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Jegyzőkönyv

Készült: Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. december
14-én 17.45 órakor megtartott képviselő-testületi ülésről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Oktatótermében

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

Meghívottak: Hegedűs Gáborné dr. címzetes főjegyző,
Sándor József az Egészségügyi ás Szociális Bizottság
tagja

Jegyzőkönyvvezető: Hegedűs Gáborné dr.

Szabó György Róbert polgármester köszönti a megjelenteket, a külsős bizottsági
tagot. Megállapítja, hogy 7 fő képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt
m egnyitja.

Jegyzökönyvvezetőnek Hegedűs Gábomé dr.-t kéri fel, akit a testület egyhangúlag
elfogad.

Szabó György Róbert megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás, kiegészítés a
napirendi pontokhoz.

Nem volt több javaslat.

Szavazásra kéri a képviselőket a napirendre vonatkozóan.

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

1. Jakabszállás településrendezési eszközeinek módosítása
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

2. Támogatási kérelem benyújtása a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú .‚Külterületi
helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” tárgyú pályázati
felhívásra
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

3. Bejelentések, megbeszélések, egyeztetésre váró ügyek
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

Az 1. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester

Szabó György Róbert ismerteti a Jakabszállás településrendezési eszközeinek

módosítására előterjesztett végső záró szakmai véleményt, valamint a Helyi építési

szabályzat (HÉSZ) módosítására előterjesztett rendelet-tervezetet. A tervezési feladat

és a módosítás a következőket tartalmazza: piac érdekében beépítésre szánt terület

kijelölése a 264. hrsz-ú telek egy részére. Kereskedelmi szolgáltató terület

kiterjesztése lakóterület helyén, a Kun utca térségében. A 401 és 711/2 hrsz-ú telkek

közterületi kiszabályozása. Külterületi útszabályozások (0158/1 71 hrsz. térségében és

egyéb mezőgazdasági, illetve erdőterületekre vonatkozóan. HESZ szöveges

kiegészítése.

Hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az

alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
11212016. (XII. 14.) határozata
Jakabszállás településrendezési eszközeinek módosítása

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

1. Zöldterület helyén központi vegyes területet jelöl ki
az 1. sz. melléklet szerint.

2. Kereskedelmi szolgáltató területet a 2. sz. melléklet
szerint kiterjeszti.

3. Falusias lakóterületet közlekedési területbe sorol a
3. sz. melléklet szerint.

4. Tervezett kerékpárutakat a 4. sz. melléklet szerint
módosítja.

5. Az 5. sz. melléklet szerinti régészeti lelőhellyel
kiegészíti.

6. A biológiai aktivitásérték változatlansága érdekében
4,6 ha általános mezőgazdasági területet
erdöterületbe és a 6. sz. melléklet szerint.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

Szabó György Róbert szavazásra kéri a képviselőket.

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az

alábbi rendeletet alkotja:
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Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1412016. (XII. 29.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról szóló

1312006. (X. 1.) rendelet módosításáról

(A rendelet szövege mindenben megegyezik az előterjesztésben foglalt tewezet sző vegével.)

Tánczos László megkérdezi, hogy a vállalkozó ezzel a módosítással elkezdheti az
építkezést a repülőtér mellett?

Hegedűs Gáborné dr. válaszul elmondja, hogy nem építkezhet még a vállalkozó.

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

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
113/201 6. (XII. 14.) határozata
Jakabszállás Község Képviselő-testülete A településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (Xl. 6.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Eljr.) 39. (2)bekezdés szerint a településrendezési eszközök
módosítása véleményezésének ismeretében a következő döntést hozta:

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

a) Az egyes tervek és programok környezeti vizsgálatáról szóló
2/2005. (I. 11.) Korm. rendeleti. (3) bekezdése és 3.
alapján a környezeti vizsgálat önálló eljárásban való
lefolytatását nem tartja indokoltnak, mivel
- a módosítás csak a település egy részére terjed ki,

- a módosítás alá vont területen nem végeznek a fenti Korm.
rend. 1. (2) bekezdés alá tartozó tevékenységet,

- a módosítás alá vont területen nem végeznek a fenti Korm.
rend. 1. (2) bekezdés alá nem tartozó környezet-
használatot jelentö tevékenységet.

b) A „Szerkezeti terv és szabályozási terv jóváhagyásra
előkészítendő módosítása” melléklet szerint kéri az
egyeztetés folytatását.

2.) Felkéri polgármestert:
a) Jelen határozat közzétételére

b) Eljr. 40. szerinti végső véleményeztetésre, majd azt
követően a jóváhagyás előterjesztésére.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal
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A 2. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester

Szabó György Róbert felkéri dr. Faragó Helgát, hogy ismertesse a külterületi helyi

közutak fejlesztésére, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,

karbantartásához szükséges erő- ás munkagépek beszerzéséről szóló előterjesztést.

Dr. Faragó Helga ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy Fülöpjakab még most
kezdi meg a tárgyalásokat, tehát minden változhat.

Szabó György Róbert polgármester elmondja, hogy Ballászög is a mai napon tart
testületi ülést, traktorra akar pályázni, de ő akar a gesztor lenni és a dolgozót is ő
akarja alkalmazni.

Konfár János javasolja, hogy a 6 település (Kunszállás, Fülöpjakab, Bugac,
Jakabszállás, Helvédia, Ballószög) alkosson 3 konzorciumot. Ez lenne a célszerű.

Dr. Faragó Helga elmondja, hogy 2017. január 6-án fel kell tölteni a pályázatot, mert
nagyon kevés a pénzügyi keret, de az idő is kevés addig.

Szabó György Róbert azért tartaná jónak Fülöpjakbbal a konzorcium létrehozását,
mert akkor Jakabszállás lenne a vezető.

Konfár János szerint a legjobb döntést kellene hozni.

Szabó György Róbert elmondja, hogy jelen pillanatban még képlékeny a helyzet. Azt
látjuk, hogy egyedül pályázhatunk, de akkor kevesebb a pontszám és a nyerhető
támogatás.

