/2018. (VI.28.) ÖH. döntéssel a szennyvíztelep területéből értékesítésre kijelölt területrész
Má általános mezőgazdasági területbe átsorolása.
Hatályos szabályozás:

Főépítészi álláspont: A területrész megvételére ajánlatot tevő céljaival nem ellentétes a jelenlegi szabályozás sem, de
a telepről való leválasztást követően a szomszéd területekhez hasonlóan az általános mezőgazdasági terület
besorolás indokolt.
Támogatandó módosítás.
Költségviselés: önkormányzat.
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17/2018

KÉRELMEZŐ NEVE

ÉRINTETT
SZELVÉNY

MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT
HELYSZÍN

HRSZ

Hivatal

több

több

több

Módosítás tárgya: Elsősorban az önkormányzati területekbe beékelődő területek (pl. Szabadság tér – GSM

Doki, 22/2 hrsz; piac – Béka Presszó, 1588/2 hrsz; temető – temetkezési iroda, 1686/1 hrsz
szabályozásának felülvizsgálata.
Ezen, önkormányzati, esetenként közterületbe ékelődő ingatlanok, illetve más, kiemelt településfejlesztési
szempontból jelentős fekvésű ingatlan(ok) esetében településrendezési feladatok megvalósulását biztosító
sajátos jogintézmények alkalmazása is célszerű lehet: pl. elővásárlási jog, kisajátítási jog érvényesíthető,
amennyiben az az építési szabályzatban meghatározott településrendezési célt szolgál.
Hatályos szabályozás:

Jellemzően szabadonálló beépítési mód.

Főépítészi álláspont: A zöldváros pályázat kapcsán felmerült lehetőségként több ingatlan megvásárlása,
bevonása a projektbe és átépítése, stb. amelyek ugyan nem valósultak meg, de ezen ingatlanok fekvése
miatt speciális szabályozást igényelnek (jellemzően ún. úszó telken helyezkednek el, ami a jelenlegi
szabadonálló szabályozással nem kezelhető); valamint újra és újra felmerülhet a területek megszerzésének,
kisajátításának, stb. indokoltsága.
Támogatandó módosítás.
Költségviselés: önkormányzat.
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18/2018

KÉRELMEZŐ NEVE

ÉRINTETT
SZELVÉNY

MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT
HELYSZÍN

HRSZ

Hivatal

B1

Mizse tanya 4 mellett

0404/1 és
környezete

Módosítás tárgya: A 0404/1 hrsz-ú út nyomvonalának és környezetének módosítása.
Hatályos szabályozás:

Főépítészi álláspont: Az önkormányzati tulajdonú út stabilizálását az út mellett található Pozsár horgásztó üzemeltetői
elvégezték. Az út stabilizálása azonban nem a jogi, hanem a természetbeli nyomvonalában történt, ezáltal a
szomszédos ingatlanok területébe belelóg. Az eltérő érdekek feloldására az az előzetes megállapodás született, hogy
a stabilizált utat áthelyezik (átépítik) egy olyan, a jogi nyomvonalnál járhatóbb, kevésbé meredek kanyarokkal tűzdet
nyomvonalba, ami a szomszéd területeket egyenlően érinti, tehát területcserékkel azonos marad mindkét oldal területe.
Ehhez a művelethez (végeredményében a stabilizált út megtartásához és a jogi helyzet rendezéséhez) az
önkormányzat az adminisztráció felvállalásával (rendezési terv módosítás, telekalakítás végigvitele) járul hozzá.
Támogatandó módosítás.
Költségviselés: önkormányzat.
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19/2018

KÉRELMEZŐ NEVE

ÉRINTETT
SZELVÉNY

MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT
HELYSZÍN

HRSZ

Hivatal

B9

Kálmán Imre utca 32

2605/79

Módosítás tárgya: A tárgyi telek (szabályozási terven még külterületi 0947/26 hrsz-on) 2011-ben megvalósult

telekhatárához, kerítéséhez igazítani a Kálmán Imre utca folytatását, az enyhe ferde letörést egy
telekszélességgel a Piroska utca felé tolni.
Hatályos szabályozás:

Főépítészi álláspont: Megvalósult a telek belterületbe vonása, az közterület leadása és kerítés építése. A telekhatár
és a rá került kerítés az utca vonalával folyamatosan valósult meg, nem az enyhe letörésnek megfelelően;a jelenlegi
szabályozás szerint ismét telekalakítást kellene lefolytatni. Az enyhe törés eltolásával csak olyan telkek lesznek
telekalakításra kötelezettek, amelyeket egyébként más tekintetben is érint a szabályozás, tehát nem plusz teher,
adminisztráció.
Támogatandó módosítás.
Költségviselés: önkormányzat.
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20/2018

KÉRELMEZŐ NEVE

ÉRINTETT
SZELVÉNY

MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT
HELYSZÍN

HRSZ

Hivatal

B3

Bem utca 81

246/17, /18 és
0395/133

Módosítás tárgya: A Bem utca és Tavasz utca sarkán lévő ingatlant és szomszédjait érintő szabályozás

módosítása.
Hatályos szabályozás:

Jelenlegi állapot:

42

Főépítészi álláspont: A Tavasz utcai telkek 2007 évben lettek kialakítva az akkori szabályozás szerint. Az akkori,
papír alapú szabályozás a kül- és belterületet külön lapokon ábrázolta, így nem látszott azokon a kül- és belterület
találkozásának „hullámos” vonalvezetése (térképi hiba). A hatályos szabályozás a hullámos határvonalat kívánja
rendezni a közterület 12 m-re szélesítésével, azonban nem veszi figyelembe a korábbi szabályozás szerint a Bem utca
83 sz. (246/17 hrsz) telken megépült épület és kerítés helyzetét. A meglévő kerítések a Bem utcai kerítések vonalába
esnek, a közterületek rendezése kapcsán pedig vélhetően előnyösebb lenne a Tavasz utca 45 °-os letörése, a Bem
utca 12 m széles folytatásának a lefelé tolásával. Így a meglévő kerítések, közművek közül kevesebbet kellene
átépíteni. A helyszín és geodéziai felmérés alapján vélhetően ki lehet alakítani egy jobb megoldást.
Támogatandó módosítás.
Költségviselés: önkormányzat.
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Módosítás tárgya: Berénybenei út lakott területi szakaszán lévő útszabályozás törlése/felülvizsgálata.
Hatályos szabályozás:

Főépítészi álláspont: A hatályos terv a Magyar Közút kezelésben lévő, 5211. jelű főút

lakott területi
szakaszának szabályossági szélességét szabványos méretűre, 18 m-esre irányozza elő. Az útszabályozás
végrehajtása lakossági kötelezettség, adott esetben önkormányzati közreműködéssel, azonban nem
önkormányzati érdek. (pl. kártalanítási igény: rengeteg nagy értékű épített kerítés, közműbekötés van ott.)
Az út mellé távlatilag tervezett kerékpárút a területszerzés nélkül is megvalósítható. A szabályozás
fenntartása a jelenlegi formájában megkérdőjelezhető. A kerítések sok esetben vélhetően bentebb vannak a
jogi állapotnál, tehát a szabályozás felülvizsgálatára geodéziai mérés függvényében indokolt.
Támogatandó módosítás.
Költségviselés: önkormányzat.
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Borostyán utca 9

2540/1, /2

Módosítás tárgya: A 2540/2 helyrajzi számú telek közterületi rendezése 2018 évben megtörtént. Az ingatlan-

tulajdonos által megbízott építész tervezői előzetes egyeztetés ellenére az ingatlanon lévő, engedélytől
eltérően megvalósított épület nem kapott fennmaradási engedélyt, mivel a szabályozás miatt az előkert
mértéke lecsökkent 1 m-re a 2540/1 helyrajzi számú közterület felől. Ahhoz, hogy az épület fennmaradási
engedélyt kaphasson és az épület ne értéktelenedjen el, a már végrehajtott szabályozást meg kell úgy
módosítani, hogy az épület előtt rendelkezésre álljon az 5 m előkert, vagyis az ingatlan elé tervezett
közterület szabályozási szélessége 14,0 m helyett 10,0 m méretű legyen – így a többi, már kialakult telket
nem érintené a változás, csak a még kialakítatlan többi ingatlant.
Hatályos szabályozás:

Főépítészi álláspont: A vasútra merőleges utcák közötti összekötést biztosító haránt utca változó szélessége
álláspontom szerint elfogadható megoldás.
Támogatandó módosítás.
Költségviselés: önkormányzat.
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Módosítás tárgya: HÉSZ szövegét, részletszabályait érintő változások
1. Lke-4 övezet hézagosan zártsorú építési helyen csak egy épület építhető. Általános esetben kívánatos szabály,
saroktelkeknél előnytelen megoldást eredményez (nem hézagosan zártsorú, hanem betömörödő beépítést).
2. Kertvárosias építési övezetben kormányrendelet alapján behatárolt, hogy négylakásos, kivételes esetben hatlakásos
épületek helyezhetők el. Célszerű megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy az elhelyezhető lakásszám korlátozva
legyen.
a) a hatlakásos lehetőség kizárásával,
b) a négylakásos lehetőség csökkentésével
c) a telken elhelyezhető összes lakásszám meghatározásával (a szabályozás jelenleg csak az egy épületben
elhelyezhető lakásszámot szabályozza)
3. útszabályozással érintett telek beépíthetősége az eredeti telekméretből számítandó legyen.
4. 26. HÉSZ 15. § (4) bekezdés – Kecskemét építésügyi hatósága nem úgy értelmezi az előírást a végrehajtás során,
ahogy az előírás során a szándék volt, ezért más szabályozástechnikai megoldást kell találni a külterületi utak
szabályozási szélességének kérdéséhez
Hatályos szabályozás: (A HÉSZ egyes jogszabályhelyein)
Főépítészi javaslat indokolása:
1. Általános esetben kívánatos szabály, saroktelkeknél előnytelen megoldást eredményez (nem hézagosan zártsorú,
hanem betömörödő beépítést).
2. A közelmúltban megélénkülő építési kedv rámutatott, hogy a város jelentős hányadát kitevő kertvárosias
lakóövezetben lévő telkek, leromlott állapotú épületek nagyobb vonzerőt jelentenek a beruházók részére, mint a jobb
beépítési mutatókat kínáló, de nagyobb és így nagyobb értékű épületállománnyal bíró belső, főúti ingatlanok. Ez a
folyamat kedvezőtlenül a kertvárosias területek fokozódó beépülését, a belső területen nem kellően dinamikus
átépülését, megújulását eredményezi. Lehetséges, de álláspontom szerint nem előnyös eszköz a belső területek
beépítési feltételeinek további javítása (ld. 1/2018 tétel); másrészt megoldást jelenthet a kertvárosias részek
lehetőségeinek szűkítése, így a kertvárosias, egyedi családi házas jelleg megtartásának szorgalmazása.
A lakóegységek telken való korlátozása a kertvárosias, laza beépítésű jelleg fenntartását szolgálja.
3. Kedvezmény: a közterület céljára átadott telekrész csökkenti a telekmérete, tehát a telekméret veszteségen túl az
építhető épület méretét is csökkenti.
4. A külterületi utak kiszabályozása korábban a belterületeken alkalmazotthoz hasonlóan kizárólag szabályozási
vonallal történt. Ez azt jelenti, hogy az a telek, ami szabályozási vonallal érintett, a leadandó telekdarab leadásáig nem
beépíthető. Mivel külterületeken még beláthatatlanabb távolságba kerül egy-egy útszakasz ilyen módon való
rendezése, ugyanakkor egy esetleges pályázati útépítéshez pedig jogszabállyal megalapozott területszerzés lehet
szükség, a HÉSZ szövegébe tett feltétes meghatározással kívántuk elérni, hogy az adott telek a szabályozási vonal
végrehajtása nélkül is rendezettnek (azaz beépíthetőnek) legyen tekinthető, azonban útépítésnél a szabályozás, a
területszerzés végrehajtható legyen. Az építésügyi hatóság az eljárásában úgy értelmezte a szabályozásnak ezt a
kombinációját, hogy az útszélesítést minden egyes telek esetén végre kell hajtani, így az egyes telkek esetében ugyan
jelentős terhet és időveszteséget jelent, azonban egy esetleges útépítéshez szükséges területszerzésnél jelentéktelen
könnyebbség. Ezen aránytalanság miatt indokolt a szabályozás más megoldásra cserélése.
Támogatandó módosítás.
Költségviselés: önkormányzat.
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Módosítás tárgya: rajzi hibák javítása

a) K6 tervlapon 0610/81 hrsz környékén (a B2 szab.lappal átfedett területrészen) az Má és Eg övezetek
határa eltűnt a korábbi hatályos állapothoz képest.
b) B7 lapon a Görgey utca végén a 12 m-hez tartozó szabályozási vonal törlődött, csak az övezetek eltérő
színezése látszik.
c) A város településképének védelméről szóló 38/2017. (XII.15.) rendelet (TKR) helyi védett értékeinek
összhangba hozása a szabályozási lapok ábrázolásával. 0701/3 hrsz-ról „H” jelölés törlése

Hatályos szabályozás: (A HÉSZ egyes jogszabályhelyein)
Főépítészi javaslat indokolása:

a) Általános esetben kívánatos szabály, saroktelkeknél előnytelen megoldást eredményez (nem hézagosan
zártsorú, hanem betömörödő beépítést).
b) A közelmúltban megélénkülő építési kedv rámutatott, hogy a város jelentős hányadát kitevő kertvárosias
lakóövezetben lévő telkek, leromlott állapotú épületek nagyobb vonzerőt jelentenek a társasházépítő
beruházók részére, mint a jobb beépítési mutatókat kínáló, de nagyobb és így nagyobb értékű
épületállománnyal bíró belső, főúti ingatlanok. Ez a folyamat a kertvárosias területek fokozódó beépülését, a
belső, főúti területek nem kellően dinamikus átépülését, megújulását eredményezi. Lehetséges, de
álláspontom szerint nem előnyös eszköz a belső területek beépítési feltételeinek javítása (ld. 1/2018 tétel);
másrészt megoldást jelenthet a kertvárosias részek lehetőségeinek szűkítése, így a kertvárosias, egyedi
családi házas jelleg megtartásának szorgalmazása (pl. a lakásszám 2 vagy négy egységben való
behatárolásával). A lakóegységek számának a telken való korlátozása a kertvárosias, laza beépítésű jelleg
fenntartását szolgálja.
3. Mivel a TKR szöveges munkarész volt, a HÉSZ szövegét érintette a módosítás, de a szabályozási
tervlapokat nem, erre most kerülne sor.
Támogatandó módosítás.
Költségviselés: önkormányzat.
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