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Jegyzőkönyv

Készült: Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testűlete 2013. augusztus
27-én 16.00 órakor megtartott üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

Jelen vannak: Bukovszki Sándorné, Cigányné Pál Terézia, Konfár János képviselők
és Szabó Mihály polgármester.

Meghivottak: Hegedűs Gáborné cimzetes főjegyző,
Dr. Faragó Helga pályázatíró,
Kovács Bálint az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagja,
Szilberhorn Erzsébet tervezőmérnök,
Rózsa Borbála pályázatíró,
Zetkó Imre ügyvezető.

Jegyzőkönyvvezető: Miklovicsné Faragó Rózsa.

Szabó Mihály polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy 4 fő
képviselő van jelen, Igy az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőnek Miklovicsné Faragó Rózsát javasolja, akit a testület
egyhangúlag elfogad.

Szabó Mihály elmondja, hogy az 1. napirendi pontot a területrendezéssel
kapcsolatban új megszavazandó határozatként kéri napirendre venni:

Partnerségi döntés a 314/2012. (Xl.8.) Korm. rendelethez.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

Megkérdezi, hogy az előterjesztett napirenddel kapcsolatban van-e hozzászólás,
észrevétel, kiegészítés.

Mivel hozzászólás, észrevétel nem volt, javasolja a Képviselő-testületnek a kiküldött
meghivóban szereplő napirendet — a módosítás figyelembevételével - tárgyalásra.

Napirendi pontok:

1) Jakabszállás Településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának
módosítása.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

2) „Jakabszállás község szennyvizelvezetése és tisztítása szennyvizcsatorna
hálózat és szennyvíztisztító telep létesítésével” elnevezésű projekt költség-haszon
elemzésének (CBA) elkészítésére szerződés kötése.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.
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3) Dr. Czabán László (6073 Jakabszállás, Jókai u. 2. szám alatti lakos) szolgálati
lakás fűtés korszerűsítésére, felújítására vonatkozó kérelmének megtárgyalása.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

4) A közterületek használatáról szóló 10/2003. (IX. 9.) számú rendeiet módosítása.
(A települési önkormányzat tulajdonában álló közterületek fllmforgatási célú
használatára vonatkozó szabályok megalkotása.
Előadó: Hegedűs Gáborné cimzetes főjegyző.

5) Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde lntézményvezetői pályázatának elbírálása. (zárt
ülés).
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

6) Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde Intézményvezető-helyettesi pályázatának
elbírálása. (zárt ülés).
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

7) Egyéb bejelentések, interpellációk.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester

Szabó Mihály köszönti Szilberhorn Erzsébetet és átadja a szót az 1. napirendi
ponthoz tartozó határozat-tervezet ismertetésére.

Szilberhorn Erzsébet köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy Jakabszállás
településszerkezeti tervének módositása már hosszú ideje folyik. Az előterjesztésben
a 3. pont szövegezése szó szerint megegyezik a leegyeztetettel. „a közös
nyomvonalon vezetett” valamint a ‚és kiszolgálóút” szövegrészek kihagyásával
folyamatban lévő kerékpárút projekt megvalósitható, amennyiben benne maradnak
az említett szövegrészek: nem valósítható meg a kerékpárút. Eszakabbra marad a
nagyobb szélesség. Azt javasolja, hogy hagyják ki a szövegezésből a közös
nyomvonalon vezetett szövegrészt és igy a tojótelepnél nem kell megcsinálni a
szélesítést.

Konfár János megjegyzi, hogy a jelenlegi állapotban maradhat a kijelölés.

Kovács Bálint elmondja, hogy a kerékpárút mellett elhelyezett kerítés megfelelően
van lerakva.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
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Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
6912013. (VIII. 27.) határozata
Jakabszállás településszerkezeti tervének
módosítása.

Jakabszállás Község Képviselő-testülete az 51/2006.(lX.25.) számú határozattal
jóváhagyott településszerkezeti tervét az alábbiak szerint módositja:

1.) Orgoványi út mentén a kereskedelmi szolgáltató területet
mezőgazdasági területet érintően az északi oldalon 0,2
ha-ral megnöveli,

a déli oldalon 42,4 ha-ral csökkenti.

2.) Az 54. főút déli bevezetésében a kereskedelmi szolgáltató
területet mezőgazdasági terület javára az északi oldalon
3 ha-ral

a déli oldalon 15,2 ha-ral csökkenti.

3.) Az 54. főút északi bevezetésében a kerékpárút tervezett
szabályozási szélességének figyelembevételével a
gazdasági területet a közlekedési terület rovására
megnöveli.

4.) A 0158/129 hrsz-ú térségben erdőterület és
mezőgazdasági terület helyén 14,7 ha kereskedelmi
szolgáltató területet jelöl ki.

5.) Az ökológiai hálózat övezetével érintett területeken a
kereskedelmi szolgáltató területet a Béke utcai beépítéstől
nyugatra 9,3 ha-ral csökkenti.

6.) A belvíz veszélyeztetettségű beépítésre szánt területeket
ábrázolja.

7.) A területrendezési tervi megfelelés érdekében a
mezőgazdasági területbe tartozó szikes tavakat
vízgazdálkodási területbe sorolja.

8.) Az 1.)- 7.) szerintieket tartalmazó melléklet szerinti
településszerkezeti tervet jóváhagyja.

Felelős: Szabó Mihály polgármester.
Határidő: azonnal

Szilberhorn Erzsébet elmondja, hogy ez év eleje óta bonyolultabb az egyeztetés az
államigazgatási szervekkel, a szomszédos településekkel, erről külön döntés
szükséges a képviselő-testület részéről. Javasolja, hogy a Képviselő-testület hozzon
döntést a „Partnerségi döntés a 31412012. (Xl.8.) Korm. rendelethez.” címmel.
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
7012013. (VIII. 27.) határozata
Partnerségi döntés a 314/201 2. (Xl.8.)
Korm. rendelethez.

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (Xl.8.)
Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 29.5.-
ban meghatározott feladatkörében eljárva a
településfejlesztési koncepció, az integrált
te(epWésfejlesztés! stratégia és a településrendezési
eszközök tewezésének partnerségi egyeztetés szabályait
az alábbiakban határozza meg:

1. A partnerek köre.
A településfejlesztési koncepció, integrált
településfejlesztési stratégia, és a településrendezési
eszközök Kormányrendelet szerinti tervezési egyeztetési
és elfogadási eljárásaiban a partnerségi egyeztetés
résztvevői (továbbiakban: partnerek):

településfejlesztési koncepció, integrált településfeilesztési
stratégia eljárásaiban:

helyi országgyűlési képviselő
települési önkormányzati képviselő
Megyei Epítészkamara
Megyei Mérnöki Kamara
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Megyei Agrárkamara
Községben működő valamennyi elismert egyház
Tömegközlekedési közszolgáltatók (volán, vasút)

településrendezési eszközök
tees eUárásban: új tenvezésnél felülvizsgálatnál és
módosításnál

közmű szolgáltatók (gáz, villany, víz-csatorna,
egyéb szolgáltatók)

egyszerűsített euárásban: olyan módosításná) amikor
lényegi változás nincs (nincs új beépítés, infrastruktúra,
zöld-, erdő-, vizgazdálkodás természet közeli terület nem
Változik.)

közmü szolgáltatók (gáz, villany, víz-csatorna,
egyéb szolgáltatók)
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tárgyalásos eqárásban:
kiemelt beruházás vagy kormányrendelet szerinti
veszélyhelyzet esetében a teljes eljárás szerinti partnerek
magasabb szintű jogszabály átvezetése és elírás javítása
esetében partnereket nem szükséges bevonni

A partnerek köre az egyes eljárásokban bővíthető,
amennyiben a szakmai kérdés megítélésében ezt a
polgármester szükségesnek látja.

2. A partnerek tájékoztatásának módja, eszköze.
A Kormányrendelet szerinti eljárási szakaszokban a
partnereket az előzetes tájékoztatási szakaszban írásban
keresi meg a Polgármester, míg a további szakaszokban a
partnereket elektronikusan értesíti a tervezetek honlapon
való elérhetöségéről és a szükséges véleménykérésről.
Amennyiben a partner jelezte az elektronikus
kapcsolattartás akadályát, úgy a továbbiakban az általa
kért módon kerül megkeresésre.

3. Partnerségi egyeztetésben beérkezett javaslatok,
vélemények dokumentálása, elfogadásának Illetve el
nem fogadásának módja, nyilvántartása.

A településfejlesztési koncepció eljárásában az előzetes
tájékoztatási szakaszában és koncepció tervezet
véleményezési szakaszában a bevont partnerek megadott
határidőben benyújtott írásos véleményeit az ügy
aktájában kell megőrizni és másolatban a megbízott
tervezőnek átadni.

Az integrált településfejlesztési stratégia tervezetéhez
bevont partnerek megadott határidőben benyújtott írásos
véleményeit az ügy aktájában kell megőrizni és
másolatban a megbízott tervezőnek átadni.

A településrendezési eszközök teljes és egyszerűsített
eljárásaiban a bevont partnerek megadott határidőben
benyújtott írásos véleményeit az ügy aktájában kell
megörizni és másolatban a megbízott tervezőnek átadni.

4. Az elfogadott településfejlesztési koncepció,
integrált településfejlesztési stratégia, és
településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító
intézkedések
A Tervek kormányrendelet szerinti egyeztetési és
elfogadási rendje szerinti nyilvánosságot, valamint az
egyes eljárási szakaszokban elfogadott tervezetek, tervek
hozzáférését a település honlapján kell biztosítani.
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5. Nyilvánosság
A településrendezési eszközök teljes eljárásában a
Kormányrendelet szerinti véleményezési szakaszában a
partnerek megkeresésével egyidejűleg és azonos
határidőben a település lakosságának véleményezési
lehetőséget szükséges biztosítani a honlapon és a
helyben szokásos módon. Az erről való felhívást a
honlapon kell közölni. Az így beérkezett véleményeket a
partnerek véleményeivel azonos módon kell feldolgozni.

Határidő: folyamatosan
Felelős: polgármester

A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi rendeletet alkotja:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
512013. (IX. 11.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról szóló

1312006. (Xi.) rendelet módosításáról

(A rendelet szővege mindenben megegyezik az előterjesztésben foglalt tervezet
szövegéveL)

2. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester.
(Előterjesztés mellékelve van)

Szabó Mihály ismerteti a „Jakabszállás község szennyvízelvezetése és tisztítása
szennyvizcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep létesítésével” elnevezésű
projekt költség-haszon elemzésének (CBA) elkészítésére szerződés kötése” o.
előterjesztést. Atadja a szót Zetkó Imrének.

Zetkó Imre köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a tervek az előzetes
tárgyalások szerint elkészültek, jelenleg dolgoznak a megváltozott jogszabályok
szerinti átalakításon. Kéri az előterjesztés elfogadását.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
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Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
7112013. (VIII. 27.) határozata
„Jakabszállás község szennyvizelvezetése és tisztitása
szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep létesitésével”
elnevezésű projekt 2010-ben elkészített költség-haszon
elemzésére (CBA) vállalkozási szerződés kötése.

1. Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-
testülete felhatalmazza Szabó Mihály
polgármestert, hogy a „Jakabszállás község
szennyvízelvezetése és tisztitása
szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító
telep létesitésével” elnevezésű projekt Dóka
Consulting Kft. (6000 Kecskemét, Babér utca 16.)
által 2010-ben elkészitett költség-haszon
elemzésére (CSA) vonatkozó vállalkozási
szerződést Jakabszállás Község Önkormányzata
képviseletében a Dóka-Consulting Kft-vel kösse
meg.

2. A vállalkozói díj összege: 7.900.000,- Ft + ÁFA.

Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester

3. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester.

Szabó Mihály ismerteti Dr. Czabán László (6078 Jakabszállás, Jókai ti 2. szám
alatti lakos) szolgálati lakás fűtés korszerűsítésére, felújítására vonatkozó kérelmét.
Elmondja, hogy a műszaki ellenőr nem kér juttatást a tevékenységéért. Az
üzemeltetés költségei csökkennek, hosszú távon megtérűl a befektetés.

Konfár János véleménye szerint korrekt ajánlat, támogatja a kérelmet. Javasolja,
hogy minél hamarabb végezzék el a felújítást, hogy a fűtési szezonra már az új
rendszerrel lehessen fűteni.

Cigányné Pál Terézia véleménye szerint energia megtakarítást tesz lehetővé a
hatékonyabb kazán.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
7212013. (VIII. 27.) határozata
Dr. Czabán László (6078 Jakabszállás, Jókai u. 2. szám alatti lakos)
szolgálati lakás fűtés korszerűsítésére, felújítására
vonatkozó kérelmének megtárgyalása.
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Jakabszállás község önkormányzatának képviselő-
testülete a Dr. Czabán László (6078 Jakabszállás, Jókai u.
2. szám alatti lakos) szolgálati lakás fűtés
koreszerűsitésére felújítására vonatkozó kérelmét
támogatja.

A Képviselő-testület megbizza Szabó Mihály
polgármestert, hogy Dr. Czabán László bérlővel kössön
megállapodást a következő kikötésekkel:
- Az árajánlatban szereplő anyagok, eszközök
beépítésének megvalósulását műszaki ellenőr ellenőrizze.
- A beépített anyagok, eszközök az önkormányzat
tulajdonába kerülnek, azok nem vihetők el és nem
fizethetők ki akkor sem, ha értékük letelte előtt a bérlő
akaratából megszűnik a bérleti jogviszony.
- Az ellenértékbe kizárólag a lakás bérleti díja számítható
be.
Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: azonnal

4. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester.

Szabó Mihály átadja a szót Hegedűs Gábornénak.

Hegedűs Gáborné ismerteti a közterületek használatáról szóló 10/2003. (IX. 9.)
számú rendelet módosítása. (A települési önkormányzat tulajdonában álló
közterületek filmforgatási célú használatára vonatkozó szabályok megalkotásáról
szóló rendelettervezetet.

A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi rendeletet alkotja:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
612013. (IX.11.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról szóló 1012003. (IX. 9.) sz. kt. rendelet
módosításáról

(A rendelet szövege mindenben megegyezik az előterjesztésben fog/alt tervezet
szövegéveL)
Bejelentések:

Kovács Bálint megkérdezi, hogy a Körösviz Kft. üzemelésével kapcsolatosan mi a
hivatalos álláspont, mert a lakosság részéről ez kérdésként hangzott el.

Szabó Mihály elmondja, hogy átalakul, de a működése továbbra is zavartalan a
vízszolgáltatónak.
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Bejelentések:

Kovács Bálint megkérdezi, hogy a Kőrösvíz Kft. üzemelésével kapcsolatosan mi a
hivatalos álláspont, mert a lakosság részéről ez kérdésként hangzott el.

Szabó Mihály elmondja, hogy átalakul, de a működése továbbra is zavartalan a
vizszo Ig á Itató nak.

Konfár János véleménye szerint egységesítik a vízdíjakat. Legyen a településnek
minőségi vize elfogadható áron.

Kovács Bálint az 54. sz. főútvonal és a Katona József utca találkozásánál a
főúwonalra felfestett záróvonallal kapcsolatban érdeklődött, hogy a Közútkezelő
nyilatkozott-e már?

Szabó Mihály elmondja, hogy telefonon érdeklődik ezzel kapcsolatban, mert az
Illetékes megígérte, hogy csiszolással megszüntetik a záróvonalat szaggatott
vonal ra.
Elmondja, hogy a térfigyelő kamerákról még nincs visszajelzés a pályázatok

megjelenését továbbra is figyeli.
Bejelenti, hogy a Hírös Hét rendezvényen Kecskeméten a Bács-Kiskun Megyei
Agrárkamara különdiját kapta Jakabszállás község. Orgovány pedig Bács-Kiskun
Megye különdiját. A két település egy pavilonban állította ki termékeit, a
bemutatkozás külön-külön időpontban történt.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Szabó Mihály megköszöni a megjelenést és a
testületi ülést bezárja és zárt ülést rendel el az 5. és 6. napirendi pontok tárgyalására.

Kmft.

zaDo ihaly u Hegedus baborne
polgármester címzetes főjegyző
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JELENLÉTI ÍV

Jakabszállás Község Őnkormányzat Képviselő-testülete

2013. augusztus 27-én 16.00 órakor tartandó ülésére

1. Bukovszkj Sándorné
P\ C) c

2. Cigányné Pál Terézia .t—’- -.J’-
3. Dolog Ernő

4. Kocsis István
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Kézbesítési ív

a 2013. augusztus 27-ej Képviselő-testületi ülésre

Név Átvétel időpontja Máírá ‚
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Dolog Ernő
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Szabó Mihály oL1. o.

Jakabszállás, 2013. augusztus 24.





sw
Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. augusztus 27-én kedden 16.00 órai kezdettel

képviselő-testületi ülést tart a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében,
melyre meghívom.

Napirendi pontok:

1) Jakabszállás Településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának
módosítása.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

2) „Jakabszállás község szennyvízelvezetése és tisztitása szennyvizcsatornahálózat és szennyvíztisztító telep létesítésével” elnevezésű projekt költség-haszon
elemzésének (CBA) elkészítésére szerződés kötése.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

3) Dr. Czabán László (6078 Jakabszállás, Jókai u. 2. szám alatti lakos) szolgálatilakás fűtés korszerűsítésére, felújítására vonatkozó kérelmének megtárgyalása.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

4) A közterületek használatáról szóló 1012003. (IX. 9.) számú rendelet módosítása.
(A települési önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célúhasználatára vonatkozó szabályok megalkotása.
Előadó: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző.

5) Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde Intézményvezetői pályázatának elbírálása. (zártülés).
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

6) Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde Intézményvezető-helyettesi pályázatának
elbirálása. (zárt ülés).
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

7) Egyéb bejelentések, interpellációk.

Jakabszállás, 2013. augusztus 24.

polgármester

Jakabszállás Község Polgármestere
6078. Jakabszállás, Petöfi Sándor u. 14.

76/581-800. Fax: 76/581-802
0620/3234-031

e-mail: hivatal@iakabszallas.hu
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HATÁROZAT-TERVEZET

a Képviselő-testület 2013. augusztus 27-ej ülésének
1. napirendi pontjához

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
....12013. (VIII. 27.) határozata
Jakabszállás településszerkezeti tervének módosítása

Jakabszállás Község Képviselő-testülete az 5112006.(iX.25.) számú
határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervét az alábbiak szerint
módosítja:

1.) Orgoványi Út mentén a kereskedelmi szolgáltató
területet mezőgazdasági területet érintően az északi
oldalon 0,2 ha-ral megnöveli,

a déli oldalon 42,4 ha-ral csökkenti.

2.) Az 54. főút déli bevezetésében a kereskedelmi
szolgáltató területet mezőgazdasági terület javára
az északi oldalon 3 ha-ral

a déli oldalon 15,2 ha-ral csökkenti.

3.) Az 54. főút északi bevezetésében a kerékpárút
tervezett szabályozási szélességének
figyelembevételével a gazdasági területet a
közlekedési terület rovására megnöveli.

4.) A 0158/129 hrsz-ú térségben erdőterület és
mezőgazdasági terület helyén 14,7 ha kereskedelmi
szolgáltató területet jelöl ki.

5.) Az ökológiai hálózat övezetével érintett területeken a
kereskedelmi szolgáltató területet a Béke utcai
beépitéstől nyugatra 9,3 ha-ral csökkenti.

6.) A belvíz veszélyeztetettségű beépitésre szánt
területeket ábrázolja.

7.) A területrendezési tervi megfelelés érdekében a
mezőgazdasági területbe tartozó szikes tavakat
vízgazdálkodási területbe sorolja.

8.) Az 1.)- 7.) szerintieket tartalmazó melléklet szerinti
településszerkezeti tervet jóváhagyja.

Felelős: Szabó Mihály polgármester.
Határidő: azonnal

Szabo Mih ly Hegedus Gaborne
polgármester cimzetes főjegyző





ELŐTERJESZTÉS

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. augusztus 27-ej ülésére

TárEv: Településszerkezeti terv módosítása (határozat-hozatal)
Helyi építési szabályzat módosítása (rendelet-alkotás)

Tisztelt Képviselő-testület!

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete /továbbiakban: Képviselő-testület’
településfejlesztési döntést jelentő határozataiban a településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat
módosításáról hozott elvi döntést:

A módosítások tárgya illetve helyszínei a következők:
64/2010.(X.28.) határozat szerint „az 54. főút mentén tervezett gazdasági terület szabályozási

tenéne/c módosítása, amely során a tervezett közterületi szélességek és a
tervezett csonzópontok helyigénye leesökken. ‘(la. jelű)

2/2011. (I. 17.) határozat szerint:,, Az Orgoványi Út mentigazdaságiterülethatárának
tidajdonviszonyokatjigyelembevevő 048/7 Ivr-ú telket érintő -

korrekciója.( I .b. jelű) és a pinceépítés szabályozása a helvíz
veszélyeztetettség alapján.