Bukovszki Sándorné kérdése, hogy egyedül milyen esélyeink vannak?

Dr. Faragó Helga tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy amennyiben Jakabszállás
önállóan nyújt be pályázatot, akkor 10 millió forint az elnyerhető támogatás és nem
kap plusz pontot, vagyis 15 ponttal kevesebb lesz, de ennek ellenére egyedül is meg
kell próbálni.

Szabó György Róbert polgármester elmondja, hogy az is felvetődött, hogy az 1.
célterületre Fülöpjakab-Bugaccal, míg a 2. célterületre Fülöpjakab-Jakabszállással
pályázik, de mind a három település egy konzorciumot alkotna.
Dr. Faragó Helga elmondja, hogy amennyiben Helvécia a tanyapályázaton nyert
grédert, az kizáró ok a mostani pályázaton való indulásban.

Konfár János véleménye szerint lehet, hogy belefér a traktor és a gréder is a 13-14
millió forintba.

Szabó György Róbert polgármester elmondja, hogy nem gréder, hanem ágzúzó
lenne a fontosabb. Mivel nagyon kevés pénz áll rendelkezésre, ha egyedül pályázunk,
nehéz megvalósítani az elvárásainkat.

Kovács Bálint véleménye szerint, ha egyedül pályázunk akkor egy alacsonyabb
kategóriás traktor is megfelel, mint az MTZ és ehhez a gép.
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Szabó György Róbert véleménye szerint később pedig lehetne bővíteni az
eszközparkot tárcsával, hótolóval stb.

Dr. Faragó Helga véleménye, hogy ebbe az irányba kellene elmenni, hogy egyedül
pályázzunk, de a konzorcium alakítását se zárjuk ki, mert az többlet 15 pontot
jelentene.

Tánczos László szerint meg kell kérdezni Kunszállást is, de csak akkor lépjünk
konzorciumba, ha mi lehetünk a gesztorok.

Dr. Faragó Helga tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a jövő év elején még rendkívüli
ülést kell tartani, mivel Január 6-án be kell nyújtani a pályázatot.

Szabó György Róbert szavazásra kéri a képviselőket.

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

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
114/2016. (XII. 14.) határozata
Támogatási kérelem benyújtása a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Külterületi helyi
közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” tárgyú pályázati
felhívásra

1. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
támogatási kérelmet nyújt be a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
kádszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése,
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához,
karbantartásához szükséges erő- ős munkagépek
beszerzése” tárgyú pályázati felhívás 2. célterületére.

2. A pályázott fejlesztés 1 db vontatott és függesztett
munkagép beszerzése.

3. Az igényelendő támogatás összege 10.000.000,- Ft.
4. Jakabszállás Község Onkormányzata Képviselő-testülete

a projekt megvalósításához 3.333.333,- Ft összegű saját
forrást biztosít a 2016. évi költségvetés terhére.

5. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra
vonatkozóan, hogy az önkormányzati önerő összegét a
2017. évi költségvetésében elkülöníti.

6. A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó György Róbert
polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be és a
szükséges nyilatkozatokat tegye meg.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: értelemszerűen
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A 3. napirendi pont bejelentések, megbeszélések, egyeztetésre váró
ügyek

Kontár János érdeklődik, hogy lehet-e tudni valamit a többi pályázatról, p1. Művelődési
Ház, Piac, Kerékpárút.

Szabó György Róbert válaszul elmondja, hogy egyenlőre nincs hír róluk.

Szabó Mihály kérdezi, hogy igaz-e a hír, hogy Január 1-jétől a művelődési ház
bezárásra kerül, nem jöhetnek az áwsok.

Szabó György Róbert válaszul elmondja, hogy nem igaz, ha igénylik, akkor jöhetnek.

Kovács Bálint a kisvasút üzemeltetésével kapcsolatos hírt, mely szerint újra indításra
kerül, kéri megerősíteni, vagy cáfolni.

Szabó György Róbert polgármester elmondja, hogy valóban újra indításra kerül a
kisvasút, de csak turisztikai céllal. Megnyugtatjaa jelenlévőket, hogy ehhez anyagi
támogatást nem ígért. A vasút pályát pedig a MAV-nak kell használatra alkalmassá
tenni.

Kontár János aggodalmát fejezte ki, hogy ha a vasútállomást átadják akkor az
önkormányzatnak kell fenntartani.

Szabó György Róbert tájékoztatja a képviselőket, hogy december 8-án volt az első
tárgyalás a KEVITERV KFT által kezdeményezett peres eljárásban. A felperes nem
volt jelent. A bíróság előtt Dr. Faragó Helga munkatársnővel képviselte az
önkormányzat érdekeit. A következő tárgyalás 2017. február 2-án lesz.

Szabó György Róbert tekintettel arra, hogy több hozzászólás nem volt, a testületi
ülést berekeszti.

Kmft

7 tó,’i 44?
Szabó György Róbert ( Heedűs Gáborné dr.

polgármester \ ;i 7 címzetes főjegyző
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Jakabszállás Község Polgármestere

MEGHÍVÓ

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2016. december 14-én szerdán 17.45 órai kezdettel

ülést tart a Polgármesteri Hivatal oktató termében, melyre meghívom.

Napirendi pontok:

1. Jakabszállás településrendezési eszközeinek módosítása

Előadó: Szabó György Róbert polgármester

2. Támogatási kérelem benyújtása a VP6-7.2.l-7.4.l.2-16 kódszámú „Külterűleti he’yi kőzutak

fejlesztése, önkormányzati ittak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges

erő- és munkagépek beszerzése” tárgyú pályázati felhívásra

Előadó: Szabó György Róbert polgármester

3. Bejelentések, megbeszélések, egyeztetésre váró ügyek

Jakabszállás, 2016. december 12. ‚AO\ Oi’ ‘L—

9 Szabó György Róbert
polgármester

6078 Jakabszállás. Pctöfl Sándor u. 11.
76I58I-800 Fax: 76/581-802, + 36209392398

po1garmester@jakabsza1las.bu





Kézbesítési ív

a 2016. december 14-ej Képviselő-testületi ülésre

Név Átvétel időpontja Aláírás
Bukovszki Sándorné :i; /0. -4- F;tH;,3—%%.-
Forczekné Tóth Csilla ivr. I% 1%. ‘t

KonfárJános v(s. /.42’

Kovács Bálint t—

Szabó György Róbert
SzaboMihaly 201G. -- I

Tánczos László I 2oG. (2. -

Jakabszállás. 2016. december 12.

