
Jakabszállás Község Önkormányzata 
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Jakabszállás Község Önkormányzata 

13/2006. (X. 1.) rendelete a helyi építési szabályokról 

 

Jakabszállás Község Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

módosított 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) 6.§ (3)a) alapján biztosított 

jogkörében a következő helyi építési szabályokat állapítja meg: 

A RENDELET HATÁLYA 

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

(2) a) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, telket 

kialakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, 

felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetését 

megváltoztatni (a továbbiakban együtt: építési munka) valamint zöldfelületet 

alakítani és ezekre hatósági engedélyt adni e rendelet és a hozzá tartozó alábbi 

szabályozási tervek szerint lehet: 

[1]aa) Igazgatási terület  1: 16 000 méretarányú (SZ-1) 

[2]ab) Belterület  m=1: 2 000 méretarányú (SZ-2a,b,c) szabályozási terve 

b) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az országos településrendezési 

és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: az OTÉK), valamint egyéb jogszabályok és a hatósági előírások 

az érvényesek. 

SZABÁLYOZÁSI ELEMEK 

2. § (1) Az alábbi kötelező szabályozási elemek csak a szabályozási tervek 

felülvizsgálatával és módosításával változhatnak: 

                  -beépítésre szánt területek lehatárolása és azok építési övezeti 

besorolása, 

                  -beépítésre nem szánt területek lehatárolása és azok övezeti besorolása, 

                  -közterületek (utak) szabályozása 

(2) Az alábbi irányadó szabályozási elemek az övezeti előírások betartásával, a 

szomszédsági illeszkedés illetve a helyi védettségre vonatkozó döntés 

figyelembevételével hatósági eljárásban módosíthatók, pontosíthatók, 

kiegészíthetők: 

-telekhatár, 

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg1ed8dr1eo8dt9ee6em5cj2bx9cb4bz1ca2ce5ce4k#_ftn_5
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg1ed8dr1eo8dt9ee6em5cj2bx9cb4bz1ca2ce5ce4k#_ftn_6


-védősávok, védőterületek, épületek közötti távolságok meghatározása 

(az illetékes szakhatóság hozzájárulásával). 

- építészeti értékvédelemben részesülő területek és épületek 

(3) A meglévő telkek méretei (hossz, szélesség, terület) és beépítése (beépítettségi % 

és telepítési távolság) a már kialakult tömbben eltérhetnek az egyes övezetekre 

előírtaktól, de (új) telket alakítani, (telket megosztani) csak az övezetre előírt 

telekméretnek megfelelően lehet és új beépítés is csak az övezeti előírások szerint 

engedhető. 

(4) A korábbi szabályok szerint kialakított illetve fennmaradási engedéllyel 

rendelkező épület szerkezetei és nyílásai adottságnak tekinthetők, amelyeket új 

építési munkánál figyelembe kell venni amennyiben az nem jár 

rendeltetésváltozással. 

(5) Meglévő tanyaudvarban tanyafelújítás, építmény elhelyezése a tanyaudvar 

területének max 30%-os beépítettségével lehetséges. 

(6) a) A szabályozási vonalak, melyek útszélesítést, útvonal korrekciót jelölnek, nem 

kötelezik az építési telek tulajdonosát és az út tulajdonosát azonnali bontásra, 

telekalakításra, kisajátításra. 

b) A szabályozással érintett telkeken azonban semmilyen telekalakítási-, építési 

engedély nem adható ki, csak a tervezett szabályozás figyelembevételével. 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT ÉS BEÉPÍTÉSRE 

NEM SZÁNT TERÜLETEKRE 

VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 

[3]Általános előírások 

3.§ (1) Övezeti határ és telekhatár beépítésre nem szánt területen különbözhet, de 

építmény csak az építést lehetővé tevő telekrészen helyezhető el. 

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

különbözhet. 

(3) Építési övezeti határ meglévő tömbön belül a mindenkori telekhatárral megegyezik. 

A természetvédelmi nyilvántartásában lévő (javasolt természeti terület) határvonala 

egyúttal övezeti határvonal is. 

[4](4) - 

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

- szőlő, valamint 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb 

bokor (élősövény) esetében 1,00 méter, 

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

méter, 

- 3 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa, valamint gyümölcs- és 

egyéb bokor (élősövény) esetében 5,00 m éter 

b) külterületeken az általános mezőgazdasági területen: 

- gyümölcsfaiskolai nevelés alatt álló növény, továbbá szőlő, köszméte, 

ribizke- és málnabokor esetében 0,80 méter, 

- minden egyéb gyümölcsbokor (mogyoró stb.) esetében 2,00 méter 

- birs, naspolya, birsalanyra oltott körtefa esetében 2,50 méter 

- törpealanyra oltott almafa, továbbá meggy-, szilva- és mandulafa 

esetében 3,50 méter, 

- vadalanyra oltott alma- és körtefa, továbbá kajszifa esetében 4,00 méter, 

- cseresznyefa esetében 5,00 méter 

- dió- és gesztenyefa továbbá minden fel nem sorolt gyümölcsfa esetében 

8,00 méter. 

c) külterületnek az általános mezőgazdasági területen, amennyiben a 

szomszédos földterület szőlő, gyümölcsös , szőlőt és gyümölcsfát a b) 

pontban foglalt ültetési távolságok megtartásával, egyéb bokrot, vagy fát az 

alábbi ültetési távolságok megtartásával lehet ültetni: 

-1 méternél magasabbra nem növő bokor (élősövény) esetében 0,80 

méter, 

-2 méternél magasabbra nem növő bokor (élősövény) esetében 1,2 méter, 

-2 méternél magasabbra növő bokor (élősövény) esetében 2,00 méter, 

-fa esetében 8,00 méter. 

[5](6) - 

(7) Lakóövezetbe tartozó meglévő tanyaudvarban a szabályozási terv és övezeti 

előírások szerinti beépítésnek belterületi bevonással vagy anélkül feltétele az 

építési telek-alakítás. 
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(8) Az övezetre előírt zöldfelületi érték többszintes növényállománnyal is 

számítható. 

[6](9) - 

[7](10) Az övezeti határ által átmetszett telek telekalakítási és építési szabályok: 

a) övezethatár mentén nem kötelező a telket megosztani. 

b) építmény elhelyezésének helye a vonatkozó övezeti előírás szerint jelölendő 

ki. A megengedett legnagyobb beépítettség mértéke az övezethatár által 

elmetszett telekrészre számítandó, azaz mintha a telek megosztott lenne. 

c) ha megosztásra kerül a telek az övezethatár mentén a maradványtelekre nem 

vonatkozik a legkisebb teleknagyság. 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEKRE 

VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 

4.§(1) A beépítésre szánt területek építési használatuk általános jellege 

valamint  sajátos építési használatuk szerint az alábbi területfelhasználási 

egységekbe  soroltak: 

1. Lakóterület 

Falusias lakóterület 

2. Vegyes terület 

Településközpont vegyes terület 

3. Gazdasági terület 

         3.1.       Kereskedelmi szolgáltató terület 

         3.2.       Ipari terület 

4. Különleges terület 

4.1.       Sportterület 

4.2.       Temető 

4.3.       Hulladéklerakó 

4.4.       Repülőtér 
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(2) A községi parkolási rendelet megállapításáig a gépkocsik elhelyezésére az alábbi 

vonatkozik: 

Az építési telekhez kapcsolódó közterületen tulajdonosi hozzájárulás mellett akkor 

helyezhető el gépkocsi, ha a telken igazolt módon: 

-ki és behajtás forgalmi okokból nem megoldható 