55/2011. (VIII. 29.) határozat szerint „a belrerülettől északra tervezett gazdasági területre
vonatkozóan .... a közterület-alakításokat érintő módosítás. ‘ (2. jelű)

91/2011. (XII.20.) határozat szerint_a meglévő gazdasági tevékeiwvég fejlesztése érdekében ... a
0158/129 hrsz-Ú térségben a gazdasági célú beépitésre szánt terület
növekszik. (3. jelű)

15/2012. (111.19.) határozat szerint,, 51. sz. főút menti gazdasági területekJL’lülvizsgálatában,
mennyiben a telektulajdonosok Úgy igénylik, maradjon a mai mezőgazdasági
terüle/felhasználás. A meglévő üzemanyagtöltő közúti kapcsolata olyan
adottság, amelyet nem kell megi’áltoztatni.(l .c és 1 .d. jelű)

E g ‘ e z t e t é s e k
Az egyeztetések 2011. januártól kezdődően az épített kömvezetalakitásáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Etv) hatályos rendelkezései szerint megtörténtek.
2013. január 1-jétől nem az Etv. hanem a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökröl, valamint egyes településrendezési
sajátosjogintézményekről szóló 3 14/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (településügyi kódex) rögzíti a
településrendezési eszközök jóváhagyás előtti egyeztetési rendjét. A településügyi kódex
45.(3)bekezdés szerinti átmeneti rendelkezése lehetőség teremt a már elkészült településrendezési
eszköz Etv 2012. december 31-én hatályos szabályainak megfelelő egyeztetését követő jóvábagyására.

Előzetes egyeztetés





A tervezett módosítások előzetes egyeztetései a képviselő-testületi döntések figyelembevételével három
időpontban voltak.

2011. januári előzetes egyeztetés módosítási tételei:
1.) Településrendezési terv gazdasági területre vonatkozó felülvizsgálata és módosítása

1.a.) 54. út mentén (szabályozási terv módosítás)
1.b.) Orgoványi Út mentén (szerkezeti terv-, ás a szabályozási terv módosítás)

BV.) Belvízrendezési terv alapján a szabályozás (helyi építési szabályzat és szabályozási terv)
kiegészítése.

2011. szeptemberi előzetes egyeztetés módosítási tételei:
2.) Szabályozási terv 54. Út menti gazdasági területre vonatkozó felülvizsgálata ás módosítása a

belterülettől északra

2012. áprilisi előzetes egyeztetés módosítási tételei
3.) 0158/129 hrsz-ú térségben gazdasági terület
ic.) tervezett kereskedelmi szolgáltató terület mezőgazdasági területi visszaminősítése
Id.) 54. Út menti kereskedelmi szolgáltató terület szabályozásának módosítása

Az előzetes egyeztetés eredménye szerint a településfejlesztési döntéseken (képviselő-testületi
határozatban foglaltakon túl) az általános (országos érvényű) jogszabályi átvezetésből következően
további módosítások jóváhagyásra való előkészítését is el kellett végezni:
Területrendezési te;i’i megfelelés érdekében történő módosítások

Területfelhasználási megfelelés érdekében vízgazdálkodási területek kijelölése

KÉSZjoghannonizóciója (Hatályos építésügyi jogszabályok átvezetése, értelmezést segítő javitások,
kiegészítések, szabályozási tervek alaptérkép-cseréből következő változtatásai)

Államigazgatási szervi egyeztetés
Etv 9•*(3) bekezdés szerinti államigazgatási szervi egyeztetés 2012. októberében megtörtént.
Az egyeztetési munkarész valamennyi településfejlesztési döntésből következő módosításokat és a
területrendezési ten’i megfelelés-. és a HESZ jogharmonizációja érdekében történő módosítási tételeket
is tartalmazta.

Véleményeltérést tisztázó egyeztető tárgyalás
Az államigazgatási szervi egyeztetés alkalmával Allami Főépítész VI-D-002!135-2/20l2. számú és a
Magyar Közút Nonprofit Zrt BKK-789/4/2012. számú állásfoglalásaiban kifogást emelt.
Ezért 2012. február 26-án az Ew 9.*(4) bekezdése szerint véleményeltérést tisztázó egyeztető
tárgyalásra került sor.

A tárgyalás jegyzőkönyvének lezárását megelőzően Képviselő-testület az államigazgatási egyeztetésről
és az egyeztető tárgyalásról tájékoztatást kapott 2013. március 25-i és 2013. április 29-i ülésén.
Az egyeztetés lezárása 14/2013.(II1.25.) és a 30/2013.(IV.29.) határozatokban foglaltaknak
megfelelően történt.

Önkormányzati egyeztetés
Eh’ I 0.(3) bekezdés szerinti megyei és szomszédos települési önkormányzati egyeztetés a
településszerkezeti terv vonatkozásában megtörtént. Kifogás nem volt.

Lakossági közzététel
Az Etv 9.*(6)bekezdés szerinti I hónapos lakossági egyeztetés hirdetőtáblai kifüggesztéssel
megvalósult.

Föépítészi szakmai véleményezés

I



S



Étv 9.(6)bekezdés szerinti szakmai véleményezésre a tervet elküldtük. Az illetékes állami főépitész
szakmai véleményét CSD/O1/206-3/2013. számon megadta.
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Településszerkezeti terv módosításának ismertetése
(A határozat-tervezet magyarázata)

Tárgy: Jakabszállás településszerkezeti tervének módosítása
Jakabszállás Község Képviselő-testülete az 5172006.(X25.) számú határozattaljóváhagyott
településserkezeti tervét az alábbiak szerint módos4ja:

1.) Orgoványi út mentén a kereskedelmi szolgáltató területe! mezőgazdasági területe! érintően
az északi oldalon 0,2 ha-i-al megnöveli,

1.b. jelű módosítás 6412010.(X.28.) határozat szerint
a déli oldalon 42,4 ha-ml csökkenti.

I.e. jelű módosítás 91/2011.(XII.20.) határozat szerint

2.) Az 51. főút déli beveze;ésében a kereskedelmi szolgáltató területet mezőgazdaság! terület javára az
északi oldalon 3 ha-ral,
a déli oldalon 15,2 ha-ral csökkenti.

i.e. jelű módosítás 91/2011.(XII.20.) határozat szerint

3.) A: 54. főút északi bevezerésében a közös nvomvona fon vezetett kerékpárút és kiszolgálóúr tervezett
szabályozási szélességének figyelembevételével a gazdasági területet a közlekedési terület rovására
megnöveli.

2. jelű módosítás 55/2Oii.(VII.29.) határozat szerint
„a közös nyomvonalon vezetett” valamint a „és kiszolgálóút”szövegrészek kihagyásával
folyamatban lévő kerékpárút projekt megvalósítható, amennyiben benne maradnak az említett
szövegrészek: nem valósítható meg a kerékpárút.

4.) A 01587129 hrsz-ú térségben erdőterület és mezőgazdasági terület helyén 14,7 ha kereskedelmi
szolgáltató területet jelöl ki.

3. jelű módosítás 91/201 i.(X11.20.) határozat szerint

5.) Az ökológiai hálózat övezetérel érintett területeken a kereskedelmi szolgáltató területet a Béke utcai
beépitéstől nyugatra 9,3 ha-ral csökkenti.

i.e. jelű módosítás 91/2011.(XII.20.) határozat szerint

6.) A belvíz veszélyeztetettségű beépítésre szán! területeket ábrázolja.
64/201 0.(X.28.) határozat szerint

7.) A területrendezési ici-vi megfelelés érdekében a mezőgazdasági terüle!be tartozó szikes tavakat
vízgazdálkodási területhe soro/a.

Megyei területrendezési tervből következő módosítás.

8.) Az 1)- 7.) szerintieket tartalmazó melléklet szerinti településszerkezeti tenetjóváhagija.
A változtatások a tervlapon is megjelenik, ezért értelemszerűen az is eserére kerül.
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Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának
ismertetése

(A HESZ-t módositó rendelet-tervezet magyarázata)

Jakabszállás Községi Önkor;nán;cat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról szó/ó

13/2006. (Xl.) rendek! módosításáról
Jakabszá 1/ás Község Onkonnányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptön’ém’ének 32. cikk (1) a)
ponUa és 32. cikk (2) bekezdése szerinti jogalkotói hatáskörében eUán’a Magyarország helyi önkonnányzatairól
szóló 2011. évi cLX’OUX törvény 13.5(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LVXVHL törvény 6.5 (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eUán’a a helyi építési szabályokról szóló 13/2006.(X1.) rendelet Úovábbiakban: R,) módosításáról

az illetékes államifőépítész,
az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyijdügvelöség,
az illetékes izzegvei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szene,
a megyei katasztróJn’édelmi igazgatóság,
a megyei kormányhivatal közlekedésifelügvelősége,
a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Hivatala,
űz illetékes járási hivatal épitésügyi és örökségi’édelmi hivatala,
az illetékes nemzeti park igazgatóság.
az illetékes megyei konnánvhivatal/öldhivatala,
űz illetékes megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága.
űz illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi Igazgatósága,
a HM Hatósági Hivatala,
a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal illetékes bányakapitánysága,
a Nemzeti Média-, és Hírközlési Hatóság illetékes igazgatósága és
az épitésügyi hatósóg véleményének kikérésével a következőket rendeli cl.

A jogszabályban előírtakkal való egyeztetés nélkül nem volna jóváhagyható a rendelet.

1.5A R 3.5 a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
(l0,Lt övezeti határ által ánnetszett telek telekalakitási és építési szabályok:

a) övezethatár mentén nem kötelező a telket megosztani.
b,) építmény elhelyezésének helye a vonatkozó övezeti előírás szerint jelölendő ki. A megengedett

legnagyobb heépítettség mértéke űz övezethatár által elmetszert telekrészre számítandó, azaz
mintha a telek megosztott lenne.

c) 1w niegosztásra kerül a telek az övezethatár inentéiz a nzaradvánvtelekre t;en vonatkozik a
legkisebb teleknagyság”

Ertelmezést segítő kiigazítás, azokra az esetekre megoldás, amikor építési övezeti határ telket
átvág.

2.5 A R 8.5(1,) b bb,) alpont helyébe a következő rendelkezés lép:
bb,) Az övezet telkeinek 51. számú útfélóuijéltárása csak engedéllyel rendelkező útesatlakozásokon

keresztül lehetséges.
Közlekedési szakmai előírás, amelyet kötelező átvenni.

3.5 A R 22.5 (‘5,) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
(‘5,) A távlati fejlesztés (Má-3 4) övezetében:

a,) tanvaudvarban bővítés, felújítás, korszerűsítés a telek egészére vonatkozó általános
előírások betartásával végezhető.

b) a mezőgazdasági területen elhelyezhető építmények csak 10 1w feletti telekre épithetők.
Az 54. főút helybiztositási sávjának kihagyásából következően a bekezdés átdolgozásra került.

4.5 E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg:
) a,) Az igazgatási terület m=1:16 000 méretarányú (SZ-1) jelű terve helyébe e rendelet 1. melléklete,

b,) A belterület m=1 :2 000 méretarányú (SZ-2) jelű szabályozási terv
ba,) a. szelvénye helyébe e rendelet 2. melléklete,
bb,) b. szelvénye helyébe e rendelet 3. melléklete
be,) e. szelvénye helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

5





A változtatások a helyi építési szabályzat melléldetét jelentő szabályozási tenlapokon is megjelennek,
ezért azok értelemszerűen eserére kerülnek.

(2) A R 8.5(5») pont,
pont,

J2. (4,)-(5) bcke:dések harálvuk ves:tik
(3 .4 R „ Településrendezési feladawk megi’olósnlását biztosító sajárosjoginté:ménvek” című 27.5 száma

29.5 számra, „Zárórendelke:ések” című 28,5 száma 30.5 s:ámra módosuL
Jogharmonizációból (épitésügyi általános jogszabályi változásokból) következő változtatások

5.5 (1) E rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
A jogszabályban megadott a jóváhagyás és a hatálybalépés közötti legrövidebb időtartam.
(min 30 nap)

(2) E rendelet alkahnazondó a hatáh’ba lépéskor jogerösen cl nem bírált üzvekben Is, ha a: építési
tevékemséget vagy a relekalakitást kérelmezó’ s:ámára kedve:őbb.

Epíttetőket segítő rendelkezés

6





—r

ÉPÍTÉsZN!ŰIIELY KÍT

6000. Kecskemét, Wesselényi u. l/A.
Telefon, fax: 76/ 482 916
Levélcím: 6001 Kecskemét Pf486

tervező: Szílberhom Erzsébet 06’30-349-68-74
E-mail: szil®epiteszmuhelv.hu

JAKABSZÁLLÁS
Településrendezési tervének és helyi építési

szabályzatának módosítása

Képviselő-testületi jóváhagyásra előkészített példány
Állami Főépítész szakmai véleményének száma: CSD/OI/206-3/2013.
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C50NGnÁD MEGYEI KoRMÁNYhIVATAL

ÉPÍTÉ5ÜGYI ÉS ORŐKSÉG VÉDELMI HIVATAL

ÁLLANIJ FÓÉPÍTÉ5Z

Ügyiratszám: CSD/0l!206-3/2013. Tárgy: Jakabszállás község településszerkezeti tervének
és helyi építési szabályzatának módosítása
— Etv. 9. (6) vélemény

Tej.: 06-62-551-974

Szabó Mihály polgármester
Községi Onkormányzat

JAKABSZÁLLÁS
Petőfl Sándor utca 14.
6078

Tisztelt Polgármester Úr!

Fenti tárgyban küldött dokumentációt. az egyeztetési eljárás lezárultáról. valamint a
közzétéle) eredményéről szóló tájékoztatást megkaptam. Az épített környezet alakitásáról és
védelméről szóló. 2012. december 31-én hatályos 1997. évi LXXVIII. tv. (továbbiakban:
Etv.) 9. (6) bekezdés szerinti szakmai véleményemet az alábbiakban közlöm.

Áttarnilmányozva a rendelkezésemre álló terv- és iratanyagot megállapítottam, hogy a
településrendezési terv módosításának államigazgatási egyeztetése, lakossági közzététele a
törvényben előírt módon megtörtént. a jóváhagyást akadályozó vélemény-eltérés nem maradt
fenn.

Mindezeket figyelembe véve a településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat és a
szabályozási teMapok módosítása jogszerűen jóváhagyható.

Véleményemet az Étv. 9. (6) bekezdés b./ pontjában nyert felhatalmazás alapján közlöm.
Kérem véleményemet a döntésre jogosult testülettel ismertetni.

Tájékoztatom, hogy az Étv. 9. (8) bekezdése értelmében az elfogadást követően 10
munkanapon belül a településrendezési tervet és helyi építési szabályzatot. ill. annak a
véleményező szervezetek hatáskörét érintő kivonatát meg kell küldeni a véleményezésben
résztvevöknek. valanunt szakmai vizsgálat céljából az államigazgatási szervektöl (minden
fázisban) beérkezett összes észrevétellel együtt az állami föépítésznek.
A jelzett kötelezettség értelmében kérem részemre megküldeni a jóváhagyott, záradékok
településszerkezeti tervet (rajzi és szöveges munkarész), helyi építési szabályzatot és
szabályozási tervet.

Hivatkozva az Étv. 59. *-ában az állami főépítész elektronikus nyilvántartási kötelezettségére.
kérem, hogy a papír formátum mellett a digitálisan készült munkarészeket digitális
formátumban is küldjék meg részemre.

6720 Szeged, llorvtli Mihály u. l!B.
b3%(6?)51 95
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Ugyancsak meg kelt küldeni ajóváhagyott dokumentációt az Étv. 9. * (12) bekezdése alapján
15 napon belül a véleményezési eljárás dokumentumaival, továbbá az állami főépítészi
véleménnyel kiegészítve a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős
szervének is.

Ajóváhagyott teljes tartalmú dokumentációt a 313/2012. (XI. 08.) Korm. rendelet 4. * (1) e)
pontja értelmében megőrzésre a Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Epítésügyi,
Orökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Kit Epitésügyi Dokumentációs és Információs
Központ (1111 Budapest, Budafoki út 59.) rendelkezésére kell bocsátani.

Szeged, 2013.július 16.

Üdvözlettel:

L

Asszony Emma
állami főépitész ügyrendi helyettese

Kapják:
1. Címzett
2. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Törvényességi Ellenőrzési ás Felügyeleti Főosztály
3. Szilberhorn Erzsébet okl. építészmérnök. Felelős tervező
4. [rattár

6720 Szeged, II Ii M ihú !y LI. Ii B.
:7p f35 (6:) 5.1-O t-6 (i2 5i1.r)11
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Határozattal jóváhagyandó
!2013.( ) számú határozat-tervezet szerkezeti tervi melléklettel





HATÁROZAT-TERVEZET

Tárgy:
Jakabszállás településszerkezeti tervének módosítása

Jakabszállás Község Képviselő-testülete az 51/2006.(IX.25.) számú határozattal
jóváhagyott településszerkezeti tervét az alábbiak szerint módosítja

1.) Orgoványi út mentén a kereskedelmi szolgáltató területet mezőgazdasági területet
érintően az északi oldalon 0,2 ha-ral megnöveli,

a déli oldalon 42,4 ha-ral csökkenti.

2.) Az 54. főút déli bevezetésében a kereskedelmi szolgáltató területet mezőgazdasági
terület javára az északi oldalon 3 ha-ral

a déli oldalon 15.2 ha-ral csökkenti.

3.) Az 54. főút északi bevezetésében a közös nyomvonalon vezetett kerékpárút és
kiszolgálóút tervezett szabályozási szélességének figyelembevételével a gazdasági
területet a közlekedési terület rovására megnöveli.

4.) A 0158/129 hrsz-ú térségben erdőterület és mezőgazdasági terület helyén 14,7 ha
kereskedelmi szolgáltató területet jelöl ki.

5.) Az ökológiai hálózat övezetével érintett területeken a kereskedelmi szolgáltató
területet a Béke utcai beépítéstöl nyugatra 9,3 ha-ml csökkenti.

6.) A belvíz veszélyeztetettségű beépítésre szánt területeket ábrázolja.

7.) A területrendezési tervi megfeíelés érdekében a mezőgazdasági területbe tartozó
szikes tavakat vízgazdálkodási területbe sorolja.

8.) Az 1.)- 7.) szerintieket tartalmazó melléklet szerinti településszerkezeti tervet
jóváhagyja.

Szabó Mihály Hegedűs Gáborné
polgármester cimzetes főjegyző
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Rendelettel jóváhagyandó
/201 3.( ) számú rendelet-tervezet a HESZ módosításáról szabályozási tervi

niellékletekkel





Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról szóló

13/2006. (Xi.) rendelet módosításáról

Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk
(1) a) pontja és 32. cikk (2) bekezdése szerinti jogalkotói hatáskörében eljáiwa Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.*(1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 6.* (1) bekezdésében meghatározott fe]adatkörében eljárva a helyi építési
szabályokról szóló I 3/2006.(X. 1.) rendelet (továbbiakban: R) módosításáról

az illetékes állami főépitész.
az Illetékes környezetvédelmi. természetvédelmi és vizügyi felügyelőség,
az illetékes megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve,
a megyei katasztrófavédelm Igazgatóság,
a megyei kormányhivatal közlekedési felügyelősége,
a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légikőzlekedési 1-livatala.
az illetékesjárási hivatal épitésügyi és örökségvédelmi luvatala,
az Illetékes nemztti park igazgatóság.
az Illetékes megyei kormányhivatal rőldhivatala,
az Illetékes megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága,
az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi Igazgatósága,
a HM Hatósági Hivatala.
a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal illetékes bányakapitánysága.
a Nemzeti Média-, és Hírközlési Hatóság illetékes igazgatósága és
az építésügyi hatóság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

l. A R 3. a következő (10) bekezdéssel etiészül ki:
10) Az övezeti határ által átmetszeu telek telekalakitási és építési szabályok:

a) övezethatár mentén nem kötelezö a telket megosztani.
b) építmény elhelyezésének helye a vonatkozó övezeti előírás szerint jelölendő ki. A

megengedett legnagyobb beépitettség mértéke az övezethatár által elmetszeu telekrészre
számítandó, azaz mintha a telek megosztott lenne.

c) ha megosztásra kerül a telek az övezethatár mentén a maradványtelekre nem vonatkozik
a legkisebb teleknagyság”

2. A R 8.*(4) b) bb) alpont helyébe a következö rendelkezés lép;
‚.bb) Az övezet telkeinek 54. számú üt felőli feltárása csak engedéllyel rendelkező

űtcsatlakozásokon keresztül lehetséges.’

3. A R 21* (5) bekezdés helyébe a következö rendelkezés lép:
„(5) A távlati fejlesztés (Má-3t) övezetében:

a) tanyaudvarban bővítés, felújítás, korszerűsítés a telek egészére vonatkozó
általános előírások betartásával végezhető.

b) a mezőgazdasági területen elhelyezhető építmények csak 10 ha feletti telekre
építhetők.”

•* E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg:
(1) a) Az igazgatási terület m=1 :16000 méretarányú (SZ-I )jelű terve helyébe e rendelet 1.

melléklete,
b) A belterület m=I :2000 méretarányű (SZ-2) jelü szabályozási terv

ba) a. szelvénye helyébe e rendelet 2. melléklete,
bb) b. szelvénye helyébe e rendelet 3. melléklete
bc) c. szelvénye helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(2) A R *() bekezdés,
8.*(5)f) pont,
*()f) pont.

12.* (4)-(5) pontok hatályLlk vesztik.





(3) A R ..Településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátosjogintézrnények’ című
27. száma 29.* számra, „Zárórendelkezések” című 28. száma 30. számra
módosul.