6078 Jakabszállás, Petőfl Sándor u. 14.
9i76/58 1-800 Fax: 76/581-802

+ 36 20939 23 98

Jakabszállás Község Polgármestere

polgarmester@jakabszallas.hu





JELENLÉTI ÍV

Jakabszállás Község Önkormányzata képviselő-testülete
2016. december 14-én 17.45 órakor tartandó testületi ülésre

1. Bukovszki Sándorné

2. Forczekné Tóth Csilla

3. Kontár János

4. Kovács Bálint

5. Szabó György Róbert polgármester

6. Szabó Mihály

7. Tánczos László

MEGHÍVOTTAK:

(r

Cnflc

Q4.. .
‚‘ ‚C

t__l

ji rr.
t I c

C

8. Hegedűs Gáborné dr. címzetes főjegyző

16.





—V.

ÉPITÉSZ\IŰIIELV KET
6000. Kecskemét, Wesselénvi u. I. F
Telefon, fax: 76/482 916
Levélcím: 6001 Kecskemét Pf 486

eIelbs tervező: Szilberhom Erzsébet 17 i/É-03-0105
E-mail: szil@epiteszmuhelv.hu

JAKABSZÁLLÁS
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

Képviselő-testületi jóváhagyásra előkészített munkarészek

BKB/OO1/2018-8/2016. számú végső záró szakmai vélemény
Településszerkezeti terv módosítása

/20l6.( ) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel
Helyi építési szabályzat (HESZ) módosítása

/2016.( ) önkormányzati rendelet-tervezet a l-lESZ módosításáról melléklettel
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BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Hiv. szám: 675-34/2016
Ikt. szám.: BKB/001/2018-8J2016.
Ügyintéző: Gömőri Beatrix
Telefon:36/516-831

Szabó György Róbert JAKABSZALLAS KOZSEGI
polgármester részére POLGARMESTERI HIVATAL

Jakabszállás Község Önkormányzata rkezeW ZWhUC.U.1

Jakabszállás Szám
Petőfi S. u. 14. Elónóm McLIÖkroI

Tárgy: Végső záró szakmai vélemény Jakabszállás község településrendezési eszközeinek részleges
módosítása a 314/2012. (XI.S.) Korm. rendelet Eljr. 40. *-a szerint

Tisztelt Polgármester Úr!

A lelepülésfejlesztési koncepcióról, sz integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési Sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Konn. rendelet (a továbbiakban: Eljr.) 40. (1) bekezdése szerinti véleményemet kérő megkeresését
megkaptam. Áttekintve a fenti hivatkozási számú levele mellékleteként megküldött dokumentációt, az
Eljr. 40. (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével sz épített környezet alalűtásáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Eh’.) 8. (2), valamint a föépítészi tevékenységről szóló
190/2009. (IX. 15.) Konn. rendelet 2. (1) bekezdései és a 7. h) pontja alapján az alábbi záró
szakmai véleményt adom.

Tervezési feladat. a módosítás tartalma:

1. Piac érdekében beépítésre szánt terület kijelölése a 264 hrsz-ú telek egy részére.
2. Kereskedelmi szolgáltató terület Idteijesztése lakóterület helyén, a Kun utca térségében.
3. 401 és 711/2 hrsz-ú telkek közterületi kiszabályozása.
4. Külterületi útszabályozások (0158/171 hrsz térségében és egyéb mezőgazdasági illetve

erdőterületekre vonatkozóan.
HÉSZ szöveges kiegészítése

Előzmények
A tervezési, véleményezési, egyeztetési folyamatot előkészítő képviselő-testületi döntések: a partnerség
rendjéről szóló 70/2013. (VIII. 27.) számú határozat, valamint a 4/2016. (11.08.) határozat a piac
létesítéséről.
A módosítás teljes eljárásban történik, sz országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XU.20.) Konn rendelet (továbbiakban: OTEK) 2012. augusztus 6-án hatályos
településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával, sz Eljr. 45. (2)
bekezdésének a) pontja alapján.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, Építésügyi, Hatósági, Oktatási, Törvényességi Felügyeleti Főosztály
Epííésügyi Osztály

Cím: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
tel.: 76/516-832
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Az egyeztetés folyamán sz állami fóépitészi feladatokat ellátó Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal az
Eljr. 37. -a szerinti eiőzetes tájékoztatását a BKB/001/2018-2/2016., majd az Eljr. 38. *-a szerinti
véleményét BKB/O0l/2018-5/2016. számú állásfoglalásában adta meg.

Az Eljr. 36. szerinti véleményezés az EIjr. 9. meHéldetében felsorolt és az eljárásban való részvételi
szándékáról nyilatkozó államigazgatási szervekkel, az érintett települési és területi önkormányzattal,
továbbá a 70/2013. (VIII. 27.) kt. határozat melléklete szerinti partnerekkel megtörtént.
A képviselő-testület a beérkezett véleményeket megismerte és az 95/2016. (X.24.) Kt. számú
határozatával elfogadta, a véleményezési szakaszt lezártnak teldntette.

Záró szakmai vélemény

A rendelkezésemre álló dokumentáció alapján megállapítható, hogy az elkészült
telepü]ésrendezési eszközök államigazgatási véleményezési és partnerségi egyeztetése a
jogszabályban előirt módon megtörtént, azokjóváhagyásajogszerűen megtehető.

