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Jegyzőkönyv

Készült: Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 20-
án 07.30 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal oktatóterme.

Jelen vannak: Bukovszki Sándorné, Forczekné Tóth Csilla, Konfár János, Kovács
Bálint, Szabó Mihály, Tánczos László képviselők és Szabó György Róbert
polgármester.

Meghivottak: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző,

Jegyzőkönyvvezető: Miklovicsné Faragó Rózsa.

Szabó György Róbert polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 7
fő képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzökönyvvezetönek Miklovicsné Faragó Rózsát kéri fel, akit a testület egyhangúan
elfogad. Javasolja az irásban kiadott meghivóban szereplő napirendet tárgyalásra.
Megkérdezi, hogy van-e javaslat, észrevétel a napirendi pontokkal kapcsolatban.

A képviselő-testület 7 Igen szavazattal, ellenszavazat ás tartózkodás nélkül az
alábbi napirendet fogadja el:

Napirendi pontok:

1. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2015. (....)
önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról szóló 13/2006. (X. 1.)
rendelet módosításáról
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

2. Zsámbi Trans Kft. Helyi Építési Szabályzatot érintő kérelme.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

Az 1. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester.

Szabó György Róbert ismerteti a Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-
testületének .../2015. ( ) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról szóló



13/2006. (X. 1.) rendelet módosításáról szóló előterjesztést. Elmondja, hogy az elmúlt
héten Szegeden voltak személyesen a Főépitész asszonynál, ahol megbeszélték a
szükséges módosításokat. E-mailen elküldte a határozatot. Tájékoztatja a
jelenlévőket, hogy a Magyar Közút Zrt. úgy ad engedélyt, ha a szennyviztelep előtti
útkanyarulatnál még megvásárolnak egy 6 m szélességű földterületet, amennyiben
szilárd burkolattal lesz az is ellátva.

Kovács Bálint megkérdezi, hogy kinek a tulajdona az a terület?

Szabó György Róbert elmondja, hogy magántulajdonban van, a tulajdonost már
kérdezte, hogy ad-e el a területből?

Szabó Mihály megkérdezi, hogy elszámolható-e a költség a beruházás terhére?

Szabó György Róbert elmondja, hogy itt nem csak az ingatlan megvételéről van szó,
hanem a járulékos költségekről is, amelyek ingatlanonként fizetendök. Ki kell méretni
a területet.

Tánczos László javasolja, hogy vásárolják meg az ingatlant.

Kovács Bálint véleménye szerint egy ekkora beruházás vonatkozásában egy-két
százezer forintos költségről lehet szó.

Bukovszki Sándorné megkérdezi, hogy a Mező utca folytatása is szilárd burkolattal
lesz ellátva? Egyetért a 6 m-es terület megvásárlásával.

Szabó György Róbert elmondja, hogy az eddigi tárgyalásokon mindig ckt betonról
beszéltek folyamatosan, tehát igen.

Kovács Bálint megkérdezi, hogy az önkormányzatnak van-e még teendője ebben a
projektben?

Szabó György Róbert elmondja, hogy a testületi határozatot és rendeletet várják a
hatóságok hogy tovább tudjanak lépni, a Járási Epítési Hatóság, valamint a bajai
ADUVÍZIG.

Konfár János véleménye szerint a kivitelezési tervbe ennek a területnek a
költségének bele kell férni.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2512015. (Ill. 20.) határozata
Jakabszállás Község településszerkezeti tervének módositása.



Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
településszerkezeti tervét az alábbiak szerint módosítja:

1) Az 1. melléklet szerint szennyvíztisztító telep:
a) elhelyezése érdekében a 0147/295 hrsz-ú telket

általános mezőgazdasági területböl különleges
beépitésre szánt területbe sorolja,

b) megközelithetösége érdekében:
-0147/220 hrsz-ú kiszolgáló út szabályozási

szélességét falusias lakóterület és mezőgazdasági
terület rovására 16 m-re,

-0147/307 hrsz-ú Út szabályozási szélességét a
0147/294 hrsz-ú mezőgazdasági telek rovására 12
m-re megnöveli.

2) A 2. melléklet szerint a szennyvízhálózattal összefüggő
szennyvízátemelökkel és szennyvíz főgyűjtő
nyomvonalával kiegészíti.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

A Képviselőtestület 7 Igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi rendeletet alkotja:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
412015. (111.20.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról szóló

1312006. (X. 1.) rendelet módosításáról

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

A 2. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester.

Szabó György Róbert ismerteti a Zsámbi Trans Kft. Helyi Építési Szabályzatot érintő
előterjesztést. Elmondja, hogy ez nem tárgyalásos módon volt lefolytatva, közbenső
intézkedés szükséges.

Tánczos László kifogásolja, hogy térkép nincs mellékelve az előterjesztéshez.

Szabó György Róbert elmondja, hogy a szántó művelési ágú területet vegyes
területbe kell átsorolni, valamint a beépítési százalék került módosításra. Ebben a
témában korábban már volt szerződéskötés és a kérelmező a tervezési díjat is
kiegyenlitette. Ez egy közbenső döntés lesz. Az első döntést ebben a témában a
korábbi testület hozta meg.



A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2612015. (Ill. 20.) határozata
Zsámbi Trans Kft. Helyi Epítési Szabályzatot érintő kérelme

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete A
településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközőkről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Eljr.) 39.5 (2) bekezdés szerint a
településrendezési eszközök 102/201 3.(Xll.21.) és
9/2014.0.27.) határozatokkal inditott módosítása
véleményezésének ismeretében a kővetkező döntést hozta:

1) A beérkezett véleményeket és az azokra adott válaszokat
az előterjesztéshez mellékelt ismertető szerint elfogadja.

2) Felkéri polgármestert az Eljr. szerinti végső véleményezési
szakaszt követően a településrendezési eszközök
módosításának előterjesztésére.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Szabó György Róbert polgármester megköszöni
a megjelenést és a rendkívüli testületi ülést berekeszti.

K

W I é
Szabó György Róbert Hegedűs Gborné

polgármester *
* cimzetes főjegyző



1. Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének ..J2015. (....) önkormányzati
rendelete a helyi építési szabályokról szóló 13/2006. (X. 1.) rendelet módosításáról
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

2. Zsúmbi Trans Kft. Helyi Építési Szabályzatot érintő kérelme.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

Jakabszállás, 2015. március 19.

6078 Jakabszállás, Petöf Sándor ii. 14.
76/581-800 Fax: 76/581-802

+ 36 20 939 23 98
poIgannesterjakabszaItas.hu

Jakabszá]lás Község Polgármestere

ME GHJVÓ

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. március 20-án pénteken 7.30 órai kezdettel

ülést tart a Polgármesteri Hivatal oktató termében. melyre meghívom.

Napirendi pontok:

polgármester



JELENLÉTI ÍV

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. március 20-án 07.30 órakor tartandó rendkívüli ülésére

1. Bukovszki Sándorné

2. Forczekné Tóth Csilla

3. Konfár János

4. Kovács Bálint

5. Szabó György Róbert polgármester

6. Szabó Mihály

7. Tánczos László

MEGHÍVOTTAK:
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8. Hegedűs Gáborné címzetes föjegyző

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.



Jakabszállás. 2015. március W.

Kézbesítési ív

a 2015. március 20-aj rendkívüli Képviselő-testületi ülésre

6078 Jakabszállás, Petőfi Sándor u. 14.
76/58I-800 Fax: 76/581-802

+ 36 20 93923 98
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Jakabszál]ás Község Polgármestere

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2015. március 20-aj üLésének
I. napirendi pontjához

Tár2v: Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2015. (....) önkormányzati
rendelete a helyi építési szabályokról szóló 13/2006. (X. 1.) rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Jakabszállás hatályos településrendezési terve távlatban a teljes közművesítéssel számol.
A beépítésre szánt területek közművesítettségi előírásai is ennek megfelelőek.
A szennyvízhálózat kiépitéséig ideiglenesen megengedettek csak a közműpótló berendezések (zárt
medencés gyűjtés)
A szennyvíztisztító konkrét helykijelölését nem tartalmazza a terv, mivel a településrendezési
tervezési szakaszban nem álltak rendelkezésre konkrét tervek a szennyvíztisztító helyéről.
Az sem volt eldöntött tény, hogy térségi rendszer részeként vagy önállóan oldódik meg a település
szennywízelvezetése és kezelése.
2014. évben a szükséges tervek elkészültek és a szem»’víztisztító telep lehetséges helyszíneként a
0147/295 hrsz-ú telket jelölték meg.

A településrendezési eszközök jelen módosítása a szennyvíztisztító és a hozzá kapcsoLódó elemek
településszerkezeti tervi bevezetését szolgálja.
Ezzel összefiiggésben az építésügyi szabályozás (helyi építési szabályzat és szabályozási terv) ís
értelemszerűen kiegészül.
A tervezésről és a tervező kiválasztásáról Képviselő-testület 85/20l4.(XI.24.) határozatában döntött.

Az egyeztetés -A tekpülésfejlesztési koneepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról ás a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési Sajátos jogintézményekrái szóló
31472012. KJ. 8.) Kor,,;, rendelet (továbbiakban Eljr.) szerinti tárgyalásos eljárásban került
Lefolytatásra.

Az Eljr. 42. szerinti tárgyalásos eljárásra azért van lehetőség, mert a településrendezési eszközök
módosítása kiemelt társadalmi cél érdekében központi költségvetési forrásból finanszírozott,
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üg tárgyát képező beruházási szándék
megvalósítása érdekében történik.
(A szennn’íz-elvezetési ás -tisztítási benzhctásokkal összeJi7ggö közigazgatási hatósági ügi.ek kiemelt
jelentőségű üggyé nvilvánitásáról szól6 29i2013. t’IL 12.) Kor,;;, rendelet 197. ‘r» alatt van
Jakabszállás.)

A 70/2013.(VIII.27.) önkormányzati határozat szerinti partnerek (közmű üzemeltetők) megkeresése
polgármesteri levéllel és a tervezetek elektronikus elérhetöségének közlésével megtörtént. A
partnerekkel egy időben a lakosság tájékoztatása hirdetőtáblán keresztül megvalósult. A partneri
véleményezőknek kifogása nem volt.