5. (1) E rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
(2) E rendelet alkalmazandó a hatályba lépéskorjogerősen el nem bírált ügyekben is, ha az építési

tevékenységet vagy a telekalakítást kérelmező Számára kedvezőbb.

Szabó Mihály Hegedűs Gáborné
polgármester címzetes főjegyző
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ELÖTER.wszTÉs

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. augusztus 27. napján tartandó ülésére

TárEy: „Jakabszállás község szennyvízelvezetése és tisztítása szennyvízcsatorna hálózat és
szennyvíztisztító telep létesítésével” elnevezésű projekt 2010-ben elkészített költség-haszon
elemzésére (CBA) vállalkozási szerződés kötése

Tisztelt Képviselóttestület!

A Képviselő-testület előtt is ismeretes, hogy önkormányzatunk 2010-ben elhatározta
községünk szennyvízelvezetésére és tisztítására vonatkozóan pályázat benyújtását a feladat
elvégzésére vonatkozó pályázati kiírásnak megfelelően.
A pályázat benyújtásához elengedhetetlenül szükséges volt az elvi vízjogi engedélyezési
tervdokumentáció, a Megvalósíthatósági Tanulmány (MT), valamint a Költség-haszon
elemzés (CBA) elkészítése. Önkormányzatunk a tárgyi feladatok elkészítésére külön-külön
feladatonként ajánlatokat kért.
Az ajánlatok beérkezése után — az önkormányzat akkori pénzügyi lehetőségeit figyelembe
véve - arra a döntésre jutottunk, hogy az engedélyezési tervdokumentációk elkészítésére a
legkedvezőbb ajánlatot adó LSL Kultúrmérnöki Irodát bíztuk meg. A Megvalósithatósági
Tanulmány(MT) elkészítésével a legkedvezőbb ajánlatot tevő kecskeméti székhelyű K8Z
Horizontál Kü-t bíztuk meg.
A Költség-haszon elemzés készítésére a legkedvezőbb ajánlatot a Dóka-Consulting Kit (6000
Kecskemét, Babér utca 16.) nyújtotta be, azonban a feladat elvégzéséhez szükséges forrás
nem állt önkormányzatunk rendelkezésére az adott költségvetési évben.
A Dóka-Consulting Kü-vel 2010. március 24-én tárgyalást folytattunk, mely tárgyaláson

Dóka Gábor ügyvezető vállalta, hogy az önkormányzat számára elkészíti a költség-haszon
elemzést azzal a feltétellel, hogy a pályázat nyertessége, ill. a támogatási szerződés alapján
lehetővé váló - pénzügyi lehívhatóság esetén - kell az önkormányzatnak szerződést kötnie, ill.
ekkor válik esedékessé a munka ellenértékének kifizetése. Ilyen módon jelenleg már nem
önkormányzatunkat terheli a kifizetés, hanem annak teljesítésére Európai Uniós forrás
igénybevételével nyílt lehetőség.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hatalmazzon fel a pénzügyi elszámolhatósághoz
szükséges, a Dóka Consulting Kfl. által már elvégzett munkára vonatkozó vállalkozási
szerződés megkötésére.

Határozati javaslat:

Jakabszállás Közsé Önkormányzat Képviselő-testületének
.12013. (VIII.27.) határozata

„Jakabszállás község szennyvízelvezetése és tisztítása szennyvízcsatorna hálózat és
szennyvíztisztító telep létesítésével” elnevezésű projekt 2010-ben elkészített költség-haszon
elemzésére (CBA) vállalkozási szerződés kötése

1. Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-
testülete felhatalmazza Szabó Mihály polgármestert,
hogy a „Jakabszállás község szennyvízelvezetése és
tisztítása szennyvizcsatoma hálózat és





szennyvíztisztító telep létesítésével” elnevezésű
projekt Dóka-Consulting Kik. (6000 Kecskemét. Babér
utca 16.) által 2010-ben elkészített költség-haszon
elemzésére (CBA) vonatkozó vállalkozási szerződést
Jakabszállás Község Onkormányzata képviseletében a
Dóka-Consulting Kft-vel kösse meg.

2. A vállalkozói díj összege: 7.900.000,- Ft ± AFA.

1-latáridő: Azonnal
Felelős: Polgármester
A döntés elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Jakabszállás. 2013. augusztus 26.
Sza6b Mfliá5
polgármester





Jakabszállás Község Polgármestere

______

6078. Jakabszállás, Petőfi Sándor u. 14.
I tt76/581-800. Fax: 76/581-802

0620/3234-031
- e-mail: hivatal@jakabszallas.hu

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2013. augusztus 27-ej ülésének
3. napirendi pontjához

Tárgy: Dr. Czabán László (6078 Jakabszállás, Jókai u. 2. szám alatti lakos)
szolgálati lakás fűtés korszerűsítésére, felújítására vonatkozó kérelmének
megtárgyalása.

Dr. Czabán László írásos kéréssel fordult a Jakabszállási Községi
Önkormányzathoz, hogy kéri a szolgálati lakásának felújítását a mellékelt árajánlat
alapján.
A kazáncsere indokolt, elavult, korszerűtlen rendszer, ami havi rendszerességgel
műszaki problémákat okoz. Nagyon rossz hatásfokú, nyári időszakban is 20.000.-
Ft/hó a gázszámla. Kérése az volt, hogy amennyiben lehetséges, a kazánt vegyük
meg, a költségek fennmaradó részét pedig betudjuk a lakbérbe.
Javaslatom az, hogy járuljunk hozzá az árajánlatban megfogalmazott felújitási
munkákhoz. A költségeket 1.046.677.- Ft betudjuk a lakbérbe, tehát a havi lakbér
betudható a felújítás összegébe. Addig nem fizet lakbért, amíg a költségek
lerendezésre nem kerülnek, Kérem az előterjesztés elfogadását.
A műszaki ellenőr ellenőrizze le, hogy az árajánlatban szereplő műszaki tartalom
kerüljön beszerelésre.

Jakabszállás, 2013. augusztus 23. »
abó MihályI

polgármester





Határozati javaslat:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
....12013. (VIII. 27.) határozata
Dr. Czabán László (6078 Jakabszállás, Jókai u. 2. szám alatti lakos)
szolgálati lakás fűtés korszerűsítésére, felújítására
vonatkozó kérelmének megtárgyalása.

Jakabszállás község önkormányzatának képviselő-
testülete a Dr. Czabán László (6078 Jakabszállás, Jókai u.
2. szám alatti lakos) szolgálati lakás fűtés
korszerűsítésére felújítására vonatkozó kérelmét
támogatja.

A képviselő-testület megbizza Szabó Mihály
polgármestert, hogy Dr. Czabán László bérlövel kössön
megállapodást a következő kikötésekkel:
- Az árajánlatban szereplő anyagok, eszközök
beépítésének megvalósulását műszaki ellenőr ellenőrizze.
- A beépített anyagok, eszközök az önkormányzat
tulajdonába kerülnek, azok nem vihetők el és nem
fizethetők ki akkor sem, ha értékük (etelte előtt a bérlő
akaratából megszűnik a bérleti jogviszony.
- Az ellenértékbe kizárólag a lakás bérleti díja számíthatá
be.
Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: azonnal





ÁRAJÁNLAT

1. oldal

Szállító: Vásárló
SIL-THERM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Dr. Czabán László

6000 Kecskemét, Benedek E. u. iliA. 6078 Jakabszállás,

Adászám:
Adószám: 23786015-2-03

Banksz.:
Számlaszám: 10402506-50526549-81821004

Kelt: 2013.08.21 Árajánlat száma: 27.

Megjegyzés: Kazán csere, kémény behúzása, összeépitése, vegy. kazán áthelyezés.
Munkadij.: 125.000Ft nettá - áfa 33.750 - Összesen: 158750 forint.

Cikkszám és megnevezés

Wszj. ÁFA % — ÁFA Br. érték —_______ Menny. M.egys. Nettó ár Nettó érték

ROB-7716780184 BOSCH AZB 931 inditó adapterfl80ll25mm
27 1 668 78491.00 db 6180.46 6180,-

TRIKP2O TR1COX központosító 80-as (2db)
27 951 4475 2.00 db 1762.00 3524,-

TRPAKÖ6O2C TRICOX PPsiAlu könyök 801125 45’( 2db)
27 3031 14259 1.00 db 11228.00 11 228,-

TRPAEKÖ6OC TRICOX PPsIAIu ellenőrző könyök 80112590’
27 3608 169711.00 db 13363.00 13363,-

TRPACS6O7C TRICOX PPsIAIu cső 801125 hossz l000mm
27 2395 11 288 1.00 db 8873.00 S 873

HYDPACS6O6 TRICOX PPs/Alu cső 801125 L=500
27 3029 14251 2.00 db 5611.00 11222,-

TRI-PET2OSD TRICOX PPs ellenőrző T-idom 8Omm
27 1 600 7529 1.00 db 5929.00 5929,-

TR137 TRICOX PPs cső DN8O Ll000mm
27 4 866 22 890 6.00 db 3004.00 18 024,-

TR138 TRICOX PPs ellenőrző idom egyenes
27 1 622 7 631 3.00 db 2003.00 6 009,-

TRI-PBK2O TRICOX PPs bekötó könyök tartó sinnel 80
27 1 407 6621 1.00 db 5214.00 5214,-

BFW200 BOSCH FW200 időjárás függ. szabályzö
27 10520 49483 1.00 db 38963.24 38963,-

IBP-5092028000000 IBP RÉZ könyök 28 90” I tokos forr.
27 371 1 746 4.00 db 343.78 1 375,-

lBP-5090028000000 IBP RÉZ forrasztható könyök 26 90’ 2tokos
27 228 10744.00 db 211.44 845

VlG-I 00285 RÉZ K forr. vég 28x1”
27 86 407 1.00 db 320.86 320,-

SN14270281 RÉZ 28-1 “S forr vég
27 75354 1.00 db 279.00 279,-

WIE-433428100 SANCO félkemény rézcső 28x1 mm
27 1 806 8 495 3.00 fm 2229.76 6 689,-

WL-023408 TECN. 314” KB golyóscsap fix
27 50236 1.00 db 186.00 186,-





ÁRAJÁNLAT

2. oldal

Szállító: Vásárló
SIL-THERM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Dr. Czabán László

6000 Kecskemét, Benedek E. u. ii/A. 6078 Jakabszállás,

Adószám;
Adószám; 23786015-2-03

Banksz.:
Számlaszám; 10402506-50526549-81821004

Kelt: 2013.08.21 Árajánlat száma: 27.

Megjegyzés: Kazán csere, kémény behúzása, összeépitése, vegy. kazán áthelyezés.

Cikkszám ás megnevezés

VUszj. ÁFA% AFA Br. érték Menny. M.egys. Nettó ár Nettó érték

TVL-023208 TECN. 314’ BB golyóscsap
8481809900 27 309 1 455 1.00 db 1146.08 1 146,-

ITA-1 920034 ITAP V-szűrő 314”
27 508 2391 1.00 db 1883.20 1 883,-

IBP-5090022000000 IBP REZ forrasztható könyök 22 90’ 2tokos
27 224 1 054 6.00 db 138.41 830,-

IBP-5092022000000 IBP REZ forrasztható könyök 22 90’ I tokos
27 i25 591 2.00 db 233.02 466,-

VIG-I 00322 VIEGA REZ K forr. vég 22x3/4”
27 369 1 739 6.00 db 22827 1 369,-

VIG-101664 REZ 22x112” B forr. vég
27 96 455 1.00 db 358.68 358,-

WAT-0553215 WAUS kazántöltő 1/2”nikelezett
27 193908 1,00 db 715.34 715,-

HEK-L32560 HENKEL Loctite 55 menettömitő zsinór
27 730 3438 1.00 db 2707.16 2707,-

ROT-035510 ROTHENB. multigáz 300, 600ml
27 370 I 745 1.00 db 1374.05 1 374,-

VIG-1 00650 RÉZ K forr.vég 18x1I2”
27247 1164 6.00 db 152.78 916,-

IBP-5090018000000 IBP RÉZ forrasztható könyök 1890’ 2tok
27 76358 4.00 db 70.48 281,-

WIE-433618100 SANCO félkemény rézcső lSxl mm
27 353 I 653 1.00 fm 130945 I 309,-

W1EA33622100 SANCO félkemény rézcső 22x1 mm
27 1149 5405 3.00 fm 1418.81 4 256,-

WL-018202 TECN. 112”KB golyóscsap
27 319 1 504 1.00 db 1185.00 1185,-

VIG-100384 REZ 1I2”KK közcsavar
2746 217 1.00 db 170.98 170,-

KEK-9999006800 ESZTERGÁLT horg.közcsavar 3/4”
27 62 292 1.00 db 230.25 230,-

810-9999000300 Bl0-Spectrum folyasztószer 90g
27 164775 1.00 db 610.94 610,-

ROT-045268D ROTHENBERGER Rovlles fémmentes tisztitószövet,l0dbics
27 272 1282 1.00 csom 1010.00 1010,





ÁRAJÁNLAT

3. oldal

Szállító: Vásárló
SIL-THERM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Dr. Czabán László

6000 Kecskemét, Benedek E. u. ii/A. 6078 Jakabszállás,

Adószám:
Adószám: 23786015-2-03

Banksz.:
Számlaszám: 10402506-50526549-81821004

Kelt: 2013.08.21 Árajánlat száma: 27.

Megjegyzés: Kazán csere, kémény behúzása, összeépitése, vegy. kazán áthelyezés.

Cikkszám és megnevezés

VYszj. ÁFA % AFA Br. érték Menny. M.egys. Nettó ár Nettó érték

RT8045225 ROTHENBERGER Rosol 3S lágy forr.paszta 250g
27 851 4003 1.00 db 3152.00 3152,-

UPISI4BPM GRUNDFOS Comfort 15-14 HMV.szivattyú holl.nélk.
27 7012 32985 1.00 db 25972.64 25972,-

VIG-1 00452 REZ könyök 1812
27 91 431 4.00 db 85.00 340,-

VIG-101077 RÉZ könyök 1812 45*

2772 340 2.00 db 134.00 268,-

JU7716701280 BOSCH Condens 7000WT ZWSB 22128-3 kond.rétegtár.kazán
27 124 731 586 699 1.00db 461968.00 461 968,

IBP-5243022018000 IBP RÉZ forrasztható szűkített karmantyú 22x18 Itokos
27 126 594 2.00db 234.00 468,-

IBP-5243028022000 IBP REZ szűkített karmantyú 28x22 Itokos
27 144 680 2.00 db 268.00 536,-

VIG-1 00940 RÉZ B forr. vég 18x1 12”

27 133 627 2.00 db 247.22

IBP-5130022018022 IBP RÉZ forrasztható szűkített T-idom 22x18x22
27 173 816 2.00 db 321.48 642v.

ITA-1 030034 YORK rugós visszacsapó 314”
27 332 1 564 1.00 db 1232.25 1 232,-

ITA-1 030012 YORK rugós visszacsapó 112”
27 295 1 388 1.00db 1093,52 1 093,-

TRI-PATAAEO TRICOX Koncentrikus PP5/alu tetőátvezetés fekete 8011 25mm
27 5734 26971 1.00 db 21237.10 21237,-

ARC-l 66F1812 RÉZ félhollandi 112” Bx18 forr.
27 119 563 2.00 db 222.00 444,-

24-166F2234 RÉZ félholjandi 3/4” B x22 forr.

7412200000 27 133629 2.00 db 248.00

STY-TF-08 STYRON TF-O8 8-as facsavar tiplivel (10db)
27 1994 1.00 db 74.03

CAP-9826E-20 CAPRICORN szimpla bilincs 2Omm
27 54 257 7.00 db 28.95 202,-

PIP-Wl-O2OKONYOK PIPELIFE KM W1 könyök 90’ 2Omm
27 165777 4.00 db 153.00 612,-

PIP-RI -032-20 PIPELIFE KM RI szűkítő idom 32/2Omm
27 157 739 2.00 db 291.17 582,





ÁRAJÁNLAT

4. oldal

Szállító: Vásárló
SIL-THERM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Dr. Czabán László

6000 Kecskemét, Benedek E. u. Ii/A. 6078 Jakabszállás,

Adószám:
Adószám: 23786015-2-03

Banksz.:
Számlaszám: 10402506-50526549-81821004

Kelt: 201308.21 Árajánlat száma: 27.

Megjegyzés: Kazán csere, kémény behúzása, összeépítése, vegy. kazán áthelyezés.

Cikkszám és megnevezés

Vtiszj. ÁFA % ÁFA Br. érték Menny. M.egys. Nettó ár Nettó érték

PIP-NYO2O-BMI6B PIPELIFE KM PVC-U nyomócső l6bar2Oxl.SxS000mm
27 208 980 400 m 193.00 772,-

CON-BIl -311002530 CONCEPTegycsavaros gumis csőbilincs MB 25-30 3í4”
27 66 311 2.00db 122.77 245,-

CON-Bll-321008120 CONCEPT tőcsavar Torx fejjel MB Bxl2Omm
27 17 81 2.00 db 3228 64,-

MTG-3090-301003 MTG menetes réz könyök 3/488 90’
27 130612 1.00 db 482.54 482,-

EMI-0672000 EMIFLEX nyújtható bordáscső gázra 500-1 000njOuSl4”-314”41B
27 1217 5727 1.00 db 4510.08 4510,-

WL-321 208 TECN. golyóscsap gázra fix, 3141(8
27 446 2101 1.00 db 1654.40 1 654,-

GIPSZMODEOOI MODELL gipsz 2kg
27399 1879 10.00 db 14800 1480.-

KAI-1 5009035 KAIFLEX EF csőhéj 9x35mm
27 591 2782 12.00 m 182.57 2190,

KAI-1 5009028 KAIFLEX EF csőhéj 9x28mm
27 259 1 219 6.00 m 160.06 960

KAI-1 5009018 KA1FLEX EF csőhéj 9xl8mm
27 472 2223 14.00 m 125.05 1 750,-

KM-l 691 BAND KAIFLEX EF öntapadó szalag Smmx50mmxl5m fekete
27 631 2968 1.00db 2337.62 2 337,-

KAI-299-0-75 KAIFLEX ragasztó 660gr. 0.7L
27 1 037 4880 1.00 db 3842.57 3 842,-

Árajánlat nettó értéke: 824 155,- ÁFA összesen: 222 522,-

Árajániat végösszege: I 046 677,- Ft

azaz Egymilliónegyvenhatezerhatszázhetvenhét Forint

Késedelmes fizetés esetén a ieovhanki alankamat kétszeresét számoljuk fel.

Silek Lászl





ELŐTERJESZTÉS

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. augusztus 27-én tartandó ülésére

Tár2v: A közterületek használatáról szóló 10/2003. (IX. 9.) számú rendelet módosítása. (A települési
önkormányzat tulajdonában álló közterületek fllmforgatási célú használatára vonatkozó szabályok
megalkotása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A mozgóképröl szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: törvény) szabályozza a települési önkormányzat
tulajdonában álló közterület fUmforgatási célú használatát. E törvény előírja a képviselő-testület azon
kötelezettségét, hegy szabályozni kell a közterületek fllmforgatási célú használatával kapcsolatban a
meghatározott feltételeket. Az elmúlt évtizedekben nem volt példa arra, hogy Jakabszálláson közterülete
fllmforgatás céljából igénybe vettek volna. Ennek ellenére a helyi rendeletet meg kell alkotni. Javaslom,
hogy a közterület használatáról szóló rendeletünk módosításával tegyünk eleget törvényi
kötelezettségüitek, úgy hogy egy külön szakaszban kapjanak helyet az új szabályok.

A közterületek fllmforgatási célú használatát a kormányhivatal engedélyezi. A kormányhivatal a közterület
használatról hatósági szerződésben állapodik meg a kérelmezővel. A hatósági szerződés a települési
képviselő-testü]et jóváhagyásával válik én’ényessé. Az önkormányzat jóváhagyásának hiányában a
kormányhivatal elutasítja a kérelmet.

A közterület fl]mforgatási célú használatáért az önkormányzat díjat kérhet, melynek felsö határát a
37. (5) bekezdése értelmében a községi önkormányzat rendeletében állapítja meg.

A saját honlappal rendelkező települési önkormányzatnak a közterület-használathoz kapcsolódó
feltételeket és díjakat a honlapján közzé kell tenni. Javaslom, hogy a törvény által meghatározott
kötelező esetekre vonatkozóan legyenek helyi szabályok.

Ezek; a forgatást akadályozó, de a kérelmezönek fel nem róható, valamint a rendkívüli természeti
események esetére vonatkozó külön feltételek is, különösen az, hogy ilyen esemény esetén hány
napon belül köteles újra biztosítani a közterület-használatot. (törvény 34. * (5) bek.)

További feltételek, melyeket szabályozhat az önkormányzat. de nem kötelező rendeletalkotási
tárgykör:

- a használat területi és időbeli korlátai és egyéb feltételei, (37. (4) bek.)
- a Wdsztikailag kiemelt közterületek köre (37. * (4) bek.)
- díjra vonatkozó mentességek vagy kedvezmények, a meghatározott időtartamot vagy

területmértéket el nem érő. valamint a közérdekű célokat szolgáló (különösen oktatási,
tudományos vagy ismeretterjesztő témájú, vagy űlmművészeti állami felsöoktatási képzés
keretében készülő) fUmalkotások forgatásával összefüggésben. (34. * (5) bek.)