A végső szakmai véleményezésre mcgkQdött iratanyag tar/alma:
— Jakabszállás Község Településrendezési eszközeinek módosítása dokumentáció (Jóváhagyásra

kerülő munkarészek).
— A véleményezési szakaszban beérkezett államigazgatási szervek véleménye.
— Az Eljr. 39. (2) bekezdése szerinti döntés: Jakabszállás Község Önkormányzat képviselő-

testületének 95/2016. (X. 24.) Kt. számú határozata a településrendezési eszközök elkészítése
során beérkezett államigazgatási szervek véleményének megismeréséröl ós elfogadásáról és a
véleményezés lezárásáról.

— Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sz Eljr. 39. (3) bekezdésében előírtak szerint
Jakabszállás Község Onkonnányzat képviselő-testület 95/2016. (X.24.) Kt. számú
határozatának közzététele megtörtént.

Szalunai véleményem összefoglalása:

— Jakabszállás Község Önkormányzata tárgyi településszerkezeti tervének, helyi építési
szabályzatának és szabályozási tervének módosítására irányuló záró véleményem egyetértő,
javaslom annak képviselő-testületi jóváhagyását.

Az eliárás lezárásával kapcsolatosan az alábbiakra kívánom a Epelmet felhívni:
• A településrendezési eszköz elfogadásáról ás hatályln léptetéséről sz Eljr. 43. *-a rendelkezik,

mely alapján legkorábban —teljes eljárás esetén- a településrendezési eszköz közlését követő 15.
napon, de leghamarabb sz elfogadástól számított 30. napon lép hatályba. Településrendezési
eszköz közlése: a polgármester a településrendezési eszközt- az elfogadásról szóló
jegyzőkőnywel együtt — a képviselő-testületi döntést követő 15 napon belül megküldi az állami
főépítész hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak és sz eljárásban részt vevő
összes államigazgatási szervnek, vagy sz elektronikus úton hitelesített dolwmenwmok elérését
biztosítva 15 napon belül értesíti sz állami fóépítészi hatáskörében eljáró fővárosi ás megyei
kormányhivatalt és sz eljárásban részt vevő Összes államigazgatási szervet annak elérési
lehetőségéről.

• Az Eljr. 43. (4) bekezdése értelmében a polgármester gondoskodik a településrendezési
eszköz Étv. 8. (4) bekezdés szerinti nyilvónosságáról.

• Kérem, hogy a jóváhagyott településrendezési eszköz egy példányát sz Eljr. 43. * (2) bekezdés
szerint irattári elhelyezésre hivatalunk részére eljuttatni szíveskedjen Cd-n ás papír alapon.
Jelezzük, hogy sz építésűggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013.
(VII. 11.) Korm. rendelet 14. (5) bekezdése alapján „a településrendezési tervezési tevékenység
során létrejött dokumentáció aláíró lapja tartalmazza a feladat elvégzésében részt vett összes
tervező nevét, szakképzettségét, szakmai címét, névjegyzéki jelölését és-legalább egy eredeti
példányon- a tervező saját kezű aláírását. A településrendezési eszköz terviapja tartalmazza a
településtervező és a szakági településtervezök nevét és névjegyzéki jelölését”.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, Építésügyi, Hatósági, Oktatási, Törvényességi Felügyeleti Föosztály
Építésügyi Osztály

Cím: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
tel.: 76/516-832
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Felhívom továbbá a figyelmet, hogy az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról,
valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XL8) Konn. rendelet
4. (1) bekezdésének e) pontja alapján a településrendezési eszközöket, a rendeletet vagy
határozatot és tervmelléldeteket az önkormányzat döntését követő 30 napon belül a jegyző
köteles a (2) bekezdés szerint az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ (1111
Budapest, Budafoki út 59.) részére ingyenesen átadni illetve megküldeni.

• Felhívom szíves figyelmét arra, hogy a jogalkotásról szóló 2010 évi CXXX. törvény 2. (4)
bekezdés b) pontja értelmében az önkonuányzat képviselő testülete által alkotott rendeletnek
illeszkednie kell ajogrendszer egységébe, erwél fogva az, másjogszabá]lyal nem lehet eUentétes.

A végső szakmai véleményezési szakaszban a nyilatkozatomat az Eljr. 40. * (2) bekezdés a) pontja
alapján adtam ki.

Kecskemét, 2016. november 24.
Tisztelettel:

-

Kovács Ernő
/ .r\JfJ kormánymegbízott

7c’ “, nevében és megbízásából

..

• - ‚ Bajnocn Mananna
osztályvezető

Kapják:
1. Címzett: Szabó György Róbert polgármester 6078 JakabszáMiís, Petőfi S. u 14.
2. battár

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, Építésűgyi, Hatósági, Oktatási, Törvényességi Felügyeleti Főosztály
Epítésügyi Osztály

Cím: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
tel.: 76/516.832



.../2016.(...) HATÁROZAT-TERVEZET

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

I.) Zőldterület helyén központi vegyes területet jelöl ki az I. melléklet szerint

2.) Kereskedelmi szolgáltató területet a 2. melléklet szerint kiterjeszti.

3.) Falusias lakóterületet közlekedési területbe sorol a 3. melléklet szerint.

4.) Tervezett kerékpárutakat a 4. melléklet szerint módosítja.

5.) A 5. melléklet szerinti régészeti lelöhellyel kiegészíti.

5.) A biológiai aktivitásérték változatlansága érdekében 4.6 ha általános mezőgazdasági
területet erdőterületbe a 6. melléklet szerint.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Határozattal jóváhagyandó





.../2016.(...) határozat 3. melléklete
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...1201. határozat 1. melléklete

Határozattal jóváhagyandó



.../2016.(...) határozat 4. melléklete

Tervezett kerékpárutak

.../2016.(...) határozat 5. melléklete

Határozattal jóváhagyandó 3



Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2016. (....) 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 LXX VIII. 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 I. pontjában és az épített környezet alakításáról 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 3 14/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben biztosított véleményezési
jogkörében eljárók és a partnerségi egyeztetés szereplői véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:

1. A helyi építési szabályokról szóló 13/2006. (X. I.) rendelet (továbbiakban: R) 4j (1)
bekezdés 2. pont helyébe a következő rendelkezés lép:

‚.2. Vegyes terület
2.1. Településközpont vegyes terület
2.2. Központi vegyes terület”

2.* A R 6.*(3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Valamennyi építési övezetre vonatkozó előírás:

a) a telkekre beépítési kötelezettség vonatkozik, amelynek a telek megszerzésétől
vagy a bontástól számított két éven belül eleget kell tenni.

b) telephely csak az adott építési övezetre előírt beépítettségi maximum felénél
nagyobb beépítettséggel egyidejűleg létesíthető.

c) beépítettség az adott építési övezetre előírt beépítettségi maximum felénél
nagyobb beépitettséggel valósul meg.”