6078 Jakabszállás, Petöfl Sándor ii. 14.
.76!58 1-800 Fax: 76/581-802, ÷ 3620 939 23 98

polgarmesterjakabszallas.hu



Jakabszállás Község Polgármestere

A partneri egyeztetést záró tárgyalás jegyzőkönyvével a módosítás tervezete, megalapozó vizsgálata és
alátámasztó javaslata az Eljr. 42.*(6) bekezdés szerinti záró szakmai véleményezésre az illetékes
állami főépítészhez került.
Az állami főépitész 2015. március l2-ére tárgyalást hívott Össze. Az egyeztető tárgyaláson a mellékelt
jegyzőkönyv készült. A jegyzőkönyvben foglakaknak megfelelően kerültek véglegesítésre a
munkarészek, amelyekre a mellékelt záró szakmai véleményét az állami főépítész CSD/0l/24-
13/2015. számon megadta.

Az előterjesztettek jóváhagyása fentiek értelmében jogszerűen megtehető.

Mellékletek: jegyzőkönyv és záró szakmai vélemény
településszerkezeti terv módosítása (határozat-tervezet
helyi építési szabályzat módosítása (rendelet-tervezet)

Kérem a Képviselő-testületet. hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni ésjóváhagyni.

Jakabszállás, 2015. március IS.

)*
. abó György Róbert

polgármester
HATÁROZAT-TERVEZET

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete településszerkezeti tervét az alábbiak
szerint módosítja:

1) Az L melléklet szerint szennyvíztisztító telep:
a) elhelyezése érdekében a 0147/295 hrsz-ú telket általános mezögazdasági területből különleges

beépítésre szánt területbe sorolja,
b) megközelíthetösége érdekében:

-0147/220 hrsz-ú kiszolgáló űt szabályozási szélességét falusias lakóterület és mezőgazdasági
terület rovására 16 m-re,

- 0147/307 hrsz-ú út szabályozási szélességét a 0147/294 hrsz-ú mezőgazdasági telek rovására
)2 m-re megnöveli.

2) A 2. melléklet szerint a szennyvízhálózattal összeRiggő szennyvízátemelőkkel és szennyvíz
főgyűjtő nyomvonalával kiegészíti.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

6078 Jakabszállás, Petőfi Sándor u. 14.
76/58l-800 Fax: 76/581-802, ÷ 36209392398

po lgarmestercjj akabszallas. hu
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.../2015.(...) határozat 1. melléklete
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Jakabszállás Község Polgármestere

.../2015.(...) határozat 2. melléklete
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—V.

ÉPÍTÉSzMÚHELY KFT
6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1.
Telefon, fax: 76/ 482 916
Levélcím: 6001 Kecskemét Pf 486

Felelős tervező: Szilberhorn ErzsébetTf 1/É-03-0105
E-maiL szil@epiteszmuhety.hu

JAKABSZÁLLÁS
Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal

kapcsolatos módosítása

Képviselő-testületi jóváhagyásra előkészített munkarészek
(állami főépítész záró szakmai véleményének száma: CSD/O1/24-13/2015.)



Jegyzőkönyv
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a

településrendezési eszközőkről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Eljr.) 42. szerinti

egyeztető tárgyalásról

Időpont: 2015. március 12. 10.00 óra
Helyszín: Szeged, Horváth Mihály u. L’B
Tárgy: Jakabszállás településrendezési eszköz módosítása
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Csongrád Megyei Kormányhivatal Épitésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Áflami
Főépítészi Iroda (Főépítészi Iroda) képviseletében Asszony Emma (A. E.) áHami főépítész
ügyrendi helyettes köszönti a megjelenteket, ismerted ajelen módosítási eljárási-a vonatkozó
jogszabályi követelményeket. Felhívja a résztvevők figyelmét, hogy a tárgyalás alkalmával el
kell hangoznia valamennyi véleményeltéréssel kapcsolatos döntésnek, és a településrendezési
eszköz elfogadására alkalmassá tételhez szükséges feltételnek.

Tájékoztatást ad arról, hogy az önkormányzat nyilatkozata szerint a partnerségi egyeztetés
lezárult, észrevétel, kifogás nem merült fel.

Az egyeztető tárgyalást megelőzően a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (BICVHU{)
Erdészeti Igazgatósága, a BKMKH Földhivatala, a Magyar Bányászati ős Földtani
Hivatal Szolnoki Bányakapitányság (Bányakapitányság), a BKMMI Növény- és
Talajvédelmi Igazgatósága, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a
BKMKH Kecskeméti Járási Hivatala Járási Epítésügyi és Orökségvédelmi Hivatala
jelezte távolmaradását. a rendezési eszközök módosításával kapcsolatos kifogást nem
emelnek. A Bányakapitányság felhívja a figyelmet. hogy a HESZ-ben rögzíteni kel] az adott
hrsz-ú ingatlanon lévő gázelosztó vezeték, gázszállító vezeték és szénhidrogén szállító
vezeték biztonsági övezetét.

Szilberhorn Erzsébet (Sz. E.) tervező tájékoztat hogy a vezetékek. és azok védőterületei a
település hatályos rendezési eszközeiben rögzítettek.

A BKMKH Erdészeti Igazgatóság levelében jelezte, hogy amennyiben a szennyvíztisztító
telep létesítése érinti a 0142/l 06 hrsz.-ú ingatlan „a” Fdldrészletét, Úgy annak
igénybevételéhez nem adtak elvi engedélyt.

Sz. E. Nem érint erdőt, vagy erdő művelési ágú területet a módosítás. A beruházása 0142/106
hrsz.-ú ingatlan „a” részletét nem érinti,

A. E. felkéri ajelenlévőket, ismertessék az anyagra vonatkozó észrevételeiket.

Ubornyák Zoltán főhadnagy a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedési
Osztály részéről módosító javaslata nincs, a településrendezési eszközök módosításával
kapcsolatban kifogást nem emel.

Hodován Róbert a Blc1KH Közlekedési Felügyelőség részéről javasolja, hogy
amennyiben a 0147/307-es hrsz- wa burkolattal kívánják ellátni, úgy kéri a 12 m-es
szabályozási szélesség meghatározását.

Sz. E. a kérésnek megfelelően az út 12 m-es szabályozási szélességgel kerül ábrázolásra.

Szabó György Róbert polgármester (Sz. Gy.) A javasolt útszélességet biztosítani kívánják,
megkéri a tervezőt, hogy a szabályozási tervlapot ennek megfelelően javítsa.



Vinczéné Szántó Gizella (V. Sz. G.) a BKVIKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
részéről kérdésként veti fel, hogy a dokumentációban kétféle védőterület szerepel. E témában
tájékoztatást kér.

Sz. E. A teclmológia 150 m-es védőtávolságot igényel, a 300 m egy korábbi változat miatt
maradt a dokumentációban, melyet javítani fog.

V. Sz. G. köszöni a tájékoztatást, a rendezési eszközök módosításával kapcsolatban kifogást
nem emel.

Asszony Emma a Főépítészi Iroda részéről tesz ésnevételeket, melyek kapcsán
polgármester Úr és Sz. E. tervező egyetértésével a tervezett ipari gazdasági területhasználat a
beépitési előírások beépítési %-ot, a minimális zöldfelületet és a közművesitettséget érintő
módosításával „Különleges övezet — szennyvíztisztító”-ra változik. A helyi építési szabályzat
(HESZ) ennek megfelelően kiegészül.

„Beépítettség: max 40 %‚ ami a legalább egyszintű növényzettel megvalósítandó beültetési
kötelezettségen kívüli telekrészre számítandó”

„Zöldfelület: min 40%, ami a beültetési kötelezettségen kívüli telekrészre számítaiidó és
legalább kétszintű növényzettel valósítandó meg.”

„Közüzemi gázszolgáltatás kivételével a teljes közművesítés biztosítandó.”

A RÉSZ szövegten’ezete a különleges területek felsorolásában is fentiek figyelembe vételével
változik.

A beültetési kötelezettséggel érintett telekrész szabályozási teM ábrázolásának
egyértelműsítése érdekében a terület körülhatárolása megtörténik.

A „Területrendezési tervi megfelelés igazolása” című alátámasztó munkarész szerint a
település érintett az az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény
(OTrT) szerinti „Országos vízminőség-védelmi terület” övezetével, ennek alapjáx a helyi
építési szabályzat (HESZ) 28. *-a Új (5) bekezdéssel egészül Ici.

„A szabályozási terven lehatárolt vízbázis védőterületen belüli területre vonatkozó szabályok:
a) a területen belüli szennyvíz közcsatomába való rákötéssel elvezetendő.
b) közcsatoma hiányában a szennyvíz területen kívüli elhelyezését meg kell oldani
c) szennyvíz a területre nem vezethető”

A. E. Megköszöni a részvételt, kéri ajavított anyag mielőbbi megküldését. Ismerteti az eljárás
további szabályait, a tárgyalást bezárja.

K.m.f.

Jegyzőkönyvet összeállította:

Sándor Gabriella
CSMKH EÓH Állami Főépítészi Iroda
terület- és településrendezési munkatárs
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Hitelesítette:

Je%yzökönyv melléldetei:

Asszony Emma
CSMKH EOH Allami Főépítészi Iroda

állami főépitész ügyrendi helyettese

Jelenléti ív
BKIv[KH Erdészeti Igazgatósága
BKMKH Földhivatala
BKNIKH Földhivatala
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Szolnoki Bányakapitányság
BKMKH Növény- és Taiajvédelmi Igazgatósága
Bács-Kiskun Megyei Katasnófavédelmi Igazgatóság
BIUvIKH Kecskeméti Járási Hivatala
Járási Epítésügyi és Orökségvédelmi Hivatala
Epítésügyi és Orökségvédelmi Osztály

Ikt. sz.: BKG/001/3186-2/2015..
lkt. sz.: 10040/5/2015.
flct sz.: 10040/4/2015.