A törvény 3. sz. melléklete a városi, megyei jogú városi, a fövárosi és a kerületi önkormányzat
tulajdonában álló közterületek flmforgatási célú használatának dijait tartalmazza, mely kiinduló
pontul szolgálhat a díj megállapításában. Ennél magasabb összeget nem tartok indokoltnak.
Ezek (nem díszburko]atos terület esetén): - Forgatási helyszín: 200.-FUm2Inap

- Technikai kiszolgálás l50.-FtJm2!nap
- Stáb parkolás: l00.-Ft/m2/nap

Javaslom továbbá a rendelet 2. (2) bekezdésének hatályon kívül helyezését, tekintettel arra, hogy a benne
hivatkozott kormány rendelet már nem hatályos. Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést
megvitatni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Jakabszállás, 2013. augusztus 24.
Hegedűs Gáborné
címzetes föjegyzö



Jakabszállás Község Önkormányzata
Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról szóló 10/2003. (IX. 9.) sz. kt. rendelet módosításáról

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II.
törvény 35. (5) bekezdésében és 37. (4) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében elján’a a
következőket rendeli el:

11

A Közterületek használatáról szóló 10/2003. (IX. 9.) sz. kt. rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) a következő 2/A *-al egészül ki:

„Filmforgatási célú közterület használat szabályai
„2/A.

(1) A fllmforgatási célú közterület használat során a használó köteles

a) a használt közterület tisztán tartásáról gondoskodni,
b) 22 óra utáni Forgatás esetén a használt területre vonatkozó zajvédelmi előírásokat betartani,
c) a területet a használat megszűnését követően eredeti állapotának megfelelően, tisztán
visszaadni az önkormányzat részére.

(2) A fllmforgatási célú közterület használathoz történö hozzájárulást követően a filmforgatást
akadályozó. a kérelmezőnek fel nem róható, valamint a rendkívüli természeti események
elhárulását követő 5 napon belül a kérelmező számára a közterület használatot biztosítani kell.

(3) A fiimforgatási célú közterület haszná]atért fizetendő díj:

a) forgatási helyszín esetén: 200.-Ft/m2/nap
b) technikai kiszolgálás és stáb parkolása esetén: I 00.-Ft/m2/nap”

2.

(1) E rendelet a kibirdetését követő napon lép hatályba. Hatályba lépéséveL egyidejűleg
hatályát veszti a Rendelet 2. (2) bekezdése.

(2) Ez a rendelet az (1) bekezdésben meghatározott napot követő napon hatályát veszti.

Jakabszállás, 2013. augusztus 26.

(7A4 k1ct
SáWóMihál Hegedűs Gábomé
polgármester címzetes főjegyző





Hatásvizsgálati lap

Ajogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. *-a alapján ajogalkotás során a szabályozásvárható hatásait fel kell mérni, és a vizsgálat eredményét a képviselő-testület elé kellterjeszteni. A rendelkezés részletesen meghatározza, hogy mit kell a hatásvizsgálat soránvizsgálni.

1. Társadalmi hatások

A rendeletnek társadalmi hatása nincs.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

Á rendeletnek gazdasági, költségvetési hatása nincs.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

A rendeletnek környezeti és egészségügyi hatása nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletnek többlet adminisztratív hatása nincs.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várhatókövetkezményei.

A 2004. évi II. törvény előírást tartalmaz ajogszabály megalkotására.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyifeltételek

A személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak.





Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselö-testületének
5/2013.(IX.I1.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról szóló

13/2006. (X.1.) rendelet módosításáról

Jakabszállás Község Önkormányzatának Képvisel5-testülee Magyarország Alaptön’ényének 32. cikk
(l)a)pontja és 32. cikk (2) bekezdése szerinti jogalkotói hatáskörében eljárva Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény l3.(1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 6.* (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében e]jáiwa a helyi építési
szabályokról szóló I 3!2006.(X.l.) rendelet (továbbiakban: R) módosításáról

az Illetékes állami főépítész,
az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és Vízügyi felügyelőség.
az illetékes megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve,
a meEyei katasztrófavédelmi igazgatóság,
a megyei kormányhivatal közlekedési felügyelősége.
a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Hivatala,
az illetékes járási hivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala,
az illetékes nemzeti park igazgatóság,
az illetékes megyei kormányhivatal fbldhivatala,
az illetékes megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága,
az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi Igazgatósága,
a HM Hatósági Hivatala,
a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal illetékes bányakapitánysága,
a Nemzeti Média-, és Hírközlési Hatóság illetékes igazgatósága és
az építésügyi hatóság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. A R a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az övezeti határ által átmetszett telek telekalakítási és építési szabályok:

a) övezethatár mentén nem kötelező a telket megosztani.
b) építmény e’helyezésének helye a vonatkozó ővezeti előírás szerint jelölendő Id. A

megengedett legnagyobb beépitettség mértéke az övezethatár által elmetszett telekrészre
számítandó. azaz mintha a telek megosztott lenne.

c) ha megosztásra kerül a telek az övezethatár mentén a maradványtelekre nem vonatkozik
a legkisebb teleknagyság”

2. A R 8.(4) b) bb) alpont helyébe a következő rendelkezés lép:
..bb) Az övezet telkeinek 51. számú út felőli fellárása csak engedéllyel rendelkező

útcsatlakozásokon keresztül lehetséges.”

A R 22.* (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A távlati fejlesztés (Má_3*) övezetében:

a) lanyaudvarban bővítés, felújítás, korszerűsítés a telek egészére vonatkozó
általános előírások betartásával végezhető.

b) a mezőgazdasági területen elhelyezhető építmények csak 10 ha feletti telekre
épithetök.

4. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg:
(1) a) Az igazgatásiterületm=l:l6 000 méretarányú (SZ-)jelű terve helyébe erendelet I.

melléklete.
b) A belterület m1 :2 000 méretarányú (SZ-2) jelű szabályozási terv

lxi) a. szeh’énye helyébe e rendelet 2. melléklete,
bb) b. szelvénye helyébe e rendelet 3. melléklete
bc) c. szelvénye helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(2) A R 8.(5)f pont,
9.(4)f) pont,
l2. (4)-(5) bekezdések hatályuk vesztik.





(3) A R „Teepü1ésrendezési feiadatok megvalósulását biztosító sajátosjogintézmények” című
27. száma 29. számra. ..Zárórendelkezések” címü 28.* száma 3O. számra
módosul.

5. (1) E rendelet a kihirdetését kővető 30. napon lép hatályba.
(2) E rendelet alkalmazandó a hatályba lépéskorjogerősen el nem bírált ügyekben is, ha az építési

tevékenységet vagy a telekalakitást kérelmező számára kedvezőbb.

%a4’U
Szabó Mihály \‚ Hegedűs Gáborné
polgármester címzetes főjegyző
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Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2013.(IX.ll.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról szóló

13/2006. (X.1.) rendelet módosításáról

Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselö-testülete Magyarország Alaptőrwényének 32. cikk
(1) a)pontja és 32. cikk (2) bekezdése szerinti jogalkotói hatáskörében elján’a Magyarország helyi
önkorrnáyzatairól szóló 2011. évi CL)QOUX. törvény l3.(1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján és az épített környezet alakitásáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 6. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi építési
szabályokról szóló 13/2006.(X.1.) rendelet (továbbiakban: R) módosításáról

az illetékes állami főépitész,
az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség.
az illetékes megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve,
a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság,
a megyei kormányhivatal közlekedési felügyelősége,
a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Hivatala,
az illetékes járási hivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala,
az illetékes nemzeti park igazgatóság,
az illetékes megyei kormányhivatal földhivatala,
az illetékes megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága,
az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi Igazgatósága,
a HM Hatósági Hivatala,
a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal illetékes bányakapitánysága,
a Nemzeti Média-, és Hírközlési Hatóság illetékes igazgatósága és
az építésügyi hatóság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. Á R 3. a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„00) Az övezeti határ által átmetszett telek telekalakitási és építési szabályok:

a) övezethatár mentén nem kötelező a telket megosztani.
b) építmény elhelyezésének helye a vonatkozó ővezeti előírás szerint jelölendő ki. A

megengedett legnagyobb beépítettség mértéke az övezethatár által elmetszett telekrészre
számitandó, azaz mintha a telek megosztott lenne.

c) ha megosztásra kerül a telek az övezethatár mentén a maradványtelekre nem vonatkozik
a legkisebb teleknagyság”

2. A R 8.*(4) b) bb) alpont heLyébe a következő rendeLkezés lép:
..bb) Az övezet telkeinek 54. számú út felőli feltárása csak engedéllyel rendelkező

útcsatlakozásokon keresztül lehetséges.”

•* A R 22.* (5) bekezdés helyébe a kővetkező rendelkezés lép:
„(5) A távlati fejlesztés (Má_3*) övezetében:

a) tanyaudvarban bővítés, felújítás, korszerűsítés a telek egészére vonatkozó
általános előírások betartásával végezhető.

b) a mezőgazdasági területen elhelyezhetö építmények csak 10 ha feletti telekre
építhetők.

•* E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg:
(1) a) Az igazgatási terület m=l :16 000 méretarányú (SZ-l )jelű terve helyébe e rendelet 1.

melléklete.
b) A belterület m=1 :2 000 méretarányú (SZ-2) jelű szabályozási terv

ba) a. szelvénye helyébe e rendelet 2. melléklete,
bb) b. szelvénye helyébe e rendelet 3. melléklete
bc) c. szelvénye helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(2) A R 8.(5)fl pont,
9.(4)t) pont,
l2. (4)-(5) bekezdések hatályuk vesztik.





(3) A R ‚jelepülésrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátosjogintézmények” című
27. száma 29. számra, ‚.Zárórendelkezések” című 28. száma 30.* számra
módosul.

5. (1) E rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
(2) E rendelet alkalmazandó a hatályba lépéskorjogerösen cl nem bírált ügyekben is, ha az építési

tevékenységet vagy a telekalakitást kérelmező számára kedvezőbb.

polgármester címzetes főjegyző
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Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testü]etének
5/2013.(IX.l 1.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról szóló

13/2006. (X.1.) rendelet módosításáról

Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselö-testülete Magyarország Alaptön’ényének 32. cikk
(1) a) pontja és 32, cikk (2) bekezdése szerinti jogalkotói hatáskörében elján’a Magyarország helyi
önicormányzatairól szól6 2011. évi CLXXDUX. törvény I 3.( 1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 6. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi építési
szabályokról szóló 1 3/2006.(X. 1.) rendelet (továbbiakban: R) módosításáról

az illetékes állami főépítész,
az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség,
az illetékes megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve,
a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság,
a megyei kormányhivatal közlekedési felügyelősége,
a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Hivatala,
az illetékes járási hivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala,
az illetékes nemzeti park igazgatóság,
az illetékes megyei kormányhivatal földbivatala,
az illetékes megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága,
az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelaii Igazgatósága,
a HIvI Hatósági Hivatala,
a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal illetékes bányakapitánysága,
a Nemzeti Média-, és Hírközlési Hatóság illetékes igazgatósága és
az építésügyi hatóság véleményének lükérésével a következőket rendeli el.

11 A R 3. a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az övezeti határ által átmetszett telek telekalaldtási és építési szabályok:

a) övezethatár mentén nem kötelező a telket megosztani.
b) építmény elhelyezésének helye a vonatkozó övezeti elöirás szerint jel8lendő ki. A

megengedett legiagyobb beépítettség mértéke az övezethatár által elmetszett telekrészre
számítandó, azaz mintha a telek megosztott lenne.

c) ha megosnásra kerül a telek az övezethatár mentén a maradványtelekre nem vonatkozik
a legkisebb teleknagyság”

2.* A R *() b) bb) alpont helyébe a következő rendelkezés lép:
„bb) Az övezet telkeinek 54. számú út felő]i feltárása csak engedéllyel rendelkező

útcsatlakozásokon keresztül lehetséges.”

3. ÁR 22. (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A távlati fejlesztés (Má_3*) övezetében:

a) tanyaudvarban bővítés, felújítás, korszerűsítés a telek egészére vonatkozó
általános előírások betartásával végezhető.

b) a mezőgazdasági területen elhelyezhető építmények csak 10 ha feletti telekre
épithetők.”

4. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg:
(1) a) Az igazgatási terület m=1 :16 000 méretarányú (SZ-l) jelű terve helyébe e rendelet 1.

melléklete.
b) A belterület m1 :2 000 méretarányú (SZ-2) jelü szabályozási terv

ba) a. szelvénye helyébe e rendelet 2. melléklete,
bb) b. szelvénye helyébe e rendelet 3. melléklete
bc) c. szelvénye helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(2) ÁR 8.(5)f pont,
9.(4)f) pont,
12. (4)-(5) bekezdések hatályuk vesztik.

1





(3) ÁR „Településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátosjogintézmények” című
27. száma 29. számra, ..Zárórendelkezések” című 28. száma 3O. számra
módosul.

5. (1) E rendeiet a kihirdetését kővető 30. napon lép hatályba.
(2) E rendelet alkalmazaMó a hatályba lépéskorjogerősen el nem bírált ügyekben is, ha az építési

tevékenységet vagy a telekalakítást kérelmező számára kedvezőbb.

Szabo Mihaly Hegedus (saborné
polgármester cimzetes főjegyző
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JakabszáHás Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 6/2013. (IX.1 1.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról szóló 10/2003. (IX. 9.) sz. kt. rendelet módosításáról

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II.
törvény 35. (5) bekezdésében és 37. (4) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében elján’a a
következőket rendeli el:

11

A Közterületek használatáról szóló 10/2003. (IX. 9.) sz. kt. rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) a következő 2/A -a1 egészül ki:

„Fiimforgatási célú közterület használat szabályai
„2/A.

(1) A fiimforgatási célú közterület használat során a használó köteles

a) a használt közterület tisztán tartásáról gondoskodni,
b) 22 óra utáni forgatás esetén a használt területre vonatkozó zajvédelmi előírásokat betartani,
c) a területet a használat megszűnését követően eredeti állapotának megfelelően, tisztán
visszaadni az önkormányzat részére.

(2) A fiimforgatási célú közterület használathoz történő hozzájárulást követően a %lmforgatást
akadályozó. a kérelmezőnek fel nem róható. valamint a rendkívüli természeti események
elhámlását követő 5 napon belül a kérelmező számára a közterület hasziiálatot biztosítani kell.

(3) A fiimforgatási célú közterület használatért fizetendő díj:

a) forgatási helyszín esetén: 200.-Ft/m2/nap
b) technikai kiszolgálás és stáb parkolása esetén: 100.-FtJm2/nap”

2.

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg
hatályát veszti a Rendelet 2. (2) bekezdése.

(2) Ez a rendelet az (1) bekezdésben meghatározott napot követő napon hatályát veszti.

Jakabszállás, 2013. augusztus 26.

zabo Mihaly7 Hegedus Gabome
polgármester címzetes főjegyző





HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT
Jakabszállás Községi Önkormányzat 13/2006.(X. 1.) rendelete

a helyi építési szabályokról1

Jakabszállás Község Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló módosított
1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Etv.) 6. (3)a) alapján biztosított jogkörében a következő
helyi építési szabályokat állapítja meg;

A RENDELET HATÁLYA

1. (1) E rendelet Jakabszállás közigazgatási területére terjed ki.

(2) a) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, telket kialakítani, építményt,
építményrészt. épületegvünest építeni, átalakítani, böviteni. felújítani, helyreállítani.
korszerűsíteni és lebontani. elmozdítani. a rendeltetését megváltoztatni (a továbbiakban együtt:
építési munka) valamint zőldfelületet alakítani és ezekre hatósági engedélyt adni e rendelet és a
hozzá tartozó alábbi szabályozási tervek szerint lehet:

2aa) Igaz2atási terület 1: 16 000 méretarányú (SZ—I)
3ab) Beherület m=1.; 2 000 méretarányú (SZ—2a,b,c) szabályozási terve

b) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/l 997. (Xll.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban; az OTÉK),
valamint egyéb jogszabályok és a hatósági előírások az érvényesek.

SZABÁLYOZÁSI ELENIEK

2. (1) Az alábbi kötelező szabályozási elemek csak a szabályozási tervek felülvizsgálatával és
módosításával vákozhatnak:

-beépítésre szánt területek lehatárolása és azok építési övezeti besorolása,
-beépítésre nem szánt területek lehatárolása és azok övezeti besorolása,
-közterületek (utak) szabályozása

(2) Az alábbi irányadó szabályozási elemek az övezeti előírások betartásával, a szomszédsági
illeszkedés illetve a helyi védettségre vonatkozó döntés figyelembevételével hatósági eljárásban
módosíthatók, pontosíthatók, kiegészíthetök:

-telekhatár,
-védősávok, védöterületek, épületek közötti távolságok meghatározása (az illetékes

szakliatóság hozzájárulásával).
- építészeti értékvédelemben részesülő területek és épületek

(3) A meglévő telkek méretei (hossz, szélesség, terület) és beépítése (beépítettségi % és telepitési
távolság) a már kialakult tőmbben eltérhetnek az egyes övezetekre előínaktól. de (új) telket
alakítani. (telket megosztani) csak az övezetre elöírt telekméretnek megfelelően lehet és Új
beépités is csak az övezeti előírások szerint engedhető.

(4) A korábbi szabályok szerint kialakított illetve fennmaradási engedéllyel rendelkezö épület
szerkezetei és nyílásai adonságnak tekinthetők, amelyeket új építési munkánál figyelembe kell
venni amennyiben az nem Jár rendeltetésváltozással.

8/2009.(IX.08.), 7/2010.(VIII.17.) és 5/2013.(IX.11.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben,
hatályos 2013. október 11.-től
2 Módosította 5/2013.(IX.11.) rendelet 4.* (1)a) pont, hatályba lépésének Ideje: 2013. oLtóber 11.

Módosította 5/20I3.([X.11.) rendelet 4.* (1)b) pont, hatályba lépésének ideje: 2013. október 11.



(5) Meglévő tanyaudvarban tanyafelújítás. építmény elhelyezése a tanyaudvar területének max 30%-
os beépítettségével lehetséges.

(6) a) A szabályozási vonalak, melyek útszélesitést, útvonal konekciót jelölnek, nem kötelezik az
építési telek tulajdonosát és az üt tulajdonosát azormali bontásra, telekalakitásra,
kisajátitásra.

b) A szabályozással érintett telkeken azonban semmilyen telekalakítási-, építési engedély nem
adható ki, csak a tervezett szabályozás figyelembevételével.

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT ÉS BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEKRE VONATKOZÓ
ELŐÍRÁSOK

4Általános előírások

3. (1) Övezeti határ és telelchatár beépítésre nem száit területen különbözhet, de építmény csak az építést
lehetővé tevő telekrészen helyezhető el.

(2) Építési övezeti határ és telekhatár beépítésre szánt területen új beépítésben nem különbözhet.

(3) Építési övezeti határ meglévő tömbön belül a mindenkori telekhatárral megegyezik.
A természetvédelmi nyilvántartásában lévő űavasolt természeti terület) hatáiwonala egyúttal
övezeti hatán’onal is.

5(4)_

(5) A legkisebb ültetési (telepítési) távolság az ingatlan batáraitól:
a) beépítésre szánt területen:

- szőlő, valamint 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb bokor (élösővénv)
esetében 1,00 méter,

- 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs és egyéb Fa esetében 3,00 méter,
- 3 méternél magasabbra növő gyümölcs- és eQyéb Fa, valamint gyümölcs- és egyéb bokor

(élősővénv) esetében 5.00 m éter
b) külterületeken az általános mezőgazdasági területen:

- gyümölcsfaiskolai nevelés alatt álló növény, továbbá szőlő. köszméte, ribizke- és
málnabokor esetében 0,80 méter,

- minden egyéb gyümölcsbokor (mogyoró stb.) esetében 2,00 méter
- birs, naspolya, birsalanyra oltott körtefa esetében 2,50 méter
- törpealanyra oltott almafa, továbbá meggy-, szilva- és mandulafa esetében 3,50 méter,
- vadalanyra oltott alma- és körtefa, továbbá kajszifa esetében 4,00 méter,
- cseresznyefa esetében 5,00 méter
- dió- és gesztenyefa továbbá minden fel nem soroLt gyümölcsfa esetében 8,00 méter.

c) külterületnek az általános mezőgazdasági területen, amennyiben a szomszédos földterület
szőlő, yümölcsös - szőlőt és avümőlesfát a b) pontban foglalt ültetési távolságok
megtartásával, egyéb bokrot, vagy fát az alábbi ültetési távolságok megtartásával
lehet ültetni:

-I méternél magasabbra nem növő bokor (élősövény) esetében 0,80 méter.
-2 méternél magasabbra nem növő bokor (élösövény) esetében 1,2 méter,
-2 méternél magasabbra növő bokor (élősövény) esetében 2,00 méter,
-Fa esetében 8,00 méter.

(6) -

1 7/2010.(V1II.17.)rendelet 4.* módosította 2010. október 16-i hatállyal
8/2009.(IX.08.) rendelet hatályon kívül helyezte 2009. szeptember 08-tól (egyeztetés nélkül, magasabb szintű

jogszabály átvezetéseként)
7/2010.(VHL17.) rendelet 4.* hatályon kívül helyezte 2010. októher ló-tól
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(7) Lakóövezetbe tartozó meglévő tanyaudvarban a szabályozási terv és övezeti előírások szerinti
beépítésnek bekerületi bevonással Vagy anélkül feltélele az építési telek-alakítás.