3* A R,, Központi vegyes terület” szakaszcímű következő 6/A*-sal egészül ki:
.‚6/A.* (1) Központi vegyes terület (Vi) közintézmény építési övezetbe sorolt.

(2) (Vi) előírásai:
a) Elhelyezhető: piac, amely kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó

rendeltetésű és azokhoz kapcsolódó szociális helyiségeket tartalmaz.
b) Beépítési mód: szabadonálló 5 m-es előkerttel. az építési vonal rögzítése

nélkül
c) Kialakítható telek: min. I 500m2
d) Epítménymagasság: max 7,5m
e) Beépítettség: max 55%
O Zöldfelület: min 22,5%
g) Parkoló szükséglet telken belül és kapcsolódó közlekedési területen egyaránt

biztosítható.”

4. A R I 8.*(5)-(6) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) (KÖu-3) egyéb utak övezete

a) szabályozási szélessége: min 6,0 m

Rendelettel jóváhagyandó



b) lakóutca a gyűjtőutak kivételével az összes többi belterületi utca.
c) hálózati jelentőségű külterületi út:

ca) szabályozási szélessége: min 12 m, amelyet fasorral kell megvalósítani
cb) kerékpárút alakítható

d) természeti- és helyi természetvédelmi oltalom alatt álló úton csak stabilizált tbldút
alakítható ki.

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

előírások betartásával kerékpárút alakítható.

•* A R „Erdőterület és mezőgazdasági terület közös elöírása” szakaszcímű 19/A *-sal egészül
ki:
„19/ A hálózati jelentőséggel nem rendelkező. külterületi utak. vízelvezető árkok Vagy

önkormányzati csatornák -amennyiben egyéb érdeket nem sért- megszüntethetők
illetve áthelyezhetők a telekalakítás általános feltételeinek és az egyéb íbldügyi-.
vízügyi- és útügyi hatósági követelmények betartásával.’

6.* A R 25.*(2)bekezdésében a régészeti lelőhelyek táblázata következőkkel egészül ki:
Harkai 038/31, 038/51, 038/100, 038/5, 038/6, 038/97, 038/I 1, 038/9,

87257 tanya 038/99, 038/101

7. E rendelet hatályba lépésével:
(1) a) ÁR igazgatási terület 1:16000 méretarányú (SZ-I) szabályozási ten’i melléklete e

rendelet I. melléklete.
b) A R belterület 1:2000 méretarányú (SZ-2) szabályozási tervi melléklete e rendelet 2.

melléklete szerint módosul.
(2) A R 26.*-a és címe hatályon kívül kerül.

8. (1) E rendelet ajóváhagyását követő 30. napon lép hatályba.
(2) E rendelet alkalmazandó a hatályba lépéskor jogerősen el nem bírált ügyekben is, ha az

építtető kérelmezö számára kedvezőbb.

Szabó György Róbert Hegedűs Gáborné dr.
polgármester címzetes főjegyző

Rendelettel jóváhagyandó



1. melléklet a .../2016.(...) önkormányzati rendelethez
A R Igazgatási terület m1 :16 000 méretarányú (SZ-l) szabályozási terv az alábbiak szerint
módosul:

1SZ-2c terv szerinti

Rendelettel jóváhagyandó 3



2. melléklet a .../2016.(...) önkormányzati rendelethez

2/1. melléklet a .../2016.(...) önkormányzati rendelethez
A R Belterület m=1 :2000 méretarányú (SZ-2) szabályozási tervi mellékletének ‚.b” szelvénye
az alábbiak szerint módosul:

A R Belterület m=1 :2000 méretarányú (SZ-2) szabályozási tervi mellékletének „c” szelvénye
az alábbiak szerint módosul:

2. tervrészlet

2/2. melléklet a .../2016.(...) önkormányzati rendelethez

I. tervrészlet

3. tervrészlet 4. tervrészlet

Rendelettel jóváhagyandó 4



Ismertető

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) 39.* (2)
bekezdés szerinti Képviselő-testületi döntéshez

E I ő z m é n y e k

Jakabszállás Önkormányzat Képviselő-testülete 95/2016.(X,24.) határozatúnak 2. pontjában a Kr
jelű különleges beépítésre szánt repülőtér terület kiterjesztése érdekében a településrendezési terv
és helyi építési szabályzat módosítását kezdeményezte.

A módosításra több, mint 15 munkahely-igényű gazdaságfejlesztési célból van szükség, ezért az
egyeztetés az Eljr. 32.*(4)b) bekezdés alapján egyszerűsített egyeztetési eljárásra volt lehetőség.
Véleményezési szakasz résztvevői a 70/2013.(VIIJ.27.) számú önkormányzati határozat szerinti
partnerek és az Eljr.-ban meghatározott szervek voltak.

A véleményezés felkérő levéllel indult, a módosítás ismertetője tervező honlapjáról
(http://www.epiteszmuhely.huiSzilberhornlarticle/jakabszallas-20t6-szeptember) volt
elérhető.
Az Allami Főépítészi jogkörben eljáró BKKM-i Kormányhivatal kérésének megfelelően
papíralapú dokumentációr is kapott.
Az Eljr. 38. * (3) bekezdés értelmében véleményezők a tervezet átvételétől számított IS napon
belül adhattak írásos véleményt.
Az Eljr. 38. (5) bekezdés értelmében a kifogást emelönek megállapításait jogszabályi
hivatkozással vagy részletes szakmai indokolússal kell igazolni.
A véleményezők észrevételeiben tett jogszabályi ütközés a melléklet szerinti átvezetésekkel
kiküszöbölhető.
Véleményeltérés tisztázására 39.*(l) bekezdés szerinti egyeztető tárgyalásra nem voltszükség.