11cl sz.: SZBKIS1S-2/2015.
flct, sz.: BKF/00l/789-2/2015.
Ikt. sz.: 35300/540-3/2015.ált.

lkt. sz.: BK-05D/008/596-2/2015.
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Jelenléti ív

Tárgy: Jakabszállás község településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és
tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása, a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökröl, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 42. alapján összehívott egyeztetés

Hely: Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal
Szeged, Horváth Mihály u. l/B IV. emelet 407.

Időpont: 2015. március 12. 10.00 óra

Jelen vaimak:

Név Képviselt szerv Aláírás

T

Y.1M 9%.xr2_
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Digitáflsan aláírta; Szervezeti alálrá tanúsitvény
DN; c=HU, l=Kecskemét, o=Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal,
serlalNumber=D020141 1 28-1 D03, cn=Szervezetl aláíró
tanúsíwány, postatCode=6000, street=Deák Ferenc tár 3.
Dátum: 2015.03.09 15:52:27 +0100’

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
ERBÉSzEn IGAZGATÓSÁGA

Úgyintszám: BKG/0O1/3186-2/2015. Tárgy: Jakabszállás község településrendezési
Ügyintéző: Tóth Gábor 76/501-711 eszközeinek szennyvlz-elvezetési ás —tisztítási

bensbásokkal kapcsolatos módosítása módosítása
Hivatkozás: CSD/0l /24-3/2015.
Melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek
el ilaisaa-mcgkf14yc),,3KQ/01J09564-6/20l4. sz.

1”

Csongrad Megyei Kormanyhivatal -

Ephésögvi ős Örökségvédelmi hivatal 7915 hkt 1
Allami Főépítész

6720 Szeeed
I

Howath M ‚

Tiszttt+ta—_J_..........

A íöárosi es megyei kormanvhivatalok mezogazcasagi szakigazgatasi azeneinek kijeloles rol szolo
3’8/2010 (XII 27) Konnany’revdetet 12 (1) bckczdeseÜet—44e4t—bataELörbr ljpa q rejdelt 2 (3)
bekezdése és 2. melléklete szerinti illetékességi szabályok figyelembevételével Jakabszállás településrendezési
eszközeinek módosításával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

- Az egyeztetési anyag megkeresésben hivatkozott elérhetősége számunkra nem fellelhető, a beruházás
által érintett terület bmzorosítása nem történt meg. Tájékoztatom, hogy a Jakabszállás 0142/106 hrsz.
ú ingatlan „a” alrészletén található erdő szennyvíztisztító telep létesítése céljából történő
igénybevételéhez hatósáaunk nem adott elvi engedélyt. (melléklet)

Minden erdőt, fúsitást érintő esetben n jelenleg hatályos, uz erdőről, nz erdő védelméről ás az
erdőgazdálkodásról szőlő 2009. évi xxri. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 153/2009. 0Cl.
13.) fl’M rendelet előírásai a ménadóak.

Általánosságágban elmondható, hogy erdők, zöldfelületek, fasorok, stb., kialakításával kapcsolatos terveket,
távlati elképzeléseket az erdészeti hatóság támogatja. A meglévő crdőállományok területcsókkenésével járó
változási javaslatok viszont a hatóság részéről általában nem elfogadhatók, illetve komoly mérlceelést
igényelnek.

Kéijük a fentiek figyelembe vételét a településrendezési eszközük módositása során.

A 314/2012. QCt.8.) Korai. rendeletben ttatóságunk Számára előírt adatszolgáltatást (kiváló termőhelyi
adottságú erdóterületek) digitális formában teljesitjük. Az erdóterületek rendeltetése a
htrn:/Jerdoterkeonebiheovhu/ weblapon elérhetó Magyarországi Erdészeti Webtérképen a megfelelő
erdőrászlet tematika (elsődleges rendeltetés) kiválasztásával feltűntetbető.

Szakmai véleményemet a településfejlesitési kDncepcióról, az integrált településfejlesztési stntégiáról ás a
településrendezési eszközökröl, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekröl szóló 314/2012.
CI. 8.) Korm. rendelet 42. (4) bekezdése szerinti eljárásban adtam ki

Kecskemét, 2015. március 9.

Szabó Tibor József
igazgató

Fentiekről értesül:
1. Címzett
2. Kecskeméti Erdőfelügyeleti és Hatósági Osztály (26 ekktronikvsformában)
3. Irattár

6000 Kecskemét, József Attila u. 2. l 6001 Kecskemét, Pl.: 130
“ bacs-erdeszeinebibgov.hu ;soo

6724 Szeged, Föltámadás u. 29. 6701 Szeged, PL:35. S 62/553-940 62/498-056
5700 Gyula, Kertes u. 18. 5701 Gyula, Pl.: 220. 66/560-232 66/560-230
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Űgyiratszám: 10040 /57 20)5,
Ugyiiitéző: Tóth István 9’. -;
Telefon: 76/502-835

Asszony Emma részére

állami ráépitész ügyrendi helyettese

Csongrád Megyei Kormányhivatal

Épitésílgyi ás Örökségvédelmi Hivatal

Állami Föépítész

SzeEed

Hotvarli Mihály t l/B

6078

Email: 4gny.enJph.csmkh.hu

Tel.: 62/680-(25

Tárgy; Tájékoztatás
Hiv. szám: CSD/01/24-3/2015,
Melléklet: -

Tisztelt Föépitész Asszony!

Jakabszállás község telepűlésrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési ás
beruházásokkal kapcsolatos módosítására vonatkoó 2015. március 12. napján megtartandó
tárgyahisoi egyéb irányú elfoglakságaink miatt rész vennimflpj

Ezúton kérjük. hogy az egyeztető tárgyrláson Lészüló jegyzőkönyv másolatát részünkre
eljunatni sziveskedjen.

A településrendezési terv ás a helyi építési zabályzat további módosítása esetén az eljárásban,
a továbbiakban is részt kívánunk venni, ezér! kérjük megküldeni részünkre, a róidvédeliid
érdekek érvényesítése céljából.

Kérem tájékoztatásom s7íves tudornásulvétciét!

Kecskemét. 2015. március 10

Kapják:
Fenti cím Jténivevénnyel/
Irattár

[.i 6000 Kecskemét. Fecske u. 25. 600l,Pf. 100.
W kecskemd niti)takarnet.hu

76/481-045
76/481-150

—tiszthási
egyeztető

Tisztelettel:

flbiás Ferenc

hiyatalvezető

ipJ

W Á7
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BÁCS-KISKUN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

FöLDHIvATALA

Ügyiralszám: 10040 Pj-/ 2015. Tárgy: 314/2012. (XIS.) Korm.rendelet
Ügyintéző: Tóth István szerinti vélernényezés
Telefon: 76/502-835 1-11v. szám: CSDJOI/24-3/2015.

Melléklet: -

Asszony Emma részére
Sze’zed

állami fóepitesz Ügyrendi helyettese

Csongrád Megyei Kormányhivatal J ?915 MÁ: 1

_________________

ÉigyiesOmksegvedelmi Hivatal

Szeged

I I

_____________

Horváth Mihály u. I

6076 -

___________________________________

Email: asszony.emma(1Zeoh.csmkh.hu

Tel.: 62/680-125

Tiszteli Főépitész Asszony!

Hivatalunkhoz 2015. március 03. napján érkezett átiratában tájékoztatott arról, hogy
Jakabszállás Község Képviselő-testÜlete telepÜlési endezési eszközeinek (településszerkezeti terv és
helyi építési szabályzat) módosítását kezdeményezie.

A megkeresésre a településfejlesztési koncepcióról, az integrált teleptilásléjlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökröl, valamint egyes lelepülésrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (Xl. 8.) kormányrendelet .* 1) bi pontja illet e 3 szerinti véleményünket az
alábbiak szerint adjuk meg:

A településrendezési tervmádosítás ellen előzetesen a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Földhivaiala általánosságban ldfogúst nem emel.

A 20] 5.januári ismertető szerinti konkrét módosítási igények:

Az egyes lételek szerint:

I.) szennyvíztisztító telep:
a) elhelyezése érdekében a 0147/295 hrsz-ú telket általános mezőgazdasági területból
Ipari területbe sorolja. amely ingatlan 13587 ni ös%,teitileIü 8.V7 AK értékű, tánM
nüvelcsi ánú, 6 iniiiűségi iii:il’ ú, iigiilaii ectében a módusitú. működÖ \állalko?iI

\ LLC x-.Áo_ ccQ c-C Q 4A5 c’’b ‚o
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lijlus;1ésu érdekében gaidasági lerűletbe súrolás, bel) hez kötött
bt’ruliázás céljára illctvc átlagosnál g:cnóbb minósógű termőflild érintertségc miatt
fl3ldvédelmi érdekeket nem sért.

‘b5 megkőzelithetősége érdekében a 01471220 hrsz-ú kiszolgáló út szabályozási
szélességét falusias lakóterület és mezőgazdasági terület rovására 16 m-re növeli,
fóldvédelnu érdekeket nem sért.

A termőrdid mennyiségi védelme érdekében álláspontunkat az alábbiakkal támasztom
alá:

A termőföld védelméről szóló 2007, évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) 6/8. (1)
bekezdése alapján „Ha az ingatlanügyi hai6ság a településrendezési es7.közök, a telepíilésfejlesztési
koncepció, illetve az integrált telepiilésfejlesztési stratégia elkészítése vagy azok módosítása
tekintetében az egyeztetési eljárásban véleményező hatóságként működik közre, a termőtbld
védelmének érvényesítése érdekében érvényre kell juttatnia, hogy a beépítésre szánt területek
kijelölése lehetőség szerint a gyengébb minőségű termöföldeken, a lehető legkisebb mértékű
termőföld igénybevételével történjen. A vélemény kialakítása során figyelemmel kell lenni továbbá
arra, hogy az egyeztetési eljárás tárgyát képező fóldrészletekkel szomszédos termőföldek megfelelő
mezőgazdasági hasznosítását az övezeti átsorolás szerinti területfelhasználás ne akadályozza.