(8) Az övezetre előírt zöldfelületi érték többszintes növényállománnyal is számítható.

7(9) -

(1O) Az övezeti határ által átmetszett telek telekalakitási és építési szabályok:
a) övezethatár mentén nem kőtelező a telket megosztani.
b) építmény elhelyezésének helye a vonatkozó övezeti előírás szerint jelölendő ki. A

megengedett legnagyobb beépítettség mértéke az övezethatár által elmetszett telebészre
számítandó, azaz mintha a telek megosztott leiuie.

c) ha megosztásra kerül a telek az övezethatár mentén a maradványtelekre nem Vonatkozik a
legkisebb teleküagyság.

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

4.(1) A beépítésre szánt területek építési használatuk általános jellege Valamint sajátos építési
használatuk szerint az alábbi területfelhasználási egységekbe soroltak:
1. Lakóterület

Falusias lakóterűlet
2. Vepes terület

Településközpont vegyes terület
3. Gazdasági terület

3.1. Kereskedelmi szolgáltató terület
3.2. Ipari terület

4. Különleges terület
4.1. Sponterület
4.2. Temető
4.3, Hulladéklerakó
4.4. Repülőtér

(2) A községi parkolási rendelet megállapításáig a gépkocsik elhelyezésére az alábbi vonatkozik:
Az építési telekhez kapcsolódó kőzterületen tulajdonosi hozzájárulás mellett akkor helyezhető
el gépkocsi, ha a telken igazolt módon:
-ki és behajtás forgalmi okokból nem megoldható
-a már meglévő épület illetve telek méretei a telken belüli parkolást nem teszik lehetővé.

9(3) Oldalhatáros beépítésnél az oldalkert: min 4m.

(4) Beépítettség mértékére és az építési telek méretére vonatkozó értékek eltérhetnek az övezetre
megadottaktól a beépítettség növelésével nemjáró átalakitásnál.

(5) Az építési munka feltétele a közüzemi gázszolgáltatás kivételével a teljes közmüvesités. a
kőzüzemű ivóvízhálózat kiépitéséig ideiglenesen a fúrt kutas ivóvizellátás. a szennyvízhálózat
kiépitéséig ideiglenesen szigetelt zárt medencés gyűjtés megengedett.

(6) Terepszint alatti önálló létesítmény a gazdasági terü]et kivételével csak Rldtakarásban
növényzettel fedve valósítható meg.

7/2010.(VIII.17.) rendelet hatályon kívül helyezte 2010. október 16-túl
5/2013.(IX.11.) rendelet 1.-a iktatta be, hatályba lépésének ideje: 2013. október 11.
712010.(V1II.17.)rendelet 1.* módosította 2010. október 16-i hatállyal
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(7) Megengedett igénybevételi, kibocsátási, szennyezettségi határértékként a (Gksz-3) övezet
kivételével a területfelhasználásra előírt általános előírások tartandók.

(8) Gazdasági terület kivételével nyúlványos telek nem alakítható.

(9) A mellékleten az övezetet leiró kiegészítő jel az adott területre vonatkozóan10 az alábbi táblázat
tartalmazza:

Területfelhasználás jele Beépítési mód max beépítettség %
Max építménymag (m) min telekterület (m2)

Falusias lakóterület

5. (1) Falusias lakóterLiletbe tartozik a község teljes lakóterülete.

11(2) Falusias lakóterületen az építési övezeti előírások figyelembevételével
a) lakóépület,
b) kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épület,
c) szálláshely szolgáltató épület,
cl) kézmőipari épület.
e) a terület alaprendeketését nem zavaró gazdasági célú épület,
O helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi ‚ szociális épület
g) sportépítmény elhelyezhető.’

(3) A (2) bekezdés szerintiek I épületben helyezhetők cl, a lakóépületben legfeljebb 2 lakás lehet, a
háztartással kapcsolatos helyiségek kerülhetnek önálló épületbe is.

(4) A falusias lakóterület a beépítési sajátosságok alapján a szabályozási terv szerint az alábbi építési
övezetekre tagolódik:

(Lf-1) Nagylelkes övezet
(Lf-2) Kistelkes övezet
(Lf-3) Külső övezet

(5) (Lf-l) Nagytelkes övezet
a) Kialakítható telek: szélessége: min 14 m

területe: min. 720m2
b) Beépílés: oldalhatáros építési hely szerint az utca szakaszon kialakult építési vonalra
‘2c) Beépítettség: max. 30 %‚ ametmyiben csak gazdasági célú az építmény: legfeljebb netto

300m2
cl) Építménymagasság: max 4,5 m
e) Zöldfelüle min 40%

‘(6) (Lf-2) Kistelkes övezet
a) Kialakítható telek: szélessége: min 16 m,

területe: min. 500m2
b) Beépítési mód: oldalhatáron álló építési hely szerint,

kötelező építési vonal közterület felől mért: 3m,
hátsókert: 0, a szomszédos telek felé tűzfalas vagy a telepitési távolsággal

való kapcsolat egyidejű biztosításával.

rendelet szövegében a szélső határértékek vannak, az egyes területre vonatkozó határértékeket a terven lévő
táblázat rögzíti.
1 712010.(VIII.17.)rendelet 2. (1) bekezdés módosította 2010. október 16-i hatállyal
12 712010.(VII1.17.)rendelet 2. (1)bekezdés módosította 2010. október 16-i hatállyal
° b)-c) és 1) pontokat 7/2010.(VIII.17.)rendelet 24 (3)bekezdés módosította 2010. október 16-i hatállyal
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c) Beépitettség: max 30%, amennyiben csak gazdasági célú az építmény: legfeljebb netto 200m2.”
d) Epítménymagasság: max 4,5 m
e) Zöldfelület min 40%
O Saroktelek szélessége mm: 21m

(7) (Lf-3) Külső övezet
a) Kialakítható telek: szélessége: min 8 m

területe: min. 900m2
b) Beépítés: oldalhatáros 3m-es elökerttel hátsókert: 6 m
e) Beépítettség: max. 30 %.
d) Epítménymagasság: max 4,5 m,
e) Zőldfelület min 40%

Vegyes terület
Településközpont vegyes terület

6.* (1) A településközpont vegyes terület a község szorosan vett településközponti beépítésének
területe.

(2) A településközpont vegyes terület az alábbi építési övezetekre tagolódik:
(Vt-1) intézményi övezet
(Vt-2) ellátási övezet

(3) Valamennyi övezetre vonatkozó előírás:
a) a telkekre beépitési kötelezettség vonatkozik, amelynek a telek megszerzésétöl vagy a

bontástól számított két éven belül eleget kell tenni.
b) relephely csak a területre elöín beépitenségi maximum felénél nagyobb beépítettséggel

egyidejűleg létesithetö.

(4) (Vt-1) Intézményi övezet
a) Az övezeti előírások figyelembevételével elhelyezhető:

-iroda
-egyházi, oktatási, egészségügyi ‚ szociális épület
-sportépítmény

b) Kialakítható telek min 14m széles, területe: min 600m2
c) A beépítés módja: oldalhatáros
d) Beépítettség max. 30%
e) Epítménymagasság: man:7,5 m
4) Zőldfelület min 30 %

(5) (Vt-2) ellátási övezet
a) Az ővezeti elöirások figyelembevételével elhelyezhető:

-]akóépület
-iroda
-kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület
-egyházi, oktatási, egészségügyi ‚ szociális épület
-sportépítmény
-a terület alaprendehetését nem zavaró kézmüipari épület elhelyezhető.

i» Kialakítható telek min Mm széles, területe: min 600m
c) Telkenként egy épület helyezhető el, amennyiben csak lakás van a telken egy további max

3,5 m-es építménymagasságú háztartással kapcsolatos épület építhető.
d) A beépítés módja: oldalhatáros
e) Beépítettség max. 50%
4) Epítménymagasság: man:7,5 m
g) Zöldfelület min 30 %
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Gazdasági területek

7.(1) Gazdasági területbe a gazdasági célú építmények elhelyezésére szolgáló területek soroltak.

(2) A gazdasági terület ; kereskedelmi, szolgáltató terület
ipari terület

(3) A területen belül külön szabályozás nélkül kialakítható közutakra vonatkozó előírások:.
-szabályozási szélesség min. 14,0 m
-min. 12m-es fordulási sugár az útburkolatoknál

Kereskedelmi, szolgáltató terület

8.(1) Kereskedelmi, s2olgáltató terület a község nem zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú
épületekkel beépített illetve beépíthető területe.

(2) A területen az övezeti előírások fiEyelembevételével elhelyezhető:
-mindenfajta nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület és az

azokhoz kapcsolódó szociális ellátás és szórakoztatás építményei
-szolgálati lakás
-iroda,
-üzemanyagtöltő

(3) A kereskedelmi, szolgáltató terület az alábbi építési övezetekre tagolódik;
(Gksz-l) Ut menti övezet
(Gksz-2) általános övezet
(Gksz-3) lakóterülettel határos övezet

(4) a) (Gksz-t) út menti övezet
aa) Kialakítható telek: min 900m2
ab) Beépítés szabadonálló: legalább az adott oldal szerinti homlokzatmagasság’4 szerinti

oldal-. elö-, és hátsó kerttel
ac) Beépítettség max 40%
ad) Epitménymagasság min 3,0 m, max 7,5 m, ami a teclmológia rnggvényében változhat, de

kémény max 20m.
ac) Zöldfelület min 20%.
af) Az övezet telkeinek feltárása az 54. számú úton biztosított csomóponton át párhuzamos

szen’ízúton keresztül lehetséges.
b) (Gksz_1*) út menti övezet

ba) aa-ae) szerint előírások alkalmazandók
15bb) Az övezet telkeinek 54. számú út felőli feltárása csak engedéllyel rendelkező

útcsatlakozásokon keresztül lehetséges.

(5) (Gksz-2) általános övezet
a) Kialakítható telek: min 600m2
b) Beépítés szabadonálló; legalább az adott oldal szerinti homlokzatmagasság’6 szerinti oldal

elő-, és hátsó kerttel
c) Beépítettség max 40%.
d) Epitménymagasság min 3,0 m, max 7,5 m, ami a technológia Riggvényében változhat, de

kémény max 20m.
e) Zöldfelület min 20%.
17f)

14 Ld fogalommagyarázat
IS Módosította 5/2013.(IX.11.) rendelet 2.*-a, hatályba lépésének ideje: 2013.október 11.

Ld fogalommagyarázat
‚ 5/2013.(IX.11.) rendelet 4.*(2) bekezdés hatályon kívül helyezte, ideje: 2013. október 11.
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(6) (Gksz-3) lakóterülettel határos övezet
a) Kialakítható telek: min 900 m2
b) Beépités szabadonálló: legalább az adott oldal szerinti homlokzatmagasságH szerinti oldal

elő-, és hátsó kerttel.
c) Beépítettség max 60%.
d) Epitménymagasság: min 3,Om, max 7,5m, ami a techiiológia fiiggvényében változhat, de

kémény max 20m.
e) Zőldfelület: min 20%
1) Környezetterhelési határértékként a lakóterületre előirtak tartandók.

Ipari terület

9.(1) Az ipari terület termelő gazdasági tevékenységi és községgazdasági célú építmények elhelyezésére
szolgál.

(2) A területen az övezeti előírások figyelembevételével elhelyezhető:
-mindenfajta gazdasági tevékenységi célú épület és a tevékenységhez kötődő ellátási

intézmények,
-gazdasági célú épületen belül szolgálati lakás,
-az ágazati előírásoknak megfelelő energia-, (elektromos energia és Fóldgáz) vízi-, és távközlési

közművek valamint a településgondozás épületei elhelyezhetők.

(3) Az ipari terület az alábbi építési ővezetekre tagolódik:
(Gip-1) majorsági övezet
(Gip-2) településgazdasági övezet

(4) (Gip-1) majorsági építési övezetben
a) Elhelyezhető: -szolgálati lakás

-iroda
-üzemanyagtöltő
-sportépítmény
-mindenfajta gazdasági tevékenységi célú épület, beleértve a

nagylétszámú állattartás építményeit is
b) Kialakítható telek: min l000m2
c) Beépités módja: szabadon álló
Ó) Beépitettség: max 30%
e) Epítménymagasság max 7im, ami technológiai szükségszerűségből változhat.
19f)

g) Zöldfelület: min 40%, a telekhatár mentén kötelező a fásítással
h) Az ővezet kialakult állapot szerinti lakásain építési munka a tanyaudvarra vonatkozó

szabályok szerint lehetséges.

(5) (Gip-2) településgazdasági építési övezet a település ellátását biztosító területigényes
létesítmények övezete.
Epítménymagasság, kőzművesítettség. zöldfelület. környezenerhelési határérték a környezeti
illeszkedés biztositásával a szakhatósági állásfoglalások figyelembevételével határozandó
meg.

Különleges területek

1O. (1) Különleges területek az alábbiak:
(Ksp) Sportterület
(Kt) Temető
(1(k) Kegyeleti park

IS Ld fogalommagyarázat
19 5/2013.(IX.11.) rendelet 44(2) bekezdés hatályon kívül helyezte, ideje: 2013. október 11.
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(1(b) Hulladéklerakó
(Kr) Repülőtér
(Ksz) Szabadidős terület

Sportterület

11.* (1) (Ksp) Sportterületek a község sport-, szabadidős-, pihenés-, és a testedzés céljára szolgáló
területek.

(2) A területen — sportépítmény és szociális helyiségei
az alaprendeltetéshez kapcsolódó kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épület

elhelyezhető.
(3) Beépitettség: max. 10%
(4) Epítménymagasság: min. 3,5 m, max. 10,5 m
(5) Zöldfelület: min. 40%
(6) A terület körbefásítandó.

Temető

2o12. (1) (Kt) Temető a szabályozási tervben lehatárolt.
(2) A területen ravatalozó, kápolna és síremlék helyezhető cl.
(3) A temető kerítéssel határolandó.
(4) -

(5) -

(6) Új parcellázás kenépitészeti terv alapján elöfásítással lehetséges
(7) Területi szabályozására az alábbiak vonatkoznak:

sírok mérete (hossz. x szélesség):
egyes - min 0,9 x 2,1 m (felnött) 0,6 x 1,3 m (gyerek)
kettős - minl,9 x 2,] m

kripta mérete (hossz. x szélesség):
egyes - min 1,5 x 2,5 m
többes - minl,5 kopDrsónként x 2,5 m

sírok távolsága : min 0,6m
sírsorok távolsága: min I ‚Om
Új belső út min 8,0 m szélességben két oldali fasorral létesíthető.

Kegyeleti park

131 (1) (1(k) Kegyeleti park a szabályozási tervben lehatároltak.
(2) A területen építmény nem helyezhető el.
(3) A terület kerítéssel határolandó.

Hulladéklerakó

14. A (Kh) jelű 035/22 hrsz-ú telken lévő szilárd hulladéklerakó környezetvédelmi felülvizsgálat
eredménye szerint kezelendö. és csak gyepként hasznositandó.

Repülőtér

15. (1) (Kr) övezetbe a repülőtérhez kapcsolódó kiszolgáló terület tartozik.

20(4) -(5) bekezdéseket 512013.(DC11.) rendelet 4.*(2) bekezdés hatályon kívül helyezte, ideje: 2013. október
11.
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(2) Az övezetben elhelyezhető:
-A repülötérhez üzemeltetésével és kiszolgálásával kapcsolódó gazdasági célú építmények és

szolgálati lakás
-kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület

(3) Kialakítható telek: min 900m2

21(4) Beépítési mód: meglévő beépitésben a kialakult állapot szerint, új beépitésben szabadon
állóan legalább az adott oldal szerinti homlokzatmagasságnak megfelelő oldal-. elő

és hátsókertteL
(5) Beépitettség max 40%.
(6) Epítménymagasság min 2,5 m, max a technológia és a repülésbiztonság szerint szakhatósági

állásfoglalás szerint.
(7) Zöldfe]ület min 20%.

Szabadidős terület

16. (1) (Ksz) övezetben szabadidős tevékenységhez kapcsolódó építmények és szolgálati lakás
helyezhető cl.

(2) Kialakítható telek: min 900 m2
(3) Beépités szabadonálló: legalább az adott oldal szerinti homjokzatmagasság szerinti oldal-, elő-,

és hátsó kertiel
(4) Beépítettség max 30%.
(5) Epitménymagasság max 9 m
(6) Zöldfelület min 20%.
(7) Ksz* övezetben építési munka csak akkor engedélyezhetö. ha bizonyítottá válik, hogy a

természeti értékek nem károsodnak.

JAKABSZÁLLÁS BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEIRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

17. (1)A beépítésre nem szánt területek az alábbi területfelhasználási egységbe soroltak:
a) közlekedési, hírközlési és közmű-elhelyezési területek
b) zöldterületek
c) erdöterületek
d) mezőgazdasági területek
e) vízgazdálkodási területek

(2) A beépítésre nem szánt területen elhelyezett épületek esetén az épűlethez szükséges közművek
kiépítése és a hulladékkezelés megoldása az építtető feladata.

Közlekedési -‚ hírközlési és közmű-elhelyezési területek

18. (1) A közlekedési-, hírközlési és közmű-elhelyezési területek az országos és a helyi közutak,
kerékpárutak, a közterületi gépjármű várakozóhelyek, a járdák és gyalogutak mindezek
csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, a közforgalmi
vasutak továbbá a közmüvek épitményeinek elhelyezésére szolgálnak.

(2) A területek szerepkörük alapján a szabályozási terv szerint az alábbi övezetekre tagolódnak:
(KOu-l) Országos fő és mellékutak övezete
(KOu-2) községi gyűjtő-, és lakóutak övezete
(KOu-4) egyéb utak övezete
(KOk) vasúti övezet

21 7/2010.(VIII.17.)rendelet 3•* módosította 2010. október 16-i hatállyal
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(3) A (KÖu-1) Országos fő és mellékutak övezete
a) övezetbe tartoznak:

54.sz. Kecskemét-Sükösd
53Ü2.j. Szabadszállás-Kjskunféleirvháza összekötöút

b) gépjármű forgalomra min 6m-es burkolati szélesség alakítandó
c) belterületen kétoldali járda alakítandó
d) bel és küherületen forgalmi adatok alapján kerékpárút alakítandó
e) tervezett szabályozási szélesség: min 30 m. illetve a kialakult állapot

(4) (KÖu-2) községi gyüjtő-, és lakóutcák övezete
Q) gvüjtőutak szabályozási szélessége: min 22m ill. kialakult helyzet
b) lakóutcák szabályozási szélessége: min 14 ni il]. a kialakult helyzet
c) az övezetben fasor elhelyezését biztosítani kell.

(5) (KÖu-3) egyéb utak övezete
a) szabályozási szélessége: min 6,0 m
b) lakóutca a gyűjtőutak kivételével az Összes többi belterületi utca.
c) hálózati jelentőségű külterületi út min 12 m, amelyet fasorral kell megvalósítani
d) természeti- és helyi természetvédelmi oltalom alatt álló úton csak stabilizált földút alakítható

ki.

(6) (KÖk) vasúti övezet
Az övezetbe a MAV vonal hatályos területe tartozik.

Zéldterületek

19. (1) Zöldterületen az alábbiak helyezhetők el:
-pihenést és testedzést szolgáló építmény (sétaút pihenöhely. tornapálya.

gyermekjátszótér),
-vendéglátó épület,
-a terület fenntartásához szükséges épület.

(2) a) Közmű és egyéb építmények elhelyezésénél be kell tartani a létesítmény érvényben lévő
fákra vonatkozó védőtávolságait. A meglévő növényállományt adottságként kell
kezelni.

b) Bármely építési munka kapcsán a zöldfelületben keletkezett kárt az okozó helyreállítani
köteles. vagy fakárok esetén a faértékszámítással történő kárbecsléssel meghatározott
kárösszeget megtéríteni köteles.

(3) A zöldterületek jellegük alapján a szabályozási terv szerint az alábbi övezetekre tagolódnak:
(l-t) településközponti park övezet
(1—2) védelmi zöldterület

(4) A (1-1) településközponti park a községi szintű zöldfelüleii ellátás övezete. amelyet a
településközponti elhelyezkedés, az intenzív használat és Jelentős településképi érték
jellemez.

a) Az övezetben sétaút, pihenőhely, játszóhely, pihenést szolgáló köztéd berendezések
elhelvezhetők.

(5) (1—2) védelmi zöldterület
a) Az övezet természetszerü állapotban megtartandó zöldterület, ahol tereprendezés,

növénytelepítés csak a természetközeli állapot megtartása és a csapadékvíz-tározás
érdekében végezhető, építmény nem helyezhető el.

b) Az övezet mezőgazdasági müvelési ágban nyilvántartott telkei kertművelésben tarthatók.
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Erdőterület

2O. (1) Az erdő céljára szolgáló terület a szabályozási tervben lehatárok, amelyekre nézve az
erdőtön’ény rendelkezései is alkalmazni kell.