Beérkezett vélemények és azokra adott válaszok

Partnerek (közműüzemeltetök és Lakosság)
Eszrevétel nem érkezett.

Államigazgatási szervek véleményei

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Építésügyi Osztály B1/O01/2018-9I2016.)
1. Az E1jr.32.(4) bekezdés b) alapjái az egyszerűsített eljárást nem kifogásolja.
2. Az egyes tervek. illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (1.1 1.) Korm.

rendelet 3. melléklet 11.2. pontja szerint az épített környezet védelmére kiterjedően a környezeti
értéke’és kidolgozását kéri, mivel Új beépítésre szánt terület kijelölésére kerül sor.

Válasz: Az egyes tervek és programok környezeti vizsgálatóról szóló 2/2005. (L 11.) Kw7iI,
rendelet 1. (3) bekezdése és 3. alapján Képviselő-testület dönthet arról, hogy ci
köni vezeti vizsgálat elvégzését nem tartja indokoltnak, mivel
- a módosítás csak a település egy részére terjed ki,
- a módosítás alá vont területen nem végeznek afenti Korm. rend. I. . (2) bekezdés alá

tartozó tevékenységet,
- ci módosítás alá vont területen nem végeznek afenti Koniz. renct 1. (2) bekezdés alá

nem tartozó környezet-használatot jelentő tevékenységet.



A módosítással érintett terület egy része az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi
XXVI. törvény (továbbiakban: OTrT) szerinti ökológiai hálózatba tartozik, ahol az OTrT
szerint új beépítés nem jelölhető ki.
Válasz: A könivezetvédelmi és tennészetvédelmi államigazgatási szervi vélemények alapján a

módosítással érintett terület a melléklet szerintire változik.
A Krjelű beépítésre szánt területi kijelölés a teljes telekre vonatkozik, a tényleges
beépítés azonban jelen módosítcíshan az ökológiai hálózaton kívüli területre
korlátozódik.
A [lESZ Kr építési övezett-e vonatkozó 15. a következő (9) bekezdéssel egészül kijelen
inódosításban:
„(9) A szabályozási terven jelölt építési helyen kívüli telekrész:

a) beépítettségi érték számításánálgyelmen kívül hagyandó
b) természetszerű állapota megtartandó”

Csongrád M-i Kormányhiv. Környezetvéd. és Természetvéd. Föoszt(CSVOI/3251-7/2016.)
Táj és természetvédelmi szempontból a terület ökológiai hálózati érintcttsége miatt nem javasolja
módosítást. Hiányolja a KNP Igazgatósággal való egyeztetést az övezeti lehatárolás 5%-os
eltérése vonatkozásában.
Válasz: KNP Jgazgatósággal való egyeztetést tervező pótlólag megtette. Az egyeztetés külön nem

dokumentált, mivel annak eredményét ci KNP Igazgatóság 772-7/2016. szántó
nyilatkozata tartalmazza.

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (772-7/2016.)
A természeti viszonyok figyelembevételével az OTrT 12/a *(4) bekezdés alapján az ökológiai
hálózat hatályos lehatárolásának pontosítására indokoltság esetén lehetőség van. Pontosítás az
ökológiai hálózat település igazgatási területére esö részének legfeljebb 5%-a lehet.
Nem támogatja a tervezett beépítést az ingatlan ökológiai hálózattal érintett részen való
megvalósítását, mivel jelenleg azon túl is rendelkezésre áll terület.

Válasz: A Krjelű heépítésre száijt területi kijelölés a teljes telekre vonatkozik, a tényleges
heépítés azonban Jelen módosításban ci; ökológiai hálózaton kívüli területre
korlátozódik.
A [lESZ Kr építési övezetre vonatkozó 15. a következő (9) bekezdéssel egészül kijelen
módosításban:
„(9) A szabályozási terven jelölt építési helyen kívüli telekrész:

a) beépítettségi érték számításánál jigyelmen kívül hagyandó
b) természetszerű állapota ni egtartandó”

ADUVI ZIG (0729-005/2015.)
Kifogást nem emelt, mivel a vízügyi ágazati követelményeket nem érinti.
Vízügyi ágazati előírásokról, követelményekről adott korábbi tájékoztatásának aktualizá]ását és
kiegészítését adta.
Válasz: A településrendezési eszközök teljes körűfelülvizsgálata keretében űz adatszolgáltatás

átvezetésre kerül. Jelen módosításban erre nincs mód.

NKH Út és Hídügyi Főosztály (UVWUW553/3/2016.)
Eszrevételt nem tett.

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (353005203-112016.ált.)
A módosítással kapcsolatos konkrét kifogása, észrevétele nincs.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály (10067/5/2016.)
Kifogást nem emelt.
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Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügvi, Vasúti és Hajózási Hivatala (UVHJUWSS3/512016.)
Kifogást nem emel.

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala (FDJRRJNS/A136302/1/2016.)
Kifogást nem emel, a további egyeztetésben részt kíván venni.

Kecskeméti Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Oszt. (BK-05D10081640-512016.)
Módosftásnak közvetlen örökségvédelmi érintettsége.
Forster Központtól adatbeszerzést kér.
Válasz: Forster Központ adatszolgáltatása szerint a régészeti lelőhelyek aktualizálása a

településrendezési eszközök 2016. deceniherhen jóváhagyandó ‚nódosításakor
megtörtént. Tárgyi egyeztetés alkalmával adat nen, érkezett.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Főldhivatali Főosztály (10067/7/20t6.)
A módosítás átlagonál jobb minőségű termőföldet érint. Amennyiben nem helyhez kötött a
beruházás nem támogatható földvédelmi érdekből.
Válasz: Helyhez kötött a meglévő repülőtér miatt a beruházás.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhiv. Erdőfelügy. és Hatósági Oszt. (BKG/001/10657-2/2016j
Nem kíván az egyeztetésben részt venni.