(2) Az egyeztetési eljárásban az ingatlantigyi batóságnak - a (3) bekezdésben meghatározott eset
kivételével - kifogást kel! emelni, ha a telepűlésrendezési eszköz készítése, vagy módosítása alapján
kijelölt beépítésre szánt területek

0) többségében átlagosnál Jobb minőségű tcrmőföldekct érintenek, és a beépitésre szánt terület
övezeti besorolásának megfelelő, terítletfelhasználásra hasonló körülmények és feltételek esetén
átlagosnál gyengébb vagy átlagos minőségű termőfbldeken is sor kerülhet, vagy

b óvezeti besorolásának megfelelö területfelhasználásra kellő nagyságú térménékben lehetőség van
a település már beépítésre kijelölt, de még fel nem használt területén is.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a zánkeni ingatlan esetében, ha a
településrendezési eszköz készítése vagy módosítása a zártkeni ingatlan területének beépítésre szánt
területbe történő átsorolása érdekében történik.”

Tájékoztatásul közöljük, hogy a termőföldek basznosítására, a földvédelemre, a
fdldminősítésre és a talajvéde]emre vonatkoző rendelkezéseket a Tfvt. tartalmazza.

E törvény értelmében a termőföldet elsősorban művelési ágának megfelelően kell hasznosítani
/5. (I V.

A hasznositási kötelezettségtöl csak hatósági engedéllyel lehet eltérni /10. * (1)L Termőföld
idöleges vagy végleges más célú liasznosításához, külterületi föld esetleges belterületbe vonásához, a
füldhivatal előzetes engedélye szükséges.
Külterületi tennördld igénybevételekor a takarékos terület felhasználást kell megvalósítani.

Termöföldet más célra csak kivételesen — elsősorban a gyengébb minőségű termőföld
igénybevételével — lehet felhasználni Ill. (1)7. A átlagosnál Jobb minőségű termőföldet más célra
hasznosítani csak időlegesen, illetőleg helyhez kötött igénybevétel céljából lehet/II. (2)7. Atlauns
minőséeű termőföld: az adott település azonos művelési ágú termőföldjeinek I hektárra vetített
aranykorona értékeinek átlaga /2. (1)1.

Tájéko7latául közöljtik, hogy Jakabszállás község külterületén az átlagos aranykorona érték
művelés’ ágankéni a következő:

—

— Művelési ág Átlagos kataszteri tiszta jövedelem (AKI / Int

Gvün,ölcsös 13,89
Kert 9,63

Szántó 6,85
Szőlő 30,45
Legelő 2,93

Rét 8,92
Erdő 2,96

Fás//ott terület 3,62
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Á TM. II. (3) bekezdése alapján helyhez kötött igénybevételnek kell tekinteni különösen a
meglévő létesítmény bővítését, közlekedési és közmű kapcsolatainak kiépítését, valamint bányaüzemet
és a természeti kincsek kitermeléséhez szükséges egyéb létesítményt valamint azt a területet, amelyet a
Kormány a Magyar Közlönyben közzétett határozatával beruházási célterületté nyilvánított.

Az igénybevételt az indokolt szükségletnek megfelelő legkisebb területre kell korlátozni Ill.
(4)!.

A tennőröld időleges és végleges más célú hasznosításának, Illetve külterületi föld beltertlletbe
vonásának engedélyezésére irányuló kérelmeket a területileg illetékes járási főldhivatalhoz kell
benyújtani. (Jelen esetben a Kecskeméti Járási Földhivatalhoz)

A levegőtisztaság védelme kapcsán a pollenszennyezettség csökkentése érdekében a parlag
területeket Illetve a fertőzési gócokat fel kell számolni.

A mező és erdögazdasági teriileteken a terület felaprózódását nem támogatjuk, mivel a
gazdaságos termelés érdekében nagyobb terliletegységek kialakítása lenne célszerű.

Tájékoztatom, hogy a fbldmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI.
törvényben /továbbiakban fttv./ foglaltak alapján, a földhivatalok által szolgáltatott állami alapadatok
jogszerűen kizárólag az adatigénylésben megjelölt célra, ezv alkalommal ás eev eljárásban
használhatók fel. Minden további felhasználás esetén, az adatokat — a jelenleg hatályos jogszabályok
értelmében - ismételten meg kell vásárolni. Például; a rendezési terv céljára vásárolt adatokat
(térképeket) kizárólag a rendezési tervvel közvetlenül kapcsolatos feladatok megoldására, Illetve
eljárások leíölyratására szabad felhasználni.

Az adatok jogszerű felhasználását az Fhv. végrehajtására kiadoti 338/2006. (XlI.5.)
Kontányrendelet 18. (7) bekezdése alapján a Megyei Földmérési szakfelügyelő ellenőrzi éves

munkaterve alapján. Szabálytalan adatfelhasználás esetén az állami alapadatok felliasználóit a
hibák kijavítására. a hiányosságok megszüntetésére kötelezheti, indokolt esetben szabálysértési eljárást
kezd emé nyezhet.

A jogszerű adalfelhasznólás igazolása érdekében kérem. hogy a végleges rendezési terv
inegküldésekor a benyújtott iratokhoz mellékeije a rendezési tervben megjelenített térképek
származását igazoló számla másolatát is.

Az Fnv. 32. 5(3-4) bekezdéseiben Foglaltak szerint; „Az állami léldinérési és térképészeti
adatbázisok, adatok, termékek, munkarészek Iovábbfelhasználására. illetve azokról további másolatok
készítésére, értéknövelt termékek előállítására a tulajdonosi jogok gyakorlójával kötött megállapodás
alapján kerülhet sor. A továbbértékesités céljából történő inásolásért vagy bármilyen célú
felhasználásáért a tulajdonosi jogok gyakorlóját szerződésben meghatározott dij illeti meg. A törvény
alkalmazásában másolásnak minősül a térképek, adatbázisok, valamint a íbldmérési, távérzékeíési és
térképészeti áltami alapadatok digitális átalakítása is”

A mldnérési és térképészeti állami alapadatok keeléséröl, szolgáltatásáról és egyes igazgatási
szolgáltatási díjakról szóló 63/l 999.(Vll.21.) FVM-HM-PM együttes rendelet (továbbiakban 63/99.)
IS. 5. (2) bekezdése alapján, az állami alapadatokat tartalmazó térképekböl átdolgozott (énéknövelt)
vagy azonos tartalmú térképek készítéséhez - ha az ellenédékért vagy rekiámként kerül forgalomba- a
Vidékfejlesztési Minisztérium, Illetve az NKP Kht. engedélye szükséges.

Továbbá a I 5.5 (4) bekezdése alapján minden olyan Iérképmíivön- megjelenési formájától
függetlenül — amely az adatszolgáltató szervek által rendelkezésre bocsátott adatok felhasználásával
készült, fel kel) tüntetni az adat-felhasználási engedély számát. ar adatfelhasználást engedélyező
nevét, valamint a kővetkező szöveget; „Készült az állami alapadatok felhasználásával’

A. állami alapadatoken (P1; fbldmérési alaptérképeken) alapuló nyilvántartási,
(térinformációs, vagy térinformatikai) rendszerek tulajdonosai a 63/99 rendelet 15. 5 (1) bekezdése
alapján azok állami alapadat tanalmáéri minden év június 3O-ig díjai kötelesek fizetni
főldhivataljiak.
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A településrendezési terv és a helyi építési szabályzat további módosítása esetén az eljárásban,
a továbbiakban is részt kívánunk venni, ezért kérjük megküldeni részünkre, 2 rőidvédelmi
érdekek érvényesítése céljából.

Kecskemét, 2015. március IG.

Tisztelettel:

Tőbiás Ferenc
bivatalvezető

Kapják:

I. Fenti cím /téivevénnyel/
2. Kecskeméti Járási Földhivatal /tájékoztatásul, elektronikus úton1

Irattár

6000 Kecskemét, Fecske u. 25.; 6001 .Pf. 100. 76/481-045
‚q’ kecskeinet rn@takamet.hu 76/481-450



Eb MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANi HIVATAL
z SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁC

E2w1r’51
Ügyhiszrn; CSD/Ol/24-3t20J5

iLJwsJ —2,2Oi 5 Ugyiniéző; Asszony Eniina
Ugyinteza: Iladabasnc Csgoldi brzscbct Kérjiik, hogy v,ilaRzálmn szivc,kcdjék ktatós,.grnuiikn és
Föld(ani és Adattári Osztály ügyiii(tzdiikic lil%aiknzIll!
:±3ú565l2-322
Fi; crzscbctcsegoldí@),ubllilsu

Tárgy: Jakabszállás község településrendezési eszkőzeinek szeanyviz-elvezetési és tisztítási
beruházásokkal kapcsolatos módosítása— véleményezés

Asszony Emma
állami föépitész ügyrendi helyettese
Csongrád megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédclmi Hivatal

6720 Szeged
Horváth Mihály u. l/B

Tisztelt Asszonyom!

A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a 2015. március 4-én
érkezett, Jakabszállás község ielepülésrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési ás tisztítási
bewházásokkal kapcsolatos megkeresésükre közli, hogy a módosítások szilárd ásványi
nyersanyag lelöhelyet, bányatelkeket acm érintenek. Ezért a Bányakapitányság S
településrendezési eszközök módosításával egyetért, kifogást nem emel.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az érintett területen üzemelő rdldgáze)osztó vezetékröl az
closztói engedélyes Tigáz - DSO Földgázclosztó Kft. (4200, Hajdúszoboszló, Rákóczi u.
184.)/ Egáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. (6724, Szeged, Pulcz u. 44.), tdldgáz szállitó
vezetékről a szállítói engedélyes FOSZ Földgázszá)lító Zrt. (8600, Siófok, Tanúcsház u. 5.), u
szénhidrogén szállító vezetékröl a hányavállalkozó MOL Nyit. ( 11)7, Budapest, Október
huszonharmadika u. 18.) tud adatot szolgáltatni. A IIESZ-ben rögzíteni kell sz adott hrsz-ú

jitlanon lévő gáze]osztó vczeték, gózszállító ctékésszeniül6genszaitovezctW
_ton’iövezetét.A biztonsági övezetben érvényes tilalmakat ás korlátozásokat he kel]
tartani. különös tekintettel a fás szárú növények ültetési tilalmára!