(2) Az (Eg) gazdasági erdőövezet elsődlegesen az erdögazdálkodás céljaira szolgáló terület.
a) Á terület határa a mezőgazdasági területbe sorolt telkek erdészeti hasznositásával

értelemszerűen változik.
b) A területen az erdő-, és vadgazdálkodáshoz kapcsolódó üzemviteli épületek az OTEK

előírásai szerint helyezhetők el.

(3) Az (Ev) természetvédelmi erdöövezetbe természetvédelmi oltalom alatti erdők tartoznak.
a) Az övezetbe tartozó telkek az övezeti terven irányadó jelleggel ábrázoltak, tényleges

besorolásuk a üildhivatali bejegyzéssel valósul meg.
b) A területen a természetvédelmi kutatást és ismeretterjesztést szolgáló létesítményeken

kívüliek nem helyezhetők cl.

Mezőgazdasági terület

21.(1) Mezögazdasági területbe sorolt a község teljes beépítésre nem szánt területe az erdö -‚ a
közlekedési-. és közmű valamint az evéb területek kivételével.

(2) Mezőgazdasági terület a táji és beépítési sajátosságok alapján az övezeti terv szerint:
-Általános mezőgazdasági terület, amely az alábbi övezetekre tagolódik;

(Má-1) általános övezet
(Má-2t) természetvédelmi övezet
(Má-2r) repülőtéri védőövezet
(Má_2*) gyepesítendö övezet
(Má-3) fejlesztési övezet

(3)22A terület gyep és nádas müvelési ágban nyilvántartott telkein építmények nem helyezhetők el.
Kivételt a természeti kutatást szolgáló építmények, nyomvonalas létesítmények- a külön
előírások szerinti köztárgyak, honvédelmet és belbiztonságot szolgáló építmények képeznek

22. (1) (Má-1) általános övezet
a) Elhelyezhető az övezeti előírások figyelembevételével:

aa) mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó üzemi jellegű építmények
- különböző mezőgazdasági szolgáltatások (javító mühelyek, fafeldolgozók)
- termény-. és állatfelvásárlás. tejbegyüjtö, zöldség-, gyümölcsfelvásárlás
-élelmiszeripari feldolgozás, sütöde. savanyítóüzem. pince, hűtőház.
-vágóhíd
-élelmiszeraktárak

ab) mezőgazdasági építmények
-állattartó épületek
-növénytermesztés épületei

ac) Az ellátással kapcsolatos építmények az alábbiak rendelteltetéssel:
-kiskereskedelem
-vendéglátás
-szálláshely
-sport
-falusi turizmus
-ismeretterjesztés

ad) Lakóépület és háztanással kapcsolatos építmények

22 1996 dvi Lift tcrmés:ctvédclmi tön’ény alapján
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b) Az övezetben e rendelet szerintiek az alábbi feltételekkel helyezhetők cl:
ba) telek. min 1500 m
bb) beépítettség: max 3%
be) építménvmagasság max 7,5 m. ami technológiai szükségszerűségböl növelhető
bd) lakás és falusi turizmus építményeire vonatkozó külön előírások:

-max I lakás és Falusi turizmus épitményei tanyaudvarban helvezhetök el.
- a tanyaudvar beépítettsége max 30%
-építménvmagasság: max 4,0 m

c) Az övezetben építési törmeléklerakó, gyepmested telep és hulladékudvar elhelyezésének
elvi lehetősége a szakhatósági állásfoglalások figyelembevételével megvan.

(2) (Má-2t) természetvédelmi övezet
a) A vízügyi és természetvédelmi kezeléshez és kutatáshoz kötődő létesítmények helyezhetők

el.

(3) (Má-2r) repülőtéri védőövezet
a) Az övezetben nyomvonal jellegű építményeken és műtárgyaikon kívül (vonatkozó

jogszabályok keretei között) valamint a belbiztonságot szolgáló építményeken kívüli
építmény nem helyezhető cl.

b) Az övezet telkei nem erdősíthetők

(4) (Má_2*) övezet gvepesítendő

(5) A távlati fejlesztés (Má-3t) övezetében:
a) tanyaudvarban bővítés. felújítás, korszerűsítés a telek egészére vonatkozó általános előírások

betartásával végezhetö.
b) a mezőgazdasági területen elhelyezhető építmények csak 10 ha feletti telekre épithetök.

Vízgazdálkodási területek

23. (V)Vízgazdálkodási területre az általános rendelkezések vonatkoznak.

KÖZTERÜLETEK ELŐÍRÁSAI

24.* (1) A közterületek lehatárolását a szabályozási terv tartalmazza: azt területfelhasználási
hatán’onalként vagy szabályozási vonalként ábrázolja.

(2) Közterűletekre vonatkozó építési. kőrnyezetalakitási előírások az egyes ővezeti illetve építési
övezeti leírásban megtalálhatók.

(3) Közterületen Új létesítményt elhelyezni, meglévőt átépíteni vagy használatban tartani csak elvi
építési engedély alapján a közterülethasználatra vonatkozó külön önkormányzati rendelet és
jelen rendelet övezeti előírásainak együttes figyelembevételével lehet.

ÉRTÉKVÉDELEM ELŐÍRÁSAI

Régészeti értékek védelme
25.* (1) Régészeti lelőhely a szabályozási terveken lehatárolt, amelyen belül építési munka csak a

kulturális örökségvédelmi szakhatósági közreműködéssel végezhető.

23 Módosította 5/2013.(XI.11.) rendelet 3.*-a, hatályba lépésének ideje: 2013. október 11.

12





(2) A település teljes közigazgatási területén a nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében
alkalmazni kell A kulturális örökségvédelméről szóló 2001. évi LXIV. tönényt. mivel ezek
a lelőhelyek a törvény erejénél fogva ..ex lege” védenek.

Nyilvántartott lelőhelyeket az alábbiak: 031/51, 085/64-65 hisz

(3) A település területén található természetes vízfolyások magas partvonulatai a 2001. évi
LXIV. tv. szerint régészeti érdekű területek.

(4) Művelési ág váltásánál (különösen sz5lő. uvümölcs és erdő telepitése esetén) továbbá
minden szántási mélységet meghaladó főldmunkával járó fejlesztésnél, beépítésnél a
Kulturális Orökségvédelmi Hivatal véleményét ki kell kérni mindaddig, amíg a település
teljes közigazgatási területének régészeti topográfiája elkészül, s a nyilvántartott adatok
Jakabszállás Helyi Epítési Szabályzatában rögzítésre nem kerülnek.

Helyi települési értékvédelem szabályozási elemei

26.(1) A helyi védelemre javasolt épített értékek védelme külön önkormányzati rendeletben kerül
szabályozásra. A helyi értékek védelméről szóló önkormányzati rendelet hatálybalépéséig e
rendelet fliggeléke szerinti építmények helyi védettsége biztosítandó.

(2) A helyi védenségű épületre vonatkozó előírások:
a) az épületek csak műemléki és statikai szakvéleménnyel alátámasztva bonthatók
b) a bontás, átalakítás esetén a bontott épület értékei az Új épületben felhasználandók.

Természetvédelem

271(1) Országos természet és tájvédelem alá e rendelet rnggeléke szerinti „ex lege” és ajavasolt
természeti területek tartoznak, az utóbbiak védettsége a fóldhivatali bejegyzéssel valósul meg.

VÉDETT ÉS vÉDŐTERÜLETEK ELŐÍRÁSAI

28.(j) A védett területek övezeti előírásai az építési korlátozásokat tartalmazzák.

(2) Az egyes vonalas létesítmények védösávjait a szabályozási és övezeti terv „védöterület határa”
jellel ábrázolja. A védöterületen belül építés csak az illetékes szakhatóság hozzájárulásával
lehetséges:
a) vízügyi közvetlen védőterületek, amelyen belül vízügyi érdekből az építés korlátozott:

állami csatomáknál partéltől: 10 m szabadon ha2yandó, állandó épület
min.l5 m-re,

társulati csatornánát partéltől: 4 m szabadon hagyandó. állandó épület min.lO
m-re,

b) közlekedési védöterület. amelyen belül az adott övezet, építési övezet szerinti beépítés csak
közlekedési szakhatósági közremüködéssel lehetséges:

Országos föutak tengelyétől külterületen 100-100 m,
országos mellékutak tengelyétől kűlterületen 50-50 m
vasútvonal tengelyétöl : SOm

(3) A közmüvezetékek védötávolsága
- az ivóvíz távvezeték védötávolsága 2 - 2 m
- a szennyvíznyomócső védőtávolsága 2 -2 m
- a termékvezeték védőtávolsága 5 -5 m
- hírközlő távvezeték védőtávolsága 1 - I m
- a középnyomású gáz vezeték védőtávolsága D90 alatt 4 - 4 m

D90 felett 5 - 5 m
-20 kV-os légvezeték védötávolsága

belterületen oszloptól 4-4 m, szélső vezetéktöl 2,5-2,5 m
külterületen oszloptól 6,5-6,5 m, szélső vezetéktöl 5-5
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-120 kV-os légvezeték védőtávolsága oszloptól IS m. szélső vezetéktől 13 m
-távközlési tornyok magasságával azonos sugarú dőléstávolság

(4) Amennyiben a létesítmény védőterületet igényel azt saját telken belül kell biztosítani, védőterület
kijelölés érdekében a beépitésre szánt terület értelemszerűen növelhető.

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI FELADATOK MEGVALÓSULÁSÁT BIZTOSÍTÓ SAJÁTOS
JOCINTÉZMÉNYEK

2329(1) Jelen rendelethez tartozó szabályozási tervben foglaltak megvalósítása érdekében a rendezési
terv módosítása nélkül a Jakabszállás Község Képviselőtestülete az alábbi sajátos
jogintézményekkel él:

helyi közút céljára történő lejegyzések
útépítési és közművesitési hozzájárulások
településrendezési kötelezések, amely lehet:

-beépítési kötelezettség
-helyrehozatali kötelezetiség

a) Helyi közút céljára történő lejegyzés a helyi közutak létesítése illetve az utak szabályozási
szélességének biztosítása és a szabályozási vonal által lehatárolt telekrészre irható elő.

b) Utépitési és közművesítési hozzájárulás
ba) megfizetésére kell kötelezni azokat az ingatlantulajdonosokat, akiknek ingatlanaikat

érintően a települési önkormányzat helyi közutat, közművet létesít.
bb) az érintett ingatlantulajdonosok körét, a fizetés módját és időpontját a települési

önkormányzat külön rendeletben szabályozza.
c) Beépítési kötelezettség vonatkozik a településközpont vegyes terület telkeire.

d) Beültetési kötelezettségek a szabályozási terv szerinti telekrészekre vonatkoznak.

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

2530 (1) Jelen rendelet 2006.október 1-jén lép hatályba és a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazható,
ha az ügy kedvezőbb elbírálását teszi lehetővé.

(2) Jelen rendelet alkalmazása tekintetében:
a) falusi turizmus építménye: olyan szállásférőhely és a szabadidő e]töltését szolgáló

építmény, amely beépitett területe, tömege. anyaghasználata a hagyományos
tanyaépületekkel megegyezik.

b) háztartással kapcsolatos épület: nyárikonvha. mosókonyha, szárító. barkácsmühely.
tárolóépítmények (tüzelőanyag. szerszámkamra, szín, fészer.magtár. góré, csűr. pajta és
más tároló) állattartó épületek. jármű tároló (gépkocsi, motorkerékpár. munkagép stb.),
műhely

c) homlokzatmagasság: a rendezett terepsziurtől a fal és a tetőszerkezet metszéspontja között
mért fggöleges távolság, amely e rendelet fliggeléke szerint számítandó

d) iroda: Jellemzően információk feldolgozásával közvetítésével, kereskedelmével (hivatal.
adminisztráció. kutatás, fejlesztés, tervezés, szolgáltatás stb.) kapcsolatos tevékenység
céljára szolgáló helyiség, épület, létesítmény)

e) kerti építmény: hinta. homokozó. növénytámasz, a pihenést ésjátékot szolgáló műtárgy, a
terepszintnél 1 m-nél nem magasabb lefedés nélküli terasz

1) kézműipari épület: jelentősebb foglalkoztatási létszámmal nem rendelkező, jelentős
kiszolgáló (teher) forgalommal nem rendelkező vállalkozás folytatására alkalmas építmény

g) kialakult állapot: az építési övezeti elöírásoktól különböző, a korábbi szabályoknak
megfelelően kialakult beépítés

24
* számát 5/2013.(IX.11.) rendelet 4.*(3) bekezdés módosította, hatályba lépésének ideje: 2013. október 11.

25 számát 5/2013.(IX.11.) rendelet .*(3) bekezdés módosította, hatályba lépésének Ideje: 2013. október 11.
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h) meglévő épület; Jogerős építési ill. használatbavételi engedéllyel rendelkező ill. több mint
10 éve használatba vett épület

i) műterem; művészeti tevékenységgel kapcsolatos kiegészítő épület
j) sportépítmény; a sponolás (emberi testmozgást szolgáló építmények), amelyek

területigényes szabad teret Vagy zárt teret igényelnek.
k) szálláshely szolgáltató épület; kizárólag vagy túlnyomórészt átmeneti otthon (szállás)

cé]jára szolgáló szobaegységeket, valamint közös vagy egyéni használatú helyiségeket
tartalmazó épület (gyermek, diák, nevelőotthon. szociális otthon, panzió, szálloda... stb)

1) szabadidős építmények; szálláshely szolgáltató, sportépitmények, vendéglátó építmények
m) szolgálati lakás; a tulajdonos-, használó-, és a személyzet számára lakás, amelyhez önálló

telek nem tartozhat.
n) tanyaudvar: mező-, vagy erdögazdasági területen lakóházhoz és gazdasági épületekhez

tartalmazó tartozó „kivett” vagy. „udvar” nyilvántattású földrészlet

(3) E rendelet kihirdetésével egyidejűleg a község összevont rendezési tervéről és épitésügyi
elöírásairól szóló 15/ 1998.(Xll.22.) kt.-. 4/2000.(V.30.) kt.-, és a 6/2000.(VHI.2.) Ja. számú
rendeletekkel módosított I 1/1998.(X.13) kt. számú és a repülőtér környezetének helyi építési
szabályairól szóló 7/2000.(V1112.) Ja. számú rendeletek hatályukat vesztik.

SzS[.
Polgármester jegyző

Is





Jakabszállás Község képviselő-testülete
10/2003. (IX. 9.) sz. kt. rendelete

a közterületek használatáról
(egységes szerkezetben)

Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. . (1) bekezdése és 80. . (1) bekezdése, valamint az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 54. . (1)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

E rendelet hatálya — a közutak kivételével — Jakabszállás község közigazgatási területén az
önkormányzat tulajdonában lévő, közterületként nyilvántartott fZildterületekre terjed ki.

Általános szabályok

2. .

(1) Közterületet épülettel vagy más építménnyel elfoglalni, illetve rendeltetéstől eltérő célra
és módon használni - ha jogszabály másként nem rendelkezik - csak közterület-használati
szerződés (a továbbiakban: szerződés) birtokában, az előírt hatósági engedélyeknek
megfelelően szabad.

(2)’ hatályon kívül

(3) A szerződés

a./ 5 évet meg nem haladó meghatározott időre,
b./ valamely feltétel bekővetkezéséig, de ]egfeljebb 5 éves időtartamra köthető.

(4) A közterület használatáért e rendelet mellékletében meghatározott díjat kell fizetni.

(5) A díjat

a./ eseti jellegű, vagy 90 napot meg nem haladó, határozott időre kötött szerződés esetén a
közterület birtokbavétele előtt egyösszegben,
b./ egyéb esetben — megegyezéstől fbggően — havonta, negyedévente, vagy évente előre az év
március 15. napjáig

kell megfizetni.

(6) Aki a közterületet szerződés nélkül vagy az abban foglaltaktól eltérően használ, ezen
időtartamra az egyébként fizetendő díj kétszeresét köteles megfizetni.

(7) Nem kell a közterület használata után díjat fizetni:





a./ a fegyveres erők, rendészeti szervek, a mentők, továbbá a környezetvédelmi és vízügyi
szervek létesítményei elhelyezése,
b./ a köztisztasági szolgáltatóknak a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítményei
elhelyezése,

a távközlési létesítmények elhelyezése,
d./ a közforgalmú közúti tevékenységet végzőknek a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű
létesítményeik elhelyezése,
e./ a szobrok, emlékművek és egyéb köztárgyak elhelyezése,

az önkormányzat és szervei, intézményei rendezvényeinek alkalmával az e
rendezvényekhez kapcsolódó közterület-használat,

a közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges területek,
hJ legfeljebb 6 hónapig terjedő időre lakóház, lakóház kerítésének építéséhez vagy
felújításához szükséges állványzat. építőanyag, építőanyag törmelék elhelyezése után.

Filmforgatási célú közterület használat szabályai

2/A. 2

(1) A filmforgatási célú közterület használat során a használó köteles

a) a használt közterület tisztán tartásáról gondoskodni,
b) 22 óra utáni forgatás esetén a használt területre vonatkozó zajvédelmi elöírásokat betartaxii,
c) a területet a használat megszünését követően eredeti állapotának megfelelően, tisztán
visszaadni az önkormányzat részére.

(2) A űlmforgatási célú közterület használathoz történő hozzájárulást követően a filmforgatást
akadályozó, a kérelmezőnek fel nem róható, valamint a rendkívüli természeti események
elhárulását követő 5 napon belül a kérelmező számára a közterület használatot biztosítani kell.

(3) A fllmforgatási célú közterület használatért fizetendő díj:

a) forgatási helyszín esetén: 200.-FtJm2/nap
b) teclmikai kiszolgálás és stáb parkolása esetén: I OO.-Ft’m2/nap”

A szerződés megkötése

3.
.

(1) A szerződés megkötésére irányuló kérelmet annak kell benyújtania, aki a közterületet
használni kívánja.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a./ a kérelmező nevét, lakóhelyét vagy székhelyét,
b./ a közterület-használat célját, időtartamát,
c./ A közterület-használat helyének, módjának megjelölését.

(3) A szerződés megkötése során figyelembe kell venni a vonatkozó ágazati jogszabályok, a
településszerkezeti, a helyi építési szabályok előírásait, valamint a köztisztasági
követelményeket, és ellenőrizni kell a tevékenység végzésére jogosító okiratok meglétét.





(4) Ha a közterület használata építési engedélyhez kötött épület vagy más építmény
elhelyezése céljából szükséges, a közterület használatára csak előzetes megállapodás köthető.

(5) A szerződés, illetve az előzetes megállapodás megkötésére — e rendeletben foglaltak
szerint — a polgármester jogosult.

(6) A rendelet mellékletében fel nem sorolt esetekben a megállapodás megkötésére a
képviselő-testület jogosult.

A szerződés tartalma

4. *.

(1) A szerzödésnek tartalmaznia kell:

a./ a használó nevét, lakóhelyének vagy székhelyének címét,
a közterület-használat célját, időtartamát, helyének és módjának, illetve egyéb feltételeinek

pontos meghatározását,
a szerződés megszűnése esetére az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség

előírását,
d.I díjűzetési kötelezettség esetén a díj mértékét, fizetésének módját,
e.! a szerződés megszűnésének eseteit,
f.! előzetes megállapodás megkötése esetén az a-e.! pontban foglaltakat, valamint a jogerős
építési engedély bemutatásának határidejét, azzal, hogy a szerződés megkötésére, illetve a
birtokbavételre csak az engedély benyújtását követően, az abban foglalt további feltételek
figyelembevételével kerülhet sor.

(2) A szerződésnek az (1) bekezdésben foglaltakon túl:

a./ az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos szerződésben azt is ki kell kötni, hogy a
tárolás csak a munka, a baleset- és egészségvédelmi óvórendszabályokban előírt módon
történhet,

az építési munka végzésének tartamára szóló szerződésben, indokolt esetben elő kell írni a
védőtető, védőkorlát, vagy más, a biztonságos gyalogos közlekedés feltételeinek
megteremtését.

A szerződés megszűnésének esetei

5. .

(1) A szerződés megszűnik

a.! a szerződésben meghatározott idő elteltével vagy feltétel bekövetkeztével,
b.! ha a felek közös megegyezéssel megszüntetik,
c.! ha az arra jogosult felmond,
d.! ha a használónak a közterületen folytatott tevékenység végzésére jogosító okirata érvényét
veszti, vagy tevékenységét a hatóság megtiltja,
e./ ha a közterület-használó meghal.





(2) Az előzetes megállapodás hatályát veszti, ha a kérelmező a jogerős építési engedélyt a
megállapodásban foglalt időpontig nem mutatta be.

(3) A polgármester a szerződést felmondhatja, ha

a közterület-használó a használati díjat írásbeli felszólítás ellenére, a fizetésre megállapított
időig nem fizeti meg,

a közterület-használó a közterületet nem a szerződésben meghatározott célra vagy attól
eltérő módon használja.
c./ a közterület közérdekből más célra szükséges.
d./ a szerződés közérdeket sért.

(4) Ha a polgármester a szerződést a (3) bekezdés c.I pontja alapján mondja fel, a felmondási
idő egy hónapnál rövidebb nem lehet.

Záró rendelkezések

6.
.

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a közterütet használatáról
szóló 1/1992. (II. 7.) sz. rendelet hatá]yát veszti.

(2) E rendelet kihirdetéséről ajegyző gondoskodik.