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság (03000/1100-4/2016.ált.)
Nem kíván az egyeztetésben részt venni.

Jász-Nagykun-Szolnok M-i Kormányhiv. Bányászati Osztály (JNJMEFIBO/2942-2/2016.)
Kifogást nem emel.

Bugacpusztaháza Község Önkormányzata (56313120t6.)
Kifogást nem emel.

Orgovány Nagyközségi Önkormányzat (550-4/2016.)
Kifogást nem emel.

Kecskemét, 2016. december 14. Összeállította; Szilberhorn Erzsébet
tervező

Melléklet: Szerkezeti terv és szabályozási terv jóváhagyásra előkészítendő módosítása

3



Melléklet az Eljr. 39.*(2) bekezdés szerinti döntéshez
Szerkezeti terv és szabályozási terv jóváhagyásra előkészítendő módosítása

Krjelű különleges beépítésre szánt terület
Településszerkezeti terv az alábbiak szerint módosul

ÁR Belterület m=l:2000 méretarányú (SZ-2) szabályozási tervi mellék]etének „c” szelvénye az
a]ábbiak szerint módosul:

épíLtsi hden kívüli tclckrsz,
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HATÁROZAT-TERVEZET

Jakabszállás Község Képviselő-testülete A településfejlesztési koncepcióról, az integrá]t
telepwésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátosjogintézményekröl szóló 3 14/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Eljr.) 39.* (2)bekezdés szerint a településrendezési eszközök módosítása
véleményezésének ismeretében a következö döntést hozta:

1.) A beérkezett véleményeket és az azokra adott válaszokat az előterjesztéshez mellékelt
ismertető alapján a következők szerint elfogadja:
a) Az egyes tervek és programok környezeti vizsgálatáró] szóló 2/2005. (I. 11.) Korm.

rendelet 1. (3) bekezdése és 3. alapján a környezeti vizsgálat önálló eljárásban való
lefolytatását nem tartja indokoltnak, mivel

- a módosítás csak a település egy részére terjed ki,
- a módosítás alá vont területen nem végeznek a fenti Korm. rend. 1. (2) bekezdés alá

tartozó tevékenységet,
- a módosítás alá vont területen nem végeznek a fenti Korm. rend. 1. * (2) bekezdés alá

nem tartozó környezet-használatot jelentő tevékenységet.
b) A „Szerkezeti terv és szabályozási terv jóváhagyásra elökészítendő módosítása” melléklet

szerint kéri az egyeztetés folytatását.

2.) Felkéri polgármestert:
a) Jelen határozat közzétételére
b) Eljr. 40.* szerinti végső véleményeztetésre, majd azt követően ajóváhagyás

előterjesztésére.





Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/201 6. (XII. 29.) 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 62.5 (6) bekezdés 6.
pontja valamint, az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.5(1) bekezdés 1. pontjában
és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13.
5. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési
koncepciórál, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökröl, valamint egyes településrendezési Sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendeletben biztosított véleményezési jogkörében eljárók és
a partnerségi egyeztetés szereplői véleményének kikérésével a következőket rendeli
el:

1.5 A helyi építési szabályokról szóló 13/2006. (X. 1.) rendelet (továbbiakban: R) 4.5
(1) bekezdés 2. pont helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Vegyes terület
2.1. Településközpont vegyes terület
2.2. Központi vegyes terület”

2.5 A R 6.5(3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Valamennyi építési övezetre vonatkozó előírás:
a) a telkekre beépítési kötelezettség vonatkozik, amelynek a telek megszerzésétől
vagy a bontástól számított két éven belül eleget kell tenni.
b) telephely csak az adott építési övezetre előírt beépítettségi maximum felénél
nagyobb beépítettséggei egyidejűleg létesithető.
c) beépitettség az adott építési övezetre előírt beépitettségi maximum felénél
nagyobb beépítettséggel valósul meg.”

3.5 A R „ Kőzponti vegyes terület” szakaszcímű következő 6/A5-sal egészül ki:
„6/A.5 (1) Központi vegyes terület (Vi) közintézmény építési övezetbe sorolt.
(2) (Vi) előírásai:
a) Elhelyezhető: piac, amely kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó rendeltetésű és
azokhoz kapcsolódó szociális helyiségeket tartalmaz.
b) Beépítési mód: szabadonálló 5 m-es előkerttel, az építési vonal rögzítése nélkül
c) Kialakítható telek: min. 1 500m2
d) Epítménymagasság: max 7,5m
e) Beépitettség: max 55%
f) Zöldfelület: min 22,5%
g) Parkoló szükséglet telken belül és kapcsolódó közlekedési területen egyaránt
biztosítható.”

4.5 A A 1 8.5(5)-(6) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) (KOu-3) egyéb utak övezete
a) szabályozási szélessége: min 6,0 m
Rendelettel jóváhagyandó 2
b) lakóutca a gyűjtőutak kivételével az összes többi belterületi utca.
c) hálózati jelentőségű külterületi Út:



ca) szabályozási szélessége: min 12 m, amelyet fasorral kell megvalósítani
cb) kerékpárút alakítható
d) természeti- és helyi természetvédelmi oltalom alatt álló úton csak stabilizált földút
alakítható ki.
(6) (KOk) vasúti övezet
Az övezetbe a MAV vonal hatályos területe tartozik, ahol a vonatkozó közlekedési
előírások betartásával kerékpárút alakítható.’

5. A R „Erdőterület ás mezőgazdasági terület közös előírása” szakaszcímű 19/A -

sal egészül ki:
„19/ A hálózati jelentőséggel nem rendelkező, külterületi utak, vízelvezető árkok vagy
önkormányzati csatornák -amennyiben egyéb érdeket nem sért- megszüntethetők
illetve áthelyezhetők a telekalakítás általános feltételeinek és az egyéb földügyi-,
vízügyi- ás útügyi hatósági követelmények betartásával.”