A Bányakapitányság az egycztetö tárgyaláson egyéb elibglaltságai miatt nem tud részi vonni.

Kéijük, hogy az Önkormányzat által e]ibgadott módosítás dokumentációját szíveskedjenek
CD lcrnezen megküldeni adattérunk részére.

A Bányakapitányság állásfoglalását az 1997.évi LXXVIII. lv. S. * (2), a 314/2012. (Xl.8.)
Konri. rendelet 32. ‚ 37. és 9. melléklet 19. pont alapján adta meg.

Szolnok, 2015. március 9.

Dr.Palicz András húnyakapitány meghízásaalapjáw.

5000 Szolnok, I Iősak w- 6.
: 5001 Szolnok, l’í.: 164,
; szhkinhI]s.Isu

Súlyos bányászati üzemzavar, bányászaU mi,nlcnluiIest hejelciitése 0-23 Ii-ig: +36 (56) 512—3W

-
‘‘ f

Iidabásné Csogöldi Etzsébel
hányafelügyelcti geológus

: 43656512320

1.!: 43656512337
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Ügyiratszám: BKF/O0 1/789-2/2015.
Ugyintéző: Gondos András (0620434 7105)

Csongrád Megyei Kormányhivatal
Epítésügyi és Orökségvédelmi Hivatal
Aliami Főépítész
Sze2ed Horváth Mihály u. 1/B.
6720

Tárgy: szakhatósági vélemény
Hiv. szám: CSD/01/24-3/2015 (Asszony Emma)
Melléklet: I-F-001/t778-112012. dok

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága - mint első fokon eljáró
talajvédelmi hatóság — Csongrád Megyei Kormányhivatal Epítésügyi és Orökségvédelmi Hivatal Mlami
Főépitész által http://csmkh.hu/fcltoltesek/Jakabszallas TR mod 2015 tervezet.zip linken (E-mail)
hatóságunkuak benyújtott megkeresés i dokumentum (írat) alapján

TÁLÁJVÉDELMI SZAKHATÓSÁCI VÉLEMÉNyÉT

az alábbiak szerint adja meg:

Az Igazgatóság 2012. április I l-én kiadott I-F-001/1778-1/2012 számú talaivédelmi szakhatósági
véleményében előírtakat, a Jakabszállás Község Teriiletfejlesztési Koncepció és Integrált
Településfejlesztési Stratégiai eljárás (településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási
beruházások) megindítása után is fenntartja.

A véleményezési eljárás további szakaszában nem kívánok részt venni.

A Kormányhivatal hatáskörét a 328/2010. (XII. 27.) Kormány rendelet 1. (1) bekezdés b) pontja és a 17.
(1) bekezdése állapítja meg.

A talajvédehni hatóság álláspontjának kialakítása a 2007.évi CXXIX. törvény 43-,44*, valamint a
90/2008. (VII.l8.) FVM rendelet 1. figyelembe vételével történt.

Kecskemét, 2015.március 10.

Kaj,ják: 1. Címzett (T.)
2. Előadó

6000 Kecskemét, Halasi üt 3
‚W ‚W bacs.ntinebih.gov.hu

csongrád Megyei Kormóriyhivtal
Szeged

2015 ?Uiii tak

r —‘
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vndos András
védelmi felugyelő

‘ 76/502-450
76/328-677

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
NÖvÉNy- ÉS TALAWÉDELMI IGAZGATÓSÁGA
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Tárev: Jakabszállás Község településrendezési

____________________

eszközeinek szennyviz-elvezetési ás —tisztítási
bemházásokkal kapcsolatos módosítása kapcsán tartott
egyeztető tárgyalás
HIv. szám: CSD/0l/24-3/2015.
ÜEvintéző: Hadady Zoltán Ui. zls.
Telefon: 20/820-20-21
fJvfél neve. lakóhelye/székhelye:

______________________________________

Csongrád Megyei Kormányhivatal
Epitésügyi ás Öröbégvédelmi Hivatal
Állami FőépiLész

Jakabszállás Község szennyviz-elvezetési és —tisztítási beruházásának ügyével kapcsolatban 2015,
március 12-re, csütörtökre 10:00 órai kezdettel összehívott egyeztető tárgyaláson szolgálati okok miatt
nem tudunk részt venni. A tárgyi tervezési területre és rendezési feladatra vonatkozóan tűz-, polgári
védelmi ás iparbiztonsági szempontból az alábbi adatszolgáltatást ás előzetes véleményt adom.

A tűz elleni védekezésról, a műszaki ‚nenrésro7 és a lűzollósógról szó/ó 1996. dvi törvény
(továbbiakban: Ttv.) 5. (5) bekezdése szerint a tüzjelzés céljára a településen mindenki által
bármikor igénybe vehető nyilvános távbeszélő állomást kell Üzemben tartani. A Tn’. 29. (1)
bekezdése alapján a településen az altóvíviyerési lehetőségek biztosítása az önkormáiyzat feladata.

Az Országos fl7zvédelmi Szabályzatrál szó/ó 54/2014. lrL 5) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ)
IX. fejezete tartalmazza a tűzoltási útra, területre, oltóvize vonatkozó előírásoknr. Továbbá a tervezés
során be kell tartani az általános tűzvédelmi szabályokra vonatkozó előírásokat ás az országos
településrendezési és építési kővetelményeíről szó/ó 253/199 7. XU. 20) Konz. rendelet
(továbbiakban: OTEK) 52. -bau foglalt létesítési követelményeket.

Az épitésügyi és űpítésfelügyefeti hatósági eljárásokról ás eUenőrzésekról, valamint az épitésügyi
hatósági szolgáltotásról szóló 312/2012. 8) Konn. rendelet (továbbiakban: Ephat Rendelet) 12.

(1) bekezdése ás 6. melléldetének 7. pontja alapján, az alább felsorolt esetekben, az építmény
kialakítására vonatkozó tűzvédelmi előírások betartatása szakkérdésekben az Illetékes első fokú
tüzvédelmi szakhntóságjár el:

- KK, MK mértékadó kockázati osztályba tartozó építmény esetén,

- AK mértékadó kockázati osztályba tartozó

• lakó-és üdűlőépület,

• nevelési, oktatási, szociális rendeltetést tartalmazó épület,

• Összes épímiényszint nettó alapterülete az 500 m2-t meghaladó épület esetén,

- NAK mértékadó kockázati osztályba tartozó épületek a ]akó- vagy üdülőépület kivételével,
amelynek

• az Összes építményszint nettó alapterülete nagyobb, mint 500 m2 ás tartalmaz oLyan
kozosségi rendettetésa helyiseget, amelynek nettó alapterulete nagyobb, mint 50 m,

Bács-Kiskun Megyei

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

=c)’ 02,,. k2.

H-6000 Kecskemét, Deák Ferenc tárS.
Tel:(36-76)502-Ol 4 Fax:(36-76) 481-241 e-mail: bacs.titkanag®katved.gov.hu

$.ólL
Csongrád Mcgyi Kon.nynwtai

7Qj5MÁR12

Lt r/_ I
- A5tuuy tmma

állami főépilész ügyrendi helyettese

SZEGED

az összes épitményszint nettó alapterülete nagyobb, mint 1000 m2,
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Megfeleöség igazolással — vagy 2013. Július 1-je után gyártott szerkezetek esetében
teljesitménynyilatkozahal — rendelkező épitményszerkezetű, tömegtartózkodás céljára nem
szolgáló, és legfeljebb 180 napig fennálló

a) rendezvényeket kiszolgáló színpad7 színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató,
vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény,

1,) kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény,

ha n n OTSZ szerinti állvány jellegű építmény ás több mint 50 fZ egyidejű tartózkodására
alkalmas és nettó alapterülete 20 m2-t meghaladja.

Továbbá n Éplrnt Rendelet 6. mellékletének 8. pontja alapján, polgári védelmi követelmények
érvényrejuttatása és a katasztrúfavédelmi feladatok ellátása érdekében,

- életvédelmi rendeltetésű építmények, óvóhelyek

esetén n építmény helye szerint illetékes katasztrófavédelmi kirendeltság Jár el.

A túztávolság megállapitáséirnk részletes szabályairól Ez OTSZ 18. -a illeNe 3. mellékletének 1-3.
táblázata rendelkezik.

1. táblázat:

Al B C D D

A És B épűlelek kozőtti tűztávolság (m) ha B épületI A épület mértékadó kockázati osztálya mértékadó kockázati osztálya

2 NAK AK KK MX

3 NAK 3 5 6 7

4 AK 5 G 1 8

5 KK 6 7 8 9

6 14K 7 8 9 10

2. táblázat:

A B Ici DJ E
Épület És tárolási egység kőzőtti

tűztávols’ág (m),I A tárolási egységben tárolt anyag jellege,
az épület mértékadó kockázad

túzveszélyességi jellemzői osztálya
2 NAKIAKIKKI?4K

Kizárólag nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyag És csak Ilyen
jjj követelmény (tekintettel az éghetö3 anyagból készitatt termék, tárgy; égbető anyagú csomagolás,

csomagolás És tárolóeszköz hiányára)tárolóeszköz nélkül
Csak mbbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, 300 litert 12 14‘ meghaladó mennyiségben
- tűzveszélyes És nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok És
Ilyen anyagból készített tennék, tárgya csomagolás tűzvédelmi
icilemzőitől ibggetlenül, ás
legfeljebb 300 liter mennyiségben robbanásvesztlyes osztályba

6 6 8 IGS tartozó anyag
- csak nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyag És csak ilyen
anyagból készitett termék, tárgy éghető anyagú csomagolással
- csakrobbanásveszélyes osztályba tartozó anyag legfeljebb 3001
mennyiségben

6 kazal, szérű, rostDövénytároló 50 100 200

3. táblázat:

A B

I A tárolási egységtőlI A tárolási egységben tárolt anyag jellege, tűzveszélyessőgijellernzői tartantió tűztávolság (m)



Kizárólag nem tiizveszélyes osztályba tartozó anyag ás csak ilyen anyagból
nincs követelménkészilen termék, tárgy; éghető anyagú csomagolás, túrolóeszkoz nélkül

Csak
robbanásveszályes osztályba tartozó anyag. 300 litert meghaladó

15nennyiségben
- tűzveszélyes ás nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok ás Ilyen anyagból
készített termék, tárgya csomagolás tűzvédelmi jellemzőitól Riggetlenül, ás
legfeljebb 300 liter mennyiségben robbanásveszélyes anyag

4 csak nem tftzveszélyes osztályba tartozó anyag és csak ilyen anyagból késttert 10
Lennék, tárgy éghető anyagú csomagolással

csak rabbanásveszélyes osztályba tartozó anyag legfeljebb 300 liter
nennyiségben

S kazal, szárú, rasmövénytároló 20

A településrendezés során fivelembe kell venni a katasztrőfavédelem érdekeit.

Javaslom, hagy a jelenlegi belvízvédelmi tapasztalatok alapján vizsgálják felül a város
településrendezési fenét ős az esetlegesen szükséges intézkedéseket tegyék meg.

Az épített környezet alakirásóról és védelméről szóló 1997, évi DJWIJL tön’é,’ (továbbiakban: Éti’.)
7. (3) bekezdés a) pontja szerint a településfejlesztés ás a településrendezés során a település teljes
közigazgatási területét érintő árvíz, belviz, valamint csapadékviz szakszerű ás áflalommentes
elvezetését biztosítani kell, részbeni összegyűjtése ás helyben tartása biztosításának sz adottságok ás a
lehetőségek szerinti figyelembevételével.

A belviz ütni rendszeresen veszélyeztetett területeken a károk megelőzése érdekében javasolt sz
építmények, épületek létesítésének a korlátozása, műszaki követelmények előírása. Ilyenek lehetnek
például: építhető épületek legalacsonyabb rőldszinti padlóvonal magasságának meghatározása a
várható legmagasabb belvizszint figyelembevételével, lábazati beton vízzáróságának meghatározása,
az épületek alápincézettségének megtiltása.

Tájékoztatom, hogy Jakabszállás Község jelcnlcgi katasztrófavédelmi osztálya „fl”-es osztály. Az
ehhez sz osztályhoz tartozó elégséges védelmi szint követelmények sz alábbi táblázatban találhatók,
melyeket o katasztrofavédelemről ős a hozzá kapcsolódó egyes törvények módositásáról szóló 2011,
évi 02[VJJL törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (\7. JOJ Kormányrendelet (továbbiakban: Kat.
vb. Rendelet) 2. melléklet c) pontja taglalja.

IJ. osztály
Riasztás a lakosság riasztása ás veszélyhelyzeti

tájékoztatása feltételeinek biztosítása
Lakosságvédelmi módszer a kockázatbecslésben megállapitottaknak

megfelelően, elsősorban elzárkózás
Felkészítés a) a lakosság 3 évente történő aktiv tájékoztatása,

b) a lakosság passzív tájékoztatása nyomtatott ás
elektronikusan elérhető Információs anyagok
biztositésával,
c) a lakosság feucészltése a riasztás módszerének
ás jelének felismerésére, valamint sz annak
megfelelő magatartási szabályokra

Védekezés a) különleges felszerelések ás kiképzett szakértők
(Önkéntes mentöszez-vezetek) bevonásának
tervezése ás begyakoroltatása,
b) a kockázatbecslésnek megfelelően egyes
polgári védelmi szakalegységek megalakítása,
c) a karitatív ás más önkéntes, humanitárius
feladatot ellátó szervek bevonásának tervezése

Induló katasztófavédelmi készlet teljes induló katasztrófavédelmi készlet megléte

Hatósági nyilvántartásunk szerint a település közigazgatási területén nem található ci
katasrtrófm’édelemről ér a hozzá kapcsolódó egyes tön’ények módositásóról szóló 2011. övi CflVHL
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töi’ény (továbbiakban: Kat.) IV. fejezet hatálya alá tartózó veszélyes üzem, ezért a
Településrendezési Terv módosítását ez nem érinti.
A településrendezési terv ás helyi építési szabályzat módosítása során vegyék figyelembe a
szamszédos települések felső ás alsó küszőbértékü veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek

veszélyességi övezeteit. A SEVES’O 11 irdnyelv (96/82/EX Tanácsi Jrdnyeli) a veszélyes anyagokkal

kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek ellenőrzéséről szól, előírásait hazánkban Xci. teszi kötelezővé,

végrehajtásáról a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló

219/20 11. % 20) Kar,,,. rendelet (továbbiakban: Vesz, anyag Rendelet) rendelkezik. A Kar. IV.
fejezetében, ás a Vesz. anyag Rendeletben foglaltak végrehajtása ás végehajtatása tekintetében a
hatósági jogkört a BM Országos Katasztrőfavádelmi Főigazgatóság területi szerve gyakorolja, amely
jelen esetben a Bács-Kiskun Megyei Kataszhófavédelmi lgazgat6ság

Jelzem, hagy a véleményezési eljárás további szakaszában is részt kívánok venni, valamint az eljárás

tovább; szakaszában a véleményeztetésre bocsátott dolcumentációt elektronikus adathordozón

kéménk.

INDOKOLÁS

Az Éti’. 8• (2) bekezdése valamint a településfejlesztési koncepcióről, az integrált
zelepülásfejlesztési stratégidról ás a zelepúlésrendezési eszközök-ól, valamint egyes településrendezési

sajátosjogintázményekről szóló 314/2012. (32. 8) Korm. rendelet (továbbiakban: Tri. Rendelet) 30.

(1) ás (2) bekezdései alapján a polgármester a készítendő koncepcióról előzetes tájékoztnt6t küld a
meghatározott államigazgatási szerveknek, továbbá azt ismerteti a pastierségi egyeztetés szabályai

szerint az eljárásban érintett résztvev8kkel. Az előzetes tájékoztató átvételétöl számított 21 napon
(fóváros esetében 30 napon) belül, az abban foglalt önkonnányzati szándékokkal ás a fejlesztéssel
érintett területtel kapcsolatosan az államigazgatási szerv ismerteti a hatáskörébe tartozó kérdésekben a
településre vonatkozó jogszabályon alapuló követelményeit és a koncepció tartalmi követelményeivel
kapcsolatos elvárásait, a települést érintő ágazati elbatározásokat, továbbá nyilatkozik arról, hogy az
eljárás további szakaszaiban részt kíván-e venni. Teljesiti adatszolgáltatási témakörben
adatszolgáltatási kötelezettségét, ás felhasználásra biztosítja a koncepció készitéséhez szükséges
iratokat

Szakvéleményemat a benyújtott iratok, valamint a Tn’., az Éti’., a Trt. Rendelet, a Xc!., az OTÉK, a
Kar. vii. Rendelet, a Vesz. anyag Rendelet. az Éphat. Rendelet, valamint az 0757 alapján alakítottam

ki.

Hatásköröm ás illetékességem a Kat. 24. (1) bekezdésén, a KaL v/i. Rendelet 3. (3) bekezdésén ás
ra 1. melléklet a) pontján, az Elv. 8. -áu, a Trt. Rendelet 30. (1) ás (2) bekezdésein, valamint 9.
mellékletén, ra Éphat. Rendelet 12. (1) bekezdésén ás 6. mellékletének 7. ás 8. pontján alapul.

Kecskemét, 2015. március „42..”.
-

Udvözlettel: 42 ‘ -

Dr. Farkasinszkl Lóránt t/L ezredes /4
megyei Igazgató

neveben es megbizasabol: I

\ L a i:GáboiL százados
jb”szoIgálatvezető

katasztrofavedelmi hatosagi osztaly

Készüti; I példányban
Egy példány: 2 lap
Kapja: 1. Inak

2. csongiüd Megyei Konaányhivalal Épitésagyi s Őrokségvddclml Hivatal Állami Föépliész(e.maikn)
hit 02-01-15-030
Támlúsi hely: \Sztncr\lCalasz,üfa,édclmi Hnt6sigi Osziály\Snkhatósdgi\TclRendUakabazitlás\20l5.D3.l2.i lárgyalásia megblvó\540.3-
2015.á]l Jaknbsútlds TRT. ás Hdsi módostlüs_Konn. Rend. 42 (4) 2015.egyezlcll4oc
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KECSKEMÉTI JÁRÁSI HIVATALA

WFTÉSÜcvI ÉS ORŐKSÉGVÉDELMI HIVATALA
ÉPJT%ŰGYI ÉS ORÖKSÉCVÉDELMI OSZTÁLY

Tárgy: Jakabszállás,
településrendezési terv
módosítása

Örökségvédelmi vélemény
Ügyintéző: Sárosi Edit Kivsz.: Sándor Gabriella

ÁLLAMI FÓÉPhÉSZI IRODA
Asszoay Emma Állami Főépítész Ugyrendi Helyettese

Szeued
Horváth M. u. 1/B.
6720

Tisztelt Asszony Emmal

Jakabszállás Község településrendezési terv módosítása kapcsán a 314/201. (XI.8.) Korm. rendelet 42.
alapján az alábbiakat nyilatkozom:

A tárgyi tetepülésrendezósi tervvel kapcsolatosan tájékoztatom, hogy a szennyvíztisztító telep épitésre
kijelölt, módosítással édnlett Jakabszállás, 0147/295 hnz.-ú ingatlaion védett, vagy nyilvántartott
örökségi elem jelenleg nem található, ezért a tervezett módosítás közvetlen örökségvédelmi érdeket
nem érint.

Felhívom azonban a figyelmet ci kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV, tv.
(továbbiakban: Kötv.) 7. (31) pontjára, mely szerint a Kormány által rendeletben nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított beruházás nagyberuházásnak minősül, ás rá külön
eljárásrend vonatkozik az őrökségvédelmi eljárások során. A beruházással kapcsolatban a beruházó a
2014. év folyamán előzetes régészeti dokumentációl ás feltárási pmjekttervet készíttetett, Az
alátámasztó dokumentációban foglaltakat a további tervezés, illetve a kivitelezés során figyelembe kell
venni.

Az esetleges további véleményezési eljárásokban részt kívánok venni. A tervdokumentációt digitálisan
kérem.

Kecskemét, 2015. március 12.
Varga flos

járási szakigazgatási szerv vezetője
nevében és feihatalmazásával:

2VA
Vitidár,Kjtálin .

oszető

Erről értesül: 1’1. Címzett (tán’.) ‘:%
2. lrattar

W 6000 Kecskemét, Széchenyi kit. 12. S’ 06-76/516-200
X kacskemet®bacsjaras.gov.hu 06-76/516-299

9o/h O

Ügyiratszám: BK-05D/0O8/596-21201 5.
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CsoNcRti MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

ÉPÍTÉSÜGYI És ÓRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL
ÁLLAMI FÖÉPÍTÉS1

Ügyiratszám: CSD/0l/24-l3/20l5. Tárgy: Jakabszállás község településrendezési eszközeinek
szeiwyviz-elvezetési és 4isztiiási beniházásokkal
kapcsolatos m6dositása — nemzetgazdasági
szemponWól kiemelt jelentőségű ügy — Eljr. 42. (6)
szerinti záró szakmai vélemény

Ugyintézó: Asszony Ernma Hív, szám: 57-28/2015.
Tel.: 06-62-680-122 Ui, ott: Szabó György Róbert

Melléklet: I pld Jegyzőkönyv

Szabó György Róbert polgármester részére
Községi Onkormányzat

Jakabszállás
Petőfl Sándor u. 14.
6078

Tisztelt Polgármester Úr!

Fenti tárgyban a 2015. március 12-i tárgyaláson elhnnott vélemények szerint javított
dokumentációt megkaptam. A településfejlesztési koneepcióról, az integrált
lelepülésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korra rendelet
(továbbiakban: Eljr.) 42. szerinti, jóváhagyást megelőző végső szakmai véleményemet az
alábbiak szerint adom meg.

Az Eljr. 32. (6) a) pontja alapján Jakabszállás község településrendezési eszközeinek
szennyviz-clvezetési és -tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módositása tárgyalásos eljárás
szerint történt.

A rendelkezésemre álló dokumentációk, az egyeztető tárgyaláson elhangzottak, valamint a
polgármesteri nyilatkozat szerint megállapítható, hogy a módosuló településrendezési
eszközök államigazuatási és partnerségi egyeztetése ajogszabályban előírt módon megtörtént,
azok jóváhagyása jogszerűen megtehető.

A rendelet-tervezet hatályba lépési dátumának meghatározásánál kérem az Eljr. 43. * (1)
bekezdés c) pontjában foglaltak figyelembe vételét.

Véleményemet az Eljr. 42. (6) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján közlöm.

Az Eljr. 43. (2) bekezdése értelmében a polgármester a településrendezési eszközt — az
elfogadásról szóló jegyzőkönvvvel együtt — a képviselő-testületi döntést követő 15 napon
belül megküldi az állami íépitésznek és az eljárásban részt vevő összes államigazgatási
szervnek, vagy az elektronikus úton hitelesített dokumentumok elérését biztosítva 15 napon
belül értesíti az állami föépítészt és az eljárás an részt vevő összes államigazgatási szervet
annak elérési lehetőségéről. A jelzett kötelezettség értelmében kérem részemre megküldeni a
jóváhagyott, záradékolt településrendezési eszközöket.

6720 Szeged, Horváth Mihály u. l/s.
36 (62) 680-122 +35 (62) 680-121

www.csmkh.hu W epitesugvi.hivatal eoh.csmkKhu



Az Eljr. 43. (3) bekezdése szerint. amennyiben az állami főépítész Vagy az eljárásban részt
vevő államigazgatási szerv jogszabályi ürközést észlel, haladéktalanul kezdeményezi a
megyei kontányhivatalnál — a polgármester egyidejű tájékoztatása mellett — a
településrendezési döntés jogszerűségével kapcsolatos törvényességi felügyeleti eljárás
lefolytatását.

Az Eljr. 43. (4) bekezdése szedni a polgármester gondoskodik a településrendezési eszköz
Eh’. 8. (4) bekezdése szerinti nyilvánosságáróí: amennyiben ennek az információ-
technológiai feltételei fennállnak, a telepWésrendezési eszközöknek az önkonnányzat
honlapján való közzétételéről. valamint az egyes ingatlanokkal kapcsolatos településrendezési
követelményekröl adandó tájékoztatásról.

Magyarország helyi önkonnányzatairól Szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. (1)
bekezdése alapján a helyi önkormányzai képviselő-testülete által megálkotott rendeletet a
polgármester és ajegyző hja alá.
A hivatkozott szakasz (2) bekezdése alapján az önkormányzati rendeletet a képviselő-testület
hivatalos lapjában Vagy a helyben szokásos - a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott - módon ki kell hirdetni. A Saját honlappal rendelkező önkormányzat rendeletét
a honlapján is közzéteszi. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. A helyi önkonnányzat az
önkormányzati rendeletet a kihirdetését követően haladéktalanul megküldi a
konnányhivatalnak, és a kormányhivatal továbbitja azt a helyi önkormányzatok törvényességi
felügyeletéért felelős miniszternek.

A jóváhagyott teljes tartalmú dokumentációt a 313/2012. (XI. 08.) Korm. rendelet 4. * (1) e)
pontja értelmében megőrzésre az Epítésügyi Dokumentációs és Információs Központ (1111
Budapest, Budafoki út 59.) rendelkezésére kell bocsátani.

A jelenleg hatályos helyi építési szabályzat alkalmazásával kapcsolatban felhívom a figyelmét
az Eljr. 45. *-ára, mely szedni a 2012. december 31-én hatályban lévő településrendezési
eszközök az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.
20.) Korrn. rendelet (OTEK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési
követelményeinek (OTEK II., Ill. fejezet) és jelmagyarázatának figyelembevételével
alkalmazhatók 2018. december 31-ig.

Szeged.2015.március 17.

/ “.0
Udvozlettel (?

-

ji cl’ L •tit

.l:: Asszony Emma
-

állami fóépitész ügyrendi helyettese

ák:

1. Címzett
2. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály
3. Szilberhom Erzsébet okl. építészmémök. felelős tervező
4. Irattúr

5720 Szeged. Honth Mihály u. 1/3.
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Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
• .12015. (....) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról szóló

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

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alaidtásáról és
védelméről szóló 1997. évi L)O(VHL Törvény 62. (6) bekezdés 6. pontja valamint, az
Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alaidtásáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. . (1) bekezdésében meghatározott
feladatkőrében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményeből szóló 3 14/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 30. (1), 31. . (2), 40. * (1)
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Csongrád Megyei Kormányhivatal
Epítésügyi és Orökségvédelmi Hivatal Allami Főépítész, az Alsó-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság, a
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, a Bács-
Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Utügyi, Vasúti és
Hajózási Hivatala. a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala. a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, a Forster Gyula Nemzeti Orökségvédelmi és
Vagyongazdálkodási Központ, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási
Hivatala Járási Epítésügyi és Orökségvédelmi Hivatala, a Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal
Földhivatala a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága. a Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, a Honvédelmi Minisztérium
Hatósági Hivatal. a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, a Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitánysága, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
és a partnerségi egyeztetés szereplői véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja:

1. A helyi építési szabályokról szóló 13/2006. (X. I.) rendelet (továbbiakban: R) lO.-a az
alábbiak szerint módosul:
„lO.* Különleges területek a következők:

I. (Ksp) Sportterület
2.(Kt) temető
3.(Kk) kegyeleti park
4. (Kh) hulladéklerakó
5. (Ki) repülőtér
6. (Ksz) szabadidős terület
7. (Kszt) szennyvíztisztító

2. Az R „Szennyvíztisztító” szakasz címü következő 16/A. *-sal egészül Ici:
‚.16/A* (1) (Kszt) jelű építési övezetben szennyvíztisztító üzemviteli építményei és a

szennyvízhsztitóhoz kapcsolódó szociális épületek helyezhetők el.
(2) Telekterület: min I 000m2
(3) Beépítés módja: szabadon álló
(4) Beépítettség: max. 40%, ami a legalább egyszintű növényzettel megvalósítandó

beültetési kötelezettségen kívüli telekrészre számítandó.
(5) Epítménymagasság: max.: 7,5m
(6) Zöldfelület: min 40%, ami a beültetési kötelezettségen kívüli telehészre

számítandó és legalább kétszintű növényzettel valósítandó meg.
(7) Közüzemi gázszolgáltatás kivételével a teljes közművesítés biztosítandó.”

MÉSZ módosítás



3. Az R 28.-a következő (5) bekezdéssel egészül ki.
„(5) A szabályozási terven lehatárolt vízbázis védőterületen belüH területre vonatkozó

szabályok:
a) a területen belüli szennyvíz közesatomába való rákötéssel elvezetendő.
b) kőzcsatorna hiányában a szennyvíz területen kívüli elhelyezését meg kell oldani
e) szennyvíz a területre nem vezethető”

4. E rendelet hatályba lépésével az R
1. Az igazgatási terület m=l: 6 000 méretarányú (SZ-l) szabályozási terve e rendelet 1.

melléklete,
2. Á belterület 1:2000 méretarányú (SZ-2) szabályozási terv c szelvénye e rendelet 2.

melléklete szerintiekre módosul.

5. E rendelet az elfogadását követő napon lép hatályba és a folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazható, amennyiben a kérelem kedvezőbb elbírálását teszi lehetővé.

(4- tíJ
Szabó György Róbert Hegedűs Gáborné
polgármester címzetes főjegyző

RÉSZ módosítás



önkormányzati rendelet 1. melléklete

HÉSZ módosítás
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Jakabszállás Község Polgármestere

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2015. március 20-aj ülésének
2. napirendi pontjához

Tár2v: Zsámbi Trans Kft. Helyi Építési Szabályzatot érintő kérelme.

Tisztelt Képviselő-testület!
Ismertető

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 3 14/2012. (Xl. 8.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) 39. (2) bekezdés szerinti Képviselő-testületi döntéshez

Előzmények
Jakabszállás Község Képviselő-testülete a településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat
módosítására vonatkozóan elvi döntést hozott 102/201 3.(X1I.21.) és 9/2014.(I.27.) határozataiban.

1. módosítás
102!2013.(XII.21. határozat szerint a 0152/123, 0152/229 és 0152/74 hrsz-ú telkeket az ott működő
vállalkozás fejlesztése érdekében gazdasági területbe kell sorolni.
2. módosítás
9/2014(1.27.) határozat szerint a településközpont vegyes területtel határos lakóterületi besorolás
illetve építési szabályozás felülvizsgálandó és a telektulajdonosi igények alapján szükség szerint
módosítandó.

A tervezett módosítások az érvényes településfejlesztési koncepcióval nem ellentétesek, a
településszerkezeti tervet és a helyi szabályzatot érintik.

Egyeztetés
A döntést követően A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
ci településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekró? szóló
314/2012. (Xi. 8) Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) szerinti egyeztetés megkezdődött.
Az egyeztetés résztvevői az Eljr. 9. melléklete szerinti államigazgatási szervek, a megyei és a
szomszédos települési önkormányzatok és a partnerségi egyeztetés szabályaira vonatkozó
70/2013.(VIII.27.) számú önkormányzati határozat szerintiek voltak.

Eljr. szerinti előzetes tájékoztatási szakaszban érkezett vélemények alapján képviselő-testület
82/20t4.8X1.10.) határozatában arról döntött, hogy a módosításhoz „az egyes tervek és programok
környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005(1.25.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálatra nincs
szükség.
Tervezés az Eljr. 38. szerinti véleményezéssel folytatódhatott. A módosítási tételek száma
jogszabályi előírásból következöen „a biológiai aktivitásérték változatlansága érdekében erdő” tétellel
megnövekedett.
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Jakabszállás Község Polgármestere
Elj r.38. szerinti véleményezés
Az előzetes tájékoztatási szakaszban nyilatkozók részére az egyeztetés második körös: véleményezési
szakaszában valamennyi módosítási tételre kiterjedő részletes ismertetöt állított össze a tervező.
Azok, akik az Eljr. 37.(4) bekezdésben megadott 21 napon belül nem válaszoltak vagy arról
nyilatkoztak, hogy nem kívánnak részt venni az eljárásban a véleményezésből kihagyhatók voltak.

A véleményezésben az alábbiak vettek részt:
Allamigazgatási szervek

1. Csongrád Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész

2. ATIKÖTEFE Bajai Kirendeltség

3. BKKM-i Kormányhivatal Népegészségügyi Szakig. szerve
4. BKKM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság
5. Megyei Kormányhiv. Közlekedési Felügyelőség
6. Manyar Közút Nonprofit Zrt
7. BKIUM-i Kormányhivatal Földlüvatala
8. Nemzeti Média-, és Hírközlési Hatóság Hivatala
9. Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

Onkormányzatok
I. Bugacpusztaháza Községi Onkormányzat
2. Orgovány Nagyközségi Onkormányzat

A véleményezés felkérö levéllel Indult. a módosítás ismertetője tervezö honlapjáról volt letölthető. Az
Allami Főépítész -kérésének megfelelően- papíralapú dokumentációt is kapott.
Az Eljr. 38. * (3) bekezdés értelmében véleményezök a tervezet átvételétöl számított 30 napon belül
adhattak írásos véleményt.
Az Eljr. 38. * (5) bekezdés értelmében a kifogást emelőnek megállapításait jogszabályi hivatkozással
vagy részletes szakmai indokolással kell igazolni.
A véleményezök észrevételeiben jogszabályon alapuló kifogás nem volt. A véleményeltérés
tisztázására egyeztető tárgyalásra nincs szükség.

A vélemények ismertetése és válaszok

Csongrád Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész (CSD/O1/24—1/2015.)

A dokumentációval kapcsolatban kifogása nem volt.

Felhívta a figyelmet arra. hogy a településfejlesztési döntések előkészítését települési főépítésznek kell
előkészíteni. Továbbá egyéb eljárásjogi elöírásokról tájékoztatott.

ATIKÖTEFE Bajai Kirendeltség (74571-6/—1/2015.)

Kifogást nem emelt.

BKKM-i Kormányhivatal Népegészségügyi Szakig. szerve (BKRIOO1/00203-2/2015.)

Kifogást nem emelt.
BKKM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság (35300/540-1/2015/ált.)
Az üggyel kapcsolatos konkrét észrevétele nem volt.
Megyei Kormányhiv. Közlekedési Felügyelőség (BKJOU/75/2/2015.)
Kifogása nem volt, mivel a tervezet a kerékpárúttal számol.
Magyar Közút Nonprofit Zrt (BKK-97/2/2015.)
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Jakabszállás Község Polgármestere
Az 1. módosítással érintett területek 0152/228 hrszu-ú gról való feltárásával (54. főúti közvetlen főúti

kapcsolat kizárásával) kifogást nem emelt.

BKlaI-i Kormányhivatal Földhivatala (10040/2/2015.)
Kifogást nem emelt.
Nemzeti Média-, és Hírközlési Hatóság Hivatala (CE/724-2/2015.)
Nem adott véleményt, mivel hírközlési fejezetet nem tartalmazott a tervezet.
Válasz: a módosításnak nincs hírközlési vonzata, ezért a vonatkozó jogszabály alapján mellőzhető.
Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (0183-002/2015.)
Az üggyel kapcsolatos konkrét észrevétele nem volt.
Adatszolgáltatása szerintieket a hatályos terv már tartalmazza.
Bugacpusztaháza Községi Onkormány’zat (127/1/2015.)
Kifogást nem emelt.
Orgovány Nagyközségi Önkormányzat (104-2/2015.)
Kifogást nem emelt.

Kecskemét, 2015. március 17. Összeállította: Szilberhom Erzsébet
tervező

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az elöterjesztést szíveskedjen megtárgyalni ésjóváhagyni.

Jakabszállás, 2015. március 18.

Qi(
Szabó György Róbert

polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete A telepűlésfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejleszlési stratégiáról és a telepűlésrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekröl szóló 314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban:
Eljr.) 39. (2) bekezdés szerint a településrendezési eszközök 102/2013.(XII.21.) és 9/2014.(1.27.)
határozatokkal indított módosítása véleményezésének ismeretébdi a következő döntést hozla:

1) A beérkezett véleményeket és az azokra adott válaszokat az előterjesztéshez mellékelt ismertető
szerint elfogadja.

2) Felkéri polgármestert az Eljr. szerinti végső véleményezési szakaszt követően a településrendezési
eszközök módosításának előterjesztésére.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal
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Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/20 15. (111.20.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról szóló

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

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 62.* (6) bekezdés 6. pontja valamint. az
Alaptörvény 32. cikic (1) a) pontjában, Magyarország helyi önkormány2atairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés I. pontjában és az épített környezet alakitásáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. *. (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 30. (1), 31. . (2), 40. (1)
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Csongrád Megyei Kormányhivatal
Epítésügyi és Orökségvédelmi Hivatal Aliami Föépítész. az Alsó-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség. az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság,
a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, a Bács-
Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Bács-Kiskun Megyei, Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Utügyi, Vasúti és
Hajózási Hivatala, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, a Forster Gyula Nemzeti Orökségvédelmi és
Vagyongazdálkodási Központ, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási
Hivatala Járási Epítésügyi és Orökségvédelmi Hivatala, a Bács- Kiskun Megyei
Kormányhivatal Földhivatala, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága,
a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, a Honvédelmi
Minisztérium Hatósági Hivatal, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, a Magyar
Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitánysága, a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala és a partnerségi egyeztetés szereplői véleményének kikérésével az alábbi
rendeletet alkotja:

1.* A helyi építési szabályokról szóló 13/2006. (X. 1.) rendelet (továbbiakban: R) 10*-a az
alábbiak szerint módosul:
_lO.* Különleges területek a következők:

I. (Ksp) Sportterület
2.(Kt) temető
3.(Kk) kegyeleti park
4. (Kh) hulladéklerakó
5. (Ki) repülőtér
6. (Ksz) szabadidős terület
7. (Kszt) szennyvíztisztító

2.* Az R „Szennyvíztisztító” szakasz című következő 16/A. *-sal egészül ki:
„16/A* (1) (Kszt) jelű építési övezetben szennyvíztisztító üzemviteli építményei és a

szennyvíztisztítóhoz kapcsolódó szociális épületek helyezhetők el.
(2) Telekterület: min 1000 m2
(3) Beépítés módja: szabadon álló
(4) Beépítettség: max. 40 %‚ ami a iegalább egyszintű növényzettel megvalósitmdó

beültetési kötelezettségen kívüli telelcészre számítandó.
(5) Epítménymagasság: max.: 7,5rn



(6) Zöldfelület: min 40%, ami a beültetési kötelezettségen kívüli telekrészre
számítandó és legalább kétszintű növényzettel valósítandó meg.

(7) Közüzemi gázszolgáltatás kivételével a teljes közművesítés biztosítandó.”

3. Az R 28.-a következő (5) bekezdéssel egészül ki.
„(5) A szabályozási terven lehatárolt vízbázis védőterületen belüli területre vonatkozó

szabályok:
a) a területen belüli szennyvíz közcsatomába való rákötéssel elvezetendő.
b) közesatoma hiányában a szennyvíz területen kívüli elhelyezését meg kell

oldani
c) szennyvíz a területre nem vezethető”

4. E rendelet hatályba lépésével az R
I. Az igazgatási terület m= 1:16 000 méretarányú (SZ- 1) szabályozási terve e rendelet 1.

melléklete,
2. A belterület 1:2000 méretarányú (SZ-2) szabályozási terv c szelvénye e rendelet 2.

melléklete szerintiebe módosul.

5. E rendelet az elfogadását követő napon lép hatályba és a folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazható, amennyiben a kérelem kedvezőbb elbírálását teszi lehetővé.

.g7wíJ
Szabó György Róbert Hegedűs Gáborné
polgármester címzetes főjegyző