íftflásk.
polgármester jegyző
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Melléklet a 10/2003. sz. rendelethez

A Közterületek használatáért fizetendő díjak

Megnevezés Díj összege (ált. forg. adó
nélkül)

1. A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat
kirakatszekrény, üzleti védőtető, ernyőszerkezet. hir
detőberendezés, cég és címtábla 3000.-Ft/év

2. Önálló hirdetőberendezés 3000.-Ft/év

3. Ünnepi és egyéb kirakodás (p1. búcsú). mutatványos I 000.-Ft/m2

4. Egyes létesítményekhez szükséges gépjármű várakozó-
hely gépjárművenként 600.-Ft/hó
Teher és különleges gépjárművek, valamint ezek vontat
mányainak elhelyezése gépjárművenként 600.-Ft/hó

5. Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag,
építési törmelék 200.-FUm2/hó

6. Alkalmi és mozgó árusítás 800.-Ft/nap

7. Cirkuszi tevékenység 6000.-Ft/nap





HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT
Jakabszállás Községi Önkormányzat 1312006.(X. 1.) rendelete

a helyi építési szabályokról

Jakabszállás Község Képviselő-testülete az épített környezet alakitásáról és védelméről szóló módosított
1997. évi DCXVIII. törvény (továbbiakban Etv.) 6. (3)a) alapján biztosított jogkörében a következő
helyi építési szabályokat állapítja meg:

A RENDELET HATÁLYA

1. * (1) E rendelet Jakabszállás közigazgatási területére terjed ki.

(2) a) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, telket kialakítani, építményt,
épitményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani,
korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni (a továbbiakban együtt:
építési munka) valamint zöldfelületet alakítani és ezekre hatósági engedélyt adni e rendelet és a
hozzá tartozó alábbi szabályozási tervek szerint lehet:

2aa) Igazgatási terület 1: 16 000 méretarányú (SZ-1)
3ab) Belterület m=I: 2 000 méretarányú (SZ—2a,b,c) szabályozási terve

b) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az országos településrendezési és építési
követelményekröl szóló 253/l 997. (Xll.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az OTEK).
valamint egyéb jogszabályok és a hatósági előírások az én’ényesek.

SZABÁLYOZÁSI ELEMEK

2. (1) Az alábbi kötelező szabályozási elemek csak a szabályozási tervek felülvizsgálatával és
módosításával változhatnak:

-beépítésre szánt területek lebatárolása és azok építési övezeti besorolása,
-beépítésre nem szánt területek lehatárolása és azok övezeti besorolása,
-közterületek (utak) szabályozása

(2) Az alábbi irányadó szabályozási elemek az övezeti előírások betartásával, a szomszédsági
illeszkedés illetve a helyi védettségre vonatkozó döntés figyelembevételével hatósági eljárásban
módosíthatók, pontosíthatók, kiegészithetök:

-telekhatár,
-védösávok, védőterületek, épületek közötti távolságok meghatározása (az illetékes

szakhatóság hozzájárulásával).
- építészeti értékvédelemben részesülő területek és épületek

(3) A meglévő telkek méretei (hossz, szélesség, terület) és beépítése (beépítettségi % és telepítési
távolság) a már kialakult tömbben eltérhetnek az egyes övezetekre elöínaktól, de (új) telket
alakítani, (telket megosztani) csak az övezetre előírt telekméretnek megfelelően lehet és Új
beépités is csak az övezeti előírások szerint engedhető.

(4) A korábbi szabályok szerint kialakított illetve fennmaradási engedéllyel rendelkező épület
szerkezetei és nyílásai adonságnak tekinthetők, amelyeket új építési munkánál figyelembe kell
venni amennyiben az nem jár rendeltetésváltozással.

8/2009.(DC08.), 7/2010.(VIII.17.) és 5/2013.(IX.ll.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben,
hatályos 2013. október 11.-től
2 Módosította 5/2013.(IX.ll.) rendelet (1)a) pont, hatályba lépésének ideje: 2013. október 11.

Módosította 512013.(1X.11.) rendelet 44 (1)b) pont, hatályba lépésének ideje: 2013. október 11.





(5) Meglévő tanyaudvarban tanyafelújítás, építmény elhelyezése a tanyaudvar területének max 30%-
os beépitettségével lehetséges.

(6) a) A szabályozási vonalak, melyek útszélesítést. útvonal korrekciót jelölnek, nem kötelezik az
építési telek tulajdonosát és az út tulajdonosát azotmali bontásra, telekalakításra,
kisajátításra.

b) A szabályozással érintett telkeken azonban semmilyen telekalakítási-, építési engedély nem
adható ki, csak a tervezett szabályozás figyelembevételével.

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT ÉS BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEKRE VONATKOZÓ
ELŐÍRÁSOK

3khalános előírások

•* (1) Övezeti határ és telekhatár beépítésre nem szánt területen különbözhet, de építmény csak az építést
lehetővé tevő telekrészen helyezhető cl.

(2) Építési öveze[i határ és telekhatár beépítésre szánt területen új beépítésben nem különbözhet.

(3) Építési övezeti határ meglévő (ömbön belül a mindenkori telekhatárral megegyezik.
A természetvédelmi nyilvántartásában lévő (javasolt természeti terület) hatánonala egyúttal
övezeti hatán’onal is.

5(4) -

(5) A legkisebb ültetési (telepitési) távolság az ingatlan határaitól:
a) beépítésre szánt területen:

- szöl5. valamint 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb bokor (élösövény)
esetében 1,00 méter,

- 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs és egyéb fa esetében 3,00 méter,
- 3 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa, valamint gyümölcs- és egyéb bokor

(élősövény) esetében 5,00 m éter
b) külterületeken az általános mezőgazdasági területen:

- gyümölcsfaiskolai nevelés alatt álló növény, továbbá szőlő, köszméte, ribizke- és
málnabokor esetében 0,80 méter,

- minden egyéb gyümölcsbokor (mogyoró stb.) esetében 2,00 méter
- birs, naspolya, birsalanyra oltott körtefa esetében 2,50 méter
- törpealanyra oltott almafa, továbbá meggy-, szilva- és mandulafa esetében 3,50 méter,
- vadalanyra oltott alma-és körtefa, továbbá kajszifa esetében 4,00 méter,
- cseresznyefa esetében 5,00 méter
- dió- és gesztenyefa továbbá minden fel nem sorolt gyümölcsfa esetében 8,00 méter.

c) külterületnek az általános mezőgazdasági területen. amennyiben a szomszédos Íbldterület
szőlő, gyümölcsös ‚ szőlőt és gyümölcsfát a b) pontban foglalt ültetési távolságok
megtartásával, egyéb bokrot. vagy fát az alábbi ültetési távolságok megtartásával
lehet ültetni:

- méternél magasabbra nem növő bokor (élősövény) esetében 0,80 méter,
-2 méternél magasabbra nem növő bokor (élősövény) esetében I .2 méter.
-2 méternél magasabbra növő bokor (élősövény) esetében 2,00 méter,
Ja esetében 8,00 méter.

6(6) -

1 7/2010.(VIII.17.)rendelet módosította 2010. október 16-i hatállyal
8/2009.(IX.08.) rendelet hatályon kívül helyezte 2009. szeptember 08-tól (egyeztetés nélkül, magasabb szintű

jogszabály átvezetéseként)
6 72010.(VHI.17.) rendelet 4.* hatályon kívül helyezte 2010. október ló-tót

.3





(7) Lakóövezetbe tartozó meglévő tanyaudvarban a 5zabályozási terv és ővezeti előírások szerinti
beépítésnek belterületi bevonással vagy anélkül feltétele az építési telek-alakítás.

(8) Az övezetre előírt zöldfelületi érték többszintes növényállománnyal is számítható.

(10) Az övezeti határ által átmetszett telek telekalakítási és építési szabályok:
a) övezethatár mentén nem kötelező a telket megosztani.
b) építmény elhelyezésének helye a vonatkozó övezeti előírás szerint jelölendő ki. A

megengedett legnagyobb beépítettség mértéke az övezethatár által elmetszett telekrészre
számítandó, azaz mintha a telek megosztott lenne.

c) ha megosztásra kerül a telek az övezethatár mentén a maradványtelekre nem vonatkozik a
legkisebb telek.nagyság.

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

4.*(1) A beépítésre szánt területek építési használatuk általános jellege valamint sajátos építési
használatuk szerint az alábbi területfelhasálási egységekbe soroltak;
1. Lakóterület

Falusias lakóterület
2. Vegyes terület

Településközpont vegyes terület
3. Gazdasági terület

3.1. Kereskedelmi szolgáltató terület
3.2. Ipari terület

4. Különleges terület
4.1. Sportterület
4.2. Temető
4.3. Hulladéklerakó
4.4. Repülőtér

(2) A községi parkolási rendelet megállapításáig a gépkocsik elhelyezésére az alábbi vonatkozik:
Az építési telekhez kapcsolódó közterületen tulajdonosi hozzájárulás mellen akkor helyezheö
el gépkocsi, ha a telken igazolt módon:
-ki és behajtás forgalmi okokból nem megoldható
-a már meglévő épület illetve telek méretei a telken belüli parkolást nem teszik lehetővé.

9(3) Oldalhatáros beépitésnél az oldalkert: min 4m.

(4) Beépítettség mértékére és az építési telek méretére vonatkozó értékek eltérhetnek az övezetre
megadottaktól a beépitettség növelésével nem járó átalakításnál.

(5) Az építési munka feltétele a közüzemi gázszolgáltatás kivételével a teljes közmüvesítés. a
közüzemü ivóvízhálózat kiépítéséig ideiglenesen a fúrt kutas ivóvízellátás, a szennyvízhálózat
kiépitéséig ideiglenesen szigetelt. zárt medencés gyűjtés megengedett.

(6) Terepszint alatti önálló létesítmény a sazdasági terület kivételével csak fóldtakarásban
növényzettel fedve valósítható meg.

7/2010.(VIII.17.) rendelet 4.* hatályon kívül helyezte 2010. október 16-túl
5/2013.(IX.11.) rendelet 1.-a iktatta be, hatályba lépésének ideje: 2013. október 11.
7/2010.(VIII.17.)rendelet 14 módosította 2010. október 16-i hatállyal
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(7) Megengedett igénybevételi, kibocsátási, szennyezettségi határértékként a (Gksz-3) övezet
kivételével a területfelhasználásra előírt általános előírások tartandók.

(8) Gazdasági terület kivételével nyúlványos telek nem alakítható.

(9) A mellékleten az övezetet ]eíró kiegészítö jel az adott területre vonatkozóan’0 az
tartalmazza:

Területfelhaszuálás jele Beépítési mód max beépítettség %
Max épitménymag (m) min teleklerület (m2)

alábbi táblázat

Falusias lakóterület

(1) Falusias lakóterületbe tartozik a község teljes lakáterülete.

‘‘(2) Falusias lakóterületen az építési övezeti előírások figyelembevételével
a) lakóépület,
b) kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épület,
c) szálláshely szolgáltató épület,
d) kézrnűipari épület,
e) a terület alaprendeltetését nem zavaró gazdasági célú épület,
1) helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi ‚ szociális épület
g) sportépítmény elhelyezhető.”

(3) A (2) bekezdés szerintiek I épületben helyezhetők cl, a lakóépületben legfeljebb 2 lakás lehet, a
háztartással kapcsolatos helyiségek kerülhetnek önálló épületbe is.

(4) A falusias lakóterület a beépítési sajátosságok alapján a szabályozási terv szerint az alábbi építési
övezetekre tagolódik:

(Lf-1) Nagytelkes övezet
(Lf-2) Kistelkes övezet
(Lf-3) Külső övezet

(5) (Lf-l) Nagytelkes övezet
a) Kialakítható telek: szélessége: min 14 m

területe: min. 720m2
b) Beépítés: oldalhatáros építési hely szerint az utca szakaszon kialakult építési vonalra
‘2c) Beépitettség: max. 30 %‚ amennyiben csak gazdasági célú az építmény: legfeljebb netto

3 00m
d) Epítménymagasság: max 4,5 m
e) Zőldfelület min 40%

‘(6) (U-2) Kistelkes övezet
a) Kialakítható telek: szélessége: min 16 m,

területe: min. 500m2
b) Beépítési mód: olda1határon álló építési hely szerint,

kötelező építési vonal közterület felől mért: 5m,
hátsókert: 0, a szomszédos telek felé tűzfalas vagy a telepítési távolsággal

való kapcsolat egyidejű biztosításával.

‚° rendelet szövegében a szélső határértékek vannak, az egyes területre vonatkozó határértékeket a terven lévő
táblázat rögzíti.
H 7!2010.(VIII.17.)rendelet 2.* (1) bekezdés módosította 2010. október 16-i hatállyal
12 7/2010.(VIII.17.)rendelet 2.* (1)bekezdés módosította 2010. október 16-i hatállyal
13 b)-c) és 1) pontokat 7/2010.(VIII.17.)rendelet 2.* (3)bekezdés módosította 2010. október 16-i hatállyal
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c) Beépítettség: max 30%, amennyiben csak gazdasági célú az építmény: legfeljebb netto 200m2.”
d) Epítménymagasság: max 4.5 m
e) Zöldfelület min 40%
1) Saroktelek szélessége mm: 21m

(7) (11-3) Külső övezet
a) Kialakítható telek: szélessége: min $ m

területe; min. 900m2
b) Beépítés: oldalhatáros Sm-es elökernel hátsókert; 6 m
c) Beépítettség: max. 30 %.
d) Epítménymagasság; max 4,5 m,
e) Zöldfelület min 40%

Vegyes terület
Településközpont vegyes terület

6. (1) A településközpont vegyes terület a község szorosan vett településközponti beépitésének
területe.

(2) A településközpont vegyes terület az alábbi építési övezeÉekre tagolódik;
(Vt-l) intézményi övezet
(Vt-2) ellátási övezet

(3) Valamennyi övezetre vonatkozó előírás:
a) a telkekre beépítési kötelezettség vonatkozik, amelynek a telek megszerzésétől vagy a

bontástól Számított két éven belül eleget kell tetmi.
b) telephely csak a területre előírt beépítettségi maximum felénél nagyobb beépítettséggel

egyidejűleg létesíthető.

(4) (Vt-1) Intézményi övezet
a) Az övezeti előírások figyelembevételével elhelyezhető:

-iroda
-egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület
-sponépítmény

b) Kialakítható telek min 4m széles, területe: min 600m2
c) A beépítés módja; oldalhatáros
d) Beépitettség max. 30%
e) Epítménymagasság: man;7,5 m
D Zöldfelület min 30 %

(5) (Vt-2) ellátási övezet
a) Az övezeti előírások figyelembevételével elhelyezhető:

-lakóépület
-iroda
-kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület
-egyházi, oktatási, egészségügyi ‚ szociális épület
-spoflépítmény
-a terület alaprendeltetését nem zavaró kézmüipari épület elhelyezhető.

b) Kialakítható telek min 14m széles, területe; min 600m2
c) Telkenként egy épület helyezhető cl. amennyiben csak lakás van a telken egy további max

3,5 m-es épitménymagasságú háztanással kapcsolatos épület épithetö.
d) A beépítés módja: oldalhatáros
e) Beépítettség max. 50%
D Epítménymagasság: man:7,5
g) Zöldfelület min 30 %
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Gazdasági területek

7.*(I) Gazdasági területbe a gazdasági célú építmények elhelyezésére szolgáló területek soroltak.

(2) A gazdasági terület : kereskedelmi, szolgáltató terület
ipari terület

(3) A területen belül külön szabályozás nélkül kialakítható közutakra vonatkozó előírások:.
-szabályozási szélesség min. 14,0 m
-min. 12m-es fordulási sugár az útburkolatoknál

Kereskedelmi, szolgáltató terület

8.*(1) Kereskedelmi, szolgáltató terület a község nem zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú
épületekkel beépített illetve beépíthető területe.

(2) A területen az övezeti elöirások figitelembevételével elheiyezhetö:
-mindenfajta nem Jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület és az

azokhoz kapcsolódó szociális ellátás és szórakoztatás építményei
-szolgálati lakás
-iroda,
-üzemanyagtöltő

(3) A kereskedelmi, szolgáltató terület az alábbi építési övezetekre tagolódik;
(Gksz-1) Ut menti övezet
(Gksz-2) általános övezet
(Gksz-3) lakóterülehel határos övezet

(4) a) (Gksz-1) út menti övezet
aa) Kialakítható telek: min 900m2
ab) Beépítés szabadonálló: legalább az adott oldal szerinti homlokzatmagasság’3 szerinti

oldal-. elő-. és hátsó kentel
ac) Beépítettség max 40%.
ad) Epitménymagasság min 3,0 m, max 7.5 m, ami a teclmológia rnggvényében változhat, de

kémény max 20m.
ae) Zöldfelűlet min 20%.
al) Az övezet telkeinek feltárása az 54. számú úton biztosított csomóponton át párhuzamos

szervízúton keresztül lehetséges.
b) (Gksz_1*) út menti övezet

ba) aa-ae) szerint előírások alkalmazandók
15bb) Az övezet telkeinek 54. Számú út felőli feltárása csak engedéllyel rendelkező

útcsatlakozásokon keresztül lehetséges.

(5) (Gksz-2) általános övezet
a) Kiabkitható telek: min 600m2
b) Beépítés szabadonálló: legalább az adott oldal szerinti homlokzatmagasság’6 szerinti oldal

elő-, és hátsó kerttel
c) Beépítettség max 40%.
d) Epitménymagasság min 3,0 m, max 7,5 m, ami a techxiológia rnggvényében változhat, de

kémény max 20m.
e) Zöldfelület min 20%.
17f)

14 Ld fogalommagyarázat
IS Módosította 5/2013.(IX.11.) rendelet 2.*-a, hatályba lépésének ideje: 2013.október 11.

6 Ld fogalommagyarázat
5/2013.(IX.11.) rendelet 4.*(2) bekezdés hatályon kívül helyezte, Ideje: 2013. október 11.
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(6) (Cksz-3) lakóterülettel határos övezet
a) Kialakítható telek: min 900 m2
b) Beépítés szabadonálló: legalább az adott oldal szerinti homlokzatmagasság’8 szerinti oldal

elő-. és hátsó kerttel.
c) Beépítettség max 60%.
d) Epítménymagasság: min 3,Om. max 7,Sm. ami a tecFmolóaia iggvényében változhat. de

kémény max 20m.
e) Zöldfelület: min 20%
4) Kömvezetterhelési határértékként a lakóterületre elöirtak tartandók.

Ipari terület

9.(1) Az ipari terület termelő gazdasági tevékenységi és községgazdasági célú építmények elhelyezésére
szolgál.

(2) A területen az övezeti előírások figyelembevételével elhelyezhető:
-mindenfajta gazdasági tevékenységi célú épület és a tevékenységhez kötődő ellátási

intézmények,
-gazdasági célú épületen belül szolgálati lakás,
-az ágazati előírásoknak megfelelő energia-, (elektromos energia és fóldgáz) vízi-, és távközlési

közművek valamint a településgondozás épületei elhelyezhetők.

(3) Az ipari terület az alábbi építési övezetekre tagolódik:
(Gip—1) majorsági övezet
(Gip-2) településgazdasági övezet

(4) (Gip-l) majorsági építési övezetben
a) Elhelyezhető: -szolgálati lakás

-iroda
-üzemanyagtöltő
-spoMépítmény
-mindenfajta gazdasági tevékenységi célú épület, beleértve a

nagylétszámú állattartás építményeit is
b) Kialakítható telek: min 1000m2
c) Beépítés módja: szabadon álló
d) Beépítettség: max 30%
e) Epítményrnagasság max 7,Sm, ami technológiai szükségszerűségből változhat.
l9f)

g) Zöldfelűlet: min 40%. a telekhatár mentén kötelező a fásítással
h) Az övezet kialakult állapot szerinti lakásain építési munka a tanyaudvarra vonatkozó

szabályok szerint lehetséges.

(5) (Gip-2) településgazdasági építési övezet a település ellátását biztosító területigényes
létesítmények övezete.
Epitménymagasság, közmüvesítettség. zöldfelület, környezenerhelési határérték a környezeti
illeszkedés biztositásával a szakhatósági állásfoglalások fgyelembevételével határozandó
melL

Különleges területek

1O. (1) Különleges területek az alábbiak:
(Ksp) Sporiterület
(Kt) Temető
(Kk) Kegyeleti park

Ld fogalommagyarázat
5/2013.(IX.11.) rendelet 4.*(2) bekezdés hatályon kívül helyezte, ideje: 2013. október 11.
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(Kh) Hulladéklerakó
(Kr) Repülőtér
(Ksz) Szabadidős terület

Sportterület

11.* (1) (Ksp) Sportterületek a község sport-. szabadidős-. pihenés-, és a testedzés céljára szolgáló
területek.

(2) A területen — sportépkmény és szociális helyiségei
az alaprendeltetéshez kapcsolódó kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épület

elhelyezhető.
(3) Beépítettség: max. 10 %
(4) Epítrnénymagasság: min. 3,5 m, max. 10,5 m
(5) Zöldfelület: min. 40%
(6) A terület körbefásítandó.