6. A R 25.(2)bekezdésében a régészeti lelőhelyek táblázata következőkkel egészül
ki:
B72S7Harkai tanya 038/31, 038/51, 038/100, 038/5, 038/6, 038/97, 038/11, 038/9,
038/99, 038/101

7. E rendelet hatályba lépésével:
(1) a) A R igazgatási terület 1:16000 méretarányú (SZ-l) szabályozási teM melléklete
e rendelet 1. melléklete,
b) A A belterület 1:2000 méretarányú (SZ-2) szabályozási tervi melléklete e rendelet
2. melléklete szerint módosul.
(2) A A 26.5-a ás címe hatályon kívül kerül.

8.5 (1) E rendelet a jóváhagyását kővető 30. napon 1ép hatályba.
(2) E rendelet alkalmazandó a hatályba lépéskor jogerősen el nem bírált ügyekben is,
ha az építtető kérelmező számára kedvezőbb.

I ‘?—- 1 I /2c 4-’.
Szabó György Róbert Hegedűs Gáborné dr.

polgármester címzetes főjegyző



ELŐTEItJESzTÉs

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. december 14. napján tartandó rendkívüli ülésére

Tár: Támogatási kérelem benyújtása a VP6-7.2.l-7A.1.2-16 kódszámú „Kűlterüieti helyi
közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához
szükséges erő- és munkagépek beszerzése” tárgyú pályázati felhívásra.

Tisztelt Képviselő-testület!

2016. november 23-án megjelent a VP6-7.2.l-7.4.l.2-l6 kádszámú ‚.Külterületi helyi közutak
fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és
munkagépek beszerzése” tárgyú pályázati felhívás,

2 célterületre lehet pályázni:

1. célterület: külterületi helyi közutak fejlesztése;

2. célterület: önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő
és munkagépek beszerzése.

Az 1. célterület esetében maximum 100 millió Ft, a 2. célterület esetében maximum 10 millió Ft
(konzorcium esetében maximum 20 millió Ft) vissza nem térítendő támogatás igényelherö. A
támogatási intenzitás 75%, a támogatási kérelem 2017. Január 6-ától nyújtható be.

Javaslom, hogy a 2. célterületre pályázzunk.

Több település polgármesterével felvettem a kapcsolatot, hogy tárgyaljak a konzorciumi formában
való pályázás lehetőségéről. Ballószőg polgármestere egyelőre Helvéciával gondolkodik
konzorciumi együttműködésben, Fülöpjakab Község Önkormányzata pedig még nem döntött, hogy
melyik településsel szeretne együttműködni. A 62/2016. (X.25.) OH határozatában
szándéknyilatkozatot tett, hogy önkormányzatunkkal szeretne konzorciumi formában pályázni, de
kiderült, hogy Bugaccal is folytat tárgyalásokat. A pályázati felhívás szerint azonban amennyiben a
támogatást igénylő konzorcium tagjaként támogatási kérelmet nyújt be, úgy ugyanazon értékelési
szakaszban önállóan vagy másik konzorcium tagjaként nem nyújthat be további támogatási
kérelmet.

Felmerült, hogy négy tagból álló konzorciumot hozzunk létre Bugaccal, Fülöpjakabbal és
Kunszállással, azonban az általuk pályázni kívánt Bugac — Fülöpjakab közti út fejlesztésének
tervezése még kezdetleges stádiumban van. Ennél a pályázatnál a várható gyors forráskimerülés
miatt fontos a mielőbbi beadás, így ez az együttműködés kockázatot rejthet magában.

Konzorcium esetében erőgépre (traktora) és munkagépre is igényelhetnénk támogatást, ebben az
esetben a fenntartás idejére erőgépet kezelő személyzet foglalkoztatása kötelező.

Konzorciumi együttműködés nélkül a 2. célterületen maximum 10.000.000,- Ft támogatást
igényelhetünk, melyhez minimum 3.333.333,- Ft önerőt kell biztosítanunk. Ebbe a költségvetésbe 1
db vontatott és függesztett munkagép beszerzése férne bele. Nagyon hasznos lenne, ha
beszerezhetnénk egy hidraulikus gémkinyúlású zúzót, mellyel az útra belógó gallyak könnyen



eltávolíthatóak. Jelenleg sem a településen, sem a környéken nincs ilyen típusú munkagép. A
kiküldött árajánlat szerint beszerzési ára bruttó 11.121.390,- Ft.

Az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 6. (1) bekezdése szerint az
erdővel érintkező vagy azon áthaladó vasút és közút kezelője az erdő felőli oldalon köteles 2 méter
széles védősávot kialakítani. A 6. * (2) bekezdése szerint a védősávot éghető aljnövényzettől,
gallytól, cserjéktöl, fáktól tisztán kell tartani. Egy hidraulikus gémkinyúlású zúzó ezen közútkezelői
kötelezettségünk teljesítésében is nagy segítség lenne.

Amortizáció, lopás, működésképteLenné, használhatatlanná válás esetén a fenntartási, illetve
üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt a gép pótlása kötelező.

Kötelezöen megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenység a tájékoztatással,
nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése. Támogatás igényelhetö a közbeszerzési
eljárás lefolytatására is.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a hozza meg a szükséges
határozatot.

A döntés elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Jakabszállás, 2016. december 14.

Határozati javaslat:
Jakabszállás Közsé2 Onkormányzata Képviselő-testületének
..12016. (XII.14.) határozata

I. JakabszáLLás Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatási kérelmet nyújt be a
VP6-7.2.1-7.4.l.2-16 kódszámú „Külterűleti helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek
beszerzése” tárgyú pályázati felhívás 2. célterületére.

2. A pályázott fejlesztés 1 db vontatott és függesztett munkagép beszerzése.
3. Az igényelendő támogatás összege 10.000.000,- Ft.
4. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a projekt megvalósításához

3.333.333,- Ft összegű saját forrást biztosít a 2016. évi költségvetés terhére.
5. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az önkormányzati önerő

összegét a 2017. évi költségvetésében elkülöníti.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó György Róbert polgármestert, hogy a pályázatot

nyújtsa be és a szükséges nyilatkozatokat tegye meg.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: értelemszerűen

Jakabszállás, 2016. december 14. Cl 2—
Szabó György Róbert

polgármester