Temető

2o12. (1) (1(t) Temetö a szabályozási tervben lehatárolt.
(2) A területen ravatalozó, kápolna és síremlék helyezhető cl.
(3) A temető kerítéssel határoiandó.
(4)-

(5) -

(6) Új parcellázás kenépitészeti terv alapján előfásitással lehetséges
(7) Területi szabályozására az alábbiak vonatkoznak:

sírok mérete (hossz. x szélesség):
egyes - min 0,9 x 2,1 m (felnőtt) 0,6 x 1,3 m (gyerek)
kettős - minl,9 x 2,1 m

kripta mérete (hossz. x szélesség):
egyes - min 1,5 x 2,5 m
többes - minl,5 koporsónként x 2,5 m

sírok távolsága : min 0,6m
sírsorok távolsága: min 1,Om
Új belső út min 8,0 m szélességben két oldali fasonal létesíthető.

Kegyeleti park

13. (1) (1(k) Kegyeleti park a szabályozási tervben lehatároltak.
(2) A területen építmény nem helyezhető cl.
(3) A terület kerítéssel határolandó.

Hulladéklerakó

14.* A (Kh) jelű 035/22 hrsz-Ú telken lévő szilárd hulladéklerakó környezetvédelmi felülvizsgálat
eredménye szerint kezelendő. és csak yepként hasznositandó.

Repülőtér

15. (1) (Kr) övezetbe a repülőtérhez kapcsolódó kiszolgáló terület tartozik.

20(4) -(5) bekezdéseket 5/2013.(IX.11.) rendelet 4.*(2) bekezdés hatályon kívül helyezte, ideje: 2013. október
11.
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(2) Az övezetben elhelyezhető:
-A repülötérhez üzemeltetésével és kiszolgálásával kapcsolódó gazdasági célú építmények és

szolgálati lakás
-kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület

(3) Kialakítható telek: min 900m

21(4) Beépitési mód: meglévő beépítésben a kialakult állapot szerint. új beépítésben szabadon
állóan legalább az adott oldal szerinti homlokzatmagasságnak megfelelő oldal-, elő

és hátsókerttel.
(5) Beépitettség max 40%.
(6) Epítménymagasság min 2,5 m, max a technológia és a repülésbiztonság szerint szakhatósági

állásfoglalás szerint.
(7) Zöldfelület min 20%.

Szabadidős terület

16. (1) (Ksz) övezetben szabadidős tevékenységhez kapcsolódó építmények és szolgálati lakás
helyezhető cl.

(2) Kialakítható telek: min 900 m2
(3) Beépités szabadonáfló: legalább az adott oldal szerinti homlokzatmagasság szerinti oldal-, elő-,

és hátsó kerttel
(4) Beépilettség max 30%.
(5) Epítménymagasság max 9 m
(6) Zöldfelület min 20%.
(7) Ksz* övezetben építési munka csak akkor engedélvezhető, ha bizonyítottá válik. hogy a

[ermészeti értékek nem károsodnak.

JAKABSZÁLLÁS BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEIRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

17.* (1)A beépítésre nem szánt területek az alábbi területfelhasználási egységbe soroltak:
a) közlekedési, hírközlési és közmű-elhelyezési területek
b) zöldterületek
c) erdőterületek
d) mezőgazdasági területek
e) vízgazdálkodási területek

(2) A beépítésre nem szánt területen elhelyezett épületek esetén az épülethez szükséges közművek
kiépítése és a hulladékkezelés megoldása az épínető feladata.

Közlekedési -‚ hírközlési és közmű-elhelyezési területek

18.* (1) A közlekedési-. hírközlési és közmű-elhelyezési területek az országos és a helyi közutak,
kerékpárutak, a közterületi gépjármű várakozóhelyek, a járdák és gyalogutak mindezek
csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, a közforgalmi
vasutak továbbá a közművek épitményeinek elhelyezésére szolgálnak.

(2) A területek szerepkörük alapján a szabályozási terv szerint az alábbi övezetekre tagolódnak:
(KOu-1) Országos Fő és mellékutak övezete
(KÖu-2) községi gyűjtő-, és lakóutak övezete
(KOu-4) egyéb utak övezete
(KÓk) vasúti övezet

21 7!2010.(VIII.17.)rendelet 3.* módosította 2010. október 16-i hatállyal
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(3) A (KÖu-1) Országos fő és mellékutak övezete
a) övezetbe tartoznak:

54.sz. Kecskemét-Sükösd
5302.j. Szabadszállás-Kiskunfélegyhá.za összekötöút

b) gépjármű forgalomra min 6m-es burkolati szélesség alakitandó
c) belterületen kétoldali járda alakítandó
d) bel és küherületen forgalmi adatok alapján kerékpárút alakítandó
e) ten’e2ett szabályozási szélesség: min 30 m. illetve a kialakult állapot

(4) (KÖu-2) községi gyűjtő-, és lakóutcák övezete
a) gyűjtőutak szabályozási szélessége: min 22m ill. kialakult helyzet
b) ]akóutcák szabályozási szélessége: min 14 m ill. a kialakult helyzet
c) az övezetben fasor elhelyezését biztosítani kell.

(5) (KÖu-3) egyéb utak övezete
a) szabályozási szélessége: min 6,0 m
b) lakóutca a gyűjtőutak kivételével az Összes többi belterületi utca.
c) hálózati jelentőségű kűlterületi út min 12 m, amelyet fasorral kell megvalósítani
d) természeti- és helyi természetvédelmi oltalom alatt álló úton csak stabilizált földút alakítható

ki.

(6) (KÖk) vasúti övezet
Az övezetbe a MAV vonal hatályos területe tartozik.

Zöldterületek

(1) Zöldterületen az alábbiak helyezhetők el:
-pihenést és testedzést szolgáló építmény (sétaút. pihenőhelv. tomapálya.

gyemiekjátszótér),
-vendéglátó épület,
-a terület fenntartásához szükséges épület.

(2) a) Közmű és egyéb építmények elhelyezésénél be kell tartani a létesítmény érvényben lévő
fákra vonatkozó védötávolságait. A meglévő nővényállományt adottságként kell
kezelni.

b) Bármely építési munka kapcsán a zöldfelületben keletkezett kárt az okozó helyreállítani
köteles. vagy fakárok esetén a faértékszámítással történő kárbecsléssel meghatározott
kárösszeget megtéríteni köreles.

(3) A zöldterületek jellegük alapján a szabályozási terv szerint az alábbi övezetekre tagolódnak:
(1-1) településközponti park övezet
(1—2) védelmi zöldterület

(4) A (Z-1) településközponti park a községi szintű zöldfelületi ellátás övezete. amelyet a
településközponti elhelyezkedés. az intenzív használat és jelentős településképi érték
jellemez.

a) Az övezetben sétaút. pihenőhely. játszóhely, pihenést szolgáló köztéri berendezések
e Ihe Ivezhetök.

(5) (1-2) védelmi zöldterület
a) Az övezet természetszerű állapotban megtartandó zöldterület, ahol tereprendezés,

növénytelepítés csak a természetközeli állapot megtartása és a csapadékviz-tározás
érdekében végezhető, építmény nem helyezhető el.

b) Az övezet mezőgazdasági művelési ágban nyilvántartott telkei kertművelésben tarthatók.
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Erdőterület

2O. (1) Az erdő céljára szolgáló terület a szabályozási tervben lehatárolt, amelyekre nézve az
erdötön’ény rendelkezései is alkalmazni kell.

(2) Az (Eg) gazdasági erdőövezet elsődlegesen az erdögazdálkodás céUaira szolgáló terület.
a) A terület határa a mezőgazdasági területbe sorolt telkek erdészeti hasznositásával

értelemszerűen változik.
b) A területen az erdő-, és vadgazdálkodáshoz kapcsolódó üzemviteli épületek az OTEK

előírásai szerint helyezhetők el.

(3) Az (Ev) természetvédelmi erdőövezetbe természetvédelmi oltalom alatti erdők tartoznak.
a) Az övezetbe tartozó telkek az övezeti terven irányadó jelleggel ábrázoltak, tényleges

besorolásuk a Rldhivatali bejegyzéssel valósul meg.
b) A területen a természetvédelmi kutatást és ismeretterjesztést szolgáló létesítményeken

kívüliek nem helyezhetők el.

Mezőgazdasági terület

21.(1) Mezőgazdasági terüetbe sorolt a község teljes beépítésre nem szánt területe az erdő -‚ a
közlekedési-. és közmű valamint az egyéb területek kivételével.

(2) Mezőgazdasági terület a táji és beépítési sajátosságok alapján az övezeti terv szerint:
-Altalános mezőgazdasági terület, amely az alábbi övezetekre tagolódik:

(Má-1) általános övezet
(Má-2t) természetvédelmi övezet
(Má-2r) repülőtéri védőövezet
(Má-2) gyepesitendő övezet
(Má-3) fejlesztési övezet

(3)22A terület gyep és nádas művelési ágban nyilvántartott lelkem építmények nem helyezhetők el.
Kivételt a természeti kutatást szolgáló építmények, nyomvonalas létesítmények- a külön
előírások szerinti köztárgyak, honvédelmet és belbiztonságot szolgáló építmények képeznek.

22.* (1) (Má-1) általános övezet
a) Elhelyezhető az övezeti előírások figyelembevételével:

aa) mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó üzemi jellegű építmények
- különböző mezőgazdasági szolgáltatások (javító műhelyek, fafeldolgozók)
- termény-, és állatfelvásárlás, tejbegyűjtő, zöldség-, gyűmölcsfelvásárlás
-élelmiszeripari feldolgozás sűtöde. savanyítóüzem. pince, hútöház,
-vágóhíd
-élelmiszeraklárak

ab) mezőgazdasági építmények
-állattartó épületek
-növénytermesztés épületei

ac) Az ellátással kapcsolatos építmények az alábbiak rendelteltetéssel:
-kiskereskedelem
-vendéglátás
-szálláshely
-sport
-falusi turizmus
-ismeretterjesztés

ad) Lakóépület és háztartással kapcsolatos építmények

22 1996 éviLüL tcnnés:eh’édelmi törvény alapján
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b) Az övezetben e rendelet szerintiek az alábbi feltételekkel helyezhetők el:
ba) telek. min 1500 m2
bb) beépítettség: max 3%
be) építménvmagasság max 7.5 m. ami technológiai szükségszerüségböl növelhető
bd) lakás és falusi turizmus építményeire vonatkozó külön előírások:

-max I lakás és falusi turizmus építménei tanyaudvarban helyezhetők el.
- a tanyaudvar beépitettsége max 30%
-építménymagasság: max 4,0 m

c) Az övezetben építési törmeléklerakó, gyepmesteri telep és hulladékudvar elhelyezésének
elvi lehetősége a szakhatósági állásfoglalások fl2yelembevételével megvan.

(2) (Má-2t) természetvédelmi övezet
a) A vízügyi és természetvédelmi kezeléshez és kutatáshoz kőtődö létesítmények helyezhetők

el.

(3) (Má-2r) repülőtéri védőövezet
a) Az övezetben nyomvonal jellegű építményeken és műtárgyaikon kívül (vonatkozó

jogszabályok keretei kőzött) valamint a be]biztonságot szolgáló építményeken kívüli
épitmény nem helyezhető el.

b) Az övezet telkei nem erdősíthetők

(4) (Má_2*) övezet gyepesítendő

23(5) A távlati fejlesztés (Má3*) övezetében:
a) tanyaudvarban bővítés, felújítás, korszerűsítés a telek egészére vonatkozó általános előírások

betartásával végezhető.
b) a mezőgazdasági területen elhelyezhető építmények csak 10 ha feletti telekre épithetők.

Vízgazdálkodási területek

23. (V)Vízgazdálkodási területre az általános rendelkezések vonatkoznak.

KÖZTERÚLETEK ELŐÍRÁSAI

24. (1) A kőzterületek lehatárolását a szabályozási terv tartalmazza: azt területfelhasználási
hatánonalként vagy szabályozási vonalként ábrázolja.

(2) Közterűletekre vonatkozó építési. környezetalakítási előírások az egyes övezeti illetve építési
övezeti leírásban mentalálhatók.

(3) Közterűleten új létesítményt elhelyezni. meglévőt átépíteni vagy használatban tartani csak elvi
építési engedély alapján a köztedilethasználatra vonatkozó külön önkormányzati rendelet és
jelen rendelet övezeti előírásainak együttes figyelembevételével lehet.

ÉRTÉKVÉDELEM ELŐÍRÁSAI

Régészeti értékek védelme
25. (1) Régészeti lelőhely a szabályozási terveken lehatárolt, amelyen belül építési munka csak a

kulturális örökségvédelmi szakhatósági közreműködéssel végezhető.

23 Módosította 5/2013.(XI.11.) rendelet 34k-a, hatályba lépésének Ideje: 2013. október 11.
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(2) A település teljes közigazgatási területén a nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében
alkalmazni keLl A kulturális örökségvédelméröl szóló 2001. évi LXIV. törvényt. mivel ezek
a lelőhelyek a törvény erejénél fogva ‚.ex lege” védettek.

Xyilvántanon lelőhelyeket az alábbiak: 03 l/5L 085/64-65 hrsz

(3) A település területén található természetes vízfolyások magas partvonulatai a 2001. évi
LXIV. w. szerint régészeti érdekű területek.

(4) Művelési ág váltásánál (különösen szőlö. Evümölcs és erdő telepítése esetén) továbbá
minden szántási mélységet meghaladó fóldmunkával járó fejlesztésnél, beépítésnél a
Kulturális Orökségvédelmi Hivatal véleményét ki kell kérni mindaddig, amíg a település
teljes közigazgatási területének régészeti topográflája elkészül, s a nyilvántartott adatok
Jakabszállás Helyi Epítési Szabályzatában rögzítésre nem kerülnek.

Helyi települési értékvédelem szabályozási elemei

26.(1) A helyi védelemre javasolt épített értékek védelme külön önkormányzati rendeletben kerül
szabályozásra. A helyi értékek védelméről szóló önkormányzati rendelet hatálybalépéséig e
rendelet függeléke szerinti építmények helyi védettsége biztosítandó.

(2) A helyi védettségű épületre vonatkozó előírások:
a) az épületek csak müemléki és statikai szakvéleménnyel alátámasztva bon±atók
b) a bontás, átalakítás esetén a bontott épület értékei az Új épületben felhasználandók.

Természetvédelem

27.*(1) Országos természet és tájvédelem alá e rendelet függeléke szerinti „ex lege” és ajavasolt
természeti területek tartoznak, az utóbbiak védettsége a fbldhivatali bejezyzéssel valósul meg.

VÉDETT ÉS VÉDŐTERÜLETEK ELŐÍRÁSAI

28.*(1) A védett területek övezeti előírásai az építési korlátozásokat tartalmazzák.

(2) Az egyes vonalas létesítmények védősávjait a szabályozási és övezeti terv „védöterület határa”
jellel ábrázolja. A védőterületen belül építés csak az illetékes szakhatóság hozzájárulásával
lehetséges:
a) vízügyi közvetlen védőterületek, amelyen belül vízügyi érdekből az építés korlátozott:

állami csatomáknál partéltöl: 10 m szabadon hagyandó, állandó épület
min. 15 m-re,

társulati csatornánál partéltől: 4 m szabadon hagyandó, állandó épület min.l0
m-re,

b) közlekedési védöterület, amelyen belül az adott övezet, építési övezet szerinti beépítés csak
közlekedési szakhatósági közreműködéssel lehetséges:

Országos föutak tengelyétöl külterületen 100-100 m,
országos mellékutak tengelyétől külterületen 50-50 m
vasútvonal tengelyétöl SOm

(3) A közmüvezetékek védőtávolsága
- az ivóvíz távvezeték védötávolsága 2 -2 m
- a szennyvíznyomócsö védőtávolsága 2 - 2 m
- a termékvezeték védőtávolsága S -S m
- hírközlő távvezeték védőtávolsága I - 1 m
- a középnyomású gáz vezeték védötávolsága D90 alatt 4 -4 m

D90 felett 5 - 5 m
-20 kV-os légvezeték védötávolsága

belterületen oszloptól 4-4 m, szélső vezetéktől 2.5-2,5 m
külterületen oszloptól 6,5-6,5 m, szélső vezetéktől 5-5
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-120 kV-os légvezeték védőtávolsága oszloptól 18 m, széls6 vezetéktől 13 m
-távközlési tornyok magasságával azonos sugarú dőléstávolság

(4) Amennyiben a létesítmény védőterületet igényel azt saját telken belül kell biztosítani, védőterület
kijelölés érdekében a beépitésre szánt terület értelemszerűen növelhető.

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI FELAJATOK MEGVALÓSULÁSÁT BIZTOSÍTÓ SAJÁTOS
JOGINTÉZMÉNYEK

2429.(1) Jelen rendelethez tartozó szabályozási tervben foglaltak megvalósítása érdekében a rendezési
terv módosítása nélkül a Jakabszállás Község Képviselőtestülete az alábbi sajátos
joginiézményekkel él:

helyi közút céljára történő lejegyzések
űtépítési és közmüvesítési hozzájárulások
településrendezési kötelezések, amely lehet:

-beépítési kötelezettség
-helyrehozatali kötelezettség

a) Helyi közút céljára történö lejegyzés a helyi közutak létesítése illetve az utak szabályozási
szélességének biztosítása és a szabályozási vonal által lehatárolt telekrészre írható elő.

b) Utépitési és közmüvesítési hozzájárulás
ba) megfizetésére kell kötelezni azokat az ingatlantulajdonosokat, akikiek ingatlanaikat

érintően a települési önkormányzat helyi közutat, közművet létesít.
bb) az érintett ingatlantulajdonosok körét, a fizetés módját és időpontját a települési

önkormányzat külön rendeletben szabályozza.
c) Beépítési kötelezettség vonatkozik a településközpont vegyes terület telkeire.

Ó) Beültetési kötelezettségek a szabályozási terv szerinti telekrészekre vonatkoznak.

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

2530. (1) Jelen rendelet 2006.október l-jén lép hatályba és a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazható,
ha az ügy kedvezőbb elbírálását teszi lehetővé.

(2) Jelen rendelet alkalmazása tekintetében:
a) falusi turizmus építménye: olyan szállásférőhely és a szabadidő eltöltését szolgáló

építmény, amely beépített területe, tömege, anyaghasználata a hagyományos
tanyaépületekkel megegyezik.

b) háztartással kapcsolatos épület: nyárikonyha, mosókonyha, szárító, barkácsmühely,
tárolóépítmények (tüzelöanyag, szerszámkamra, szín, fészer.magtár, góré, csör, paj ta és
más tároló) állattartó épületek. jármű tároló (gépkocsi, motorkerékpár, munkagép stb.),
műhely

c) homlokzatmagasság: a rendezett terepszinttöl a fal és a tetőszerkezet metszéspontja között
mért rüggőleges távolság, amely e rendelet ruggeléke szerint számítandó

d) iroda: Jellemzően információk feldolgozásával közvetítésével, kereskedelmével (hivatal.
adminisztráció, kutatás, fejlesztés, tervezés, szolgáltatás stb.) kapcsolatos tevékenység
céljára szolgáló helyiség, épület, létesítmény)

e) kerti építmény: hinta. homokozó. növénytámasz. a pihenést ésjátékot szolgáló műtárgy. a
terepszintnél m-nél nem magasabb lefedés nélküli terasz

1) kézműipari épület: jelentősebb foglalkoztatási létszámmal nem rendelkezö, jelentős
kiszolgáló (teher) forgalommal nem rendelkező vállalkozás folytatására alkalmas építmény

g) kialakult állapot: az építési övezeti előírásoktól külőnbözö, a korábbi szabályoknak
megfelelően kialakult beépítés

24 számát 5/2013.(IX.11.) rendelet 4.(3) bekezdés módosította, hatályba lépésének ideje: 2013. október 11.
számát 5!2013.(IX11.) rendelet 4.(3) bekezdés módosította, hatályba lépésének ideje: 2013. október 11.
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h) meglévő épület: Jogerős építési ill. használatbavételi engedéllyel rendelkező ill. több mint
10 éve használatba vett épület

i) műterem: művészeti tevékenységgel kapcsolatos kiegészítő épület
j) sportépítmény: a sportolás (emberi testmozgást szolgáló építmények), amelyek

területigényes szabad teret vagy zárt teret igényelnek.
k) szálláshely szolgáltató épület: kizárólag vagy túlnyomórészt átmeneti otthon (szállás)

céljára szolgáló szobaegységeket, valamint közös vagy egyéni basználatú beyiségeket
tartalmazó épület (gyermek, diák, nevelőotthon. szociális otthon, panzió, szálloda... stb)

1) szabadidős építmények: szálláshely szolgáltató, sportépítmények, vendéglátó építmények
m) szolgálati lakás: a tulajdonos-, használó-, és a személyzet Számára lakás, amelyhez önálló

telek nem tartozhat.
n) tanyaudvar: mező-, vagy erdőgazdasági területen lakóházhoz és gazdasági épületekhez

tartalmazó tartozó „kivett” vagy. „udvar” nyilvántartású fbldrészlet

(3) E rendelet kiliirdetésével egyidejűleg a község összevont rendezési tervéről ás építésügyi
előírásairól szóló ISA 998.(XI1.22.) kt.-. 412000.(V.30.) kt.-. és a 6/2000.(VUL2,) kt. számú
rendeletekkel módosított I/1998.(X.13) kt. számú és a repülőtér környezetének helyi építési
szabályairól szóló 7/2000.(VIII.2.) Irt. számú rendeletek hatályukat vesztik.

Szabo Mihaly sL Hegedus Gaborne sk.
Polgármester jegyző
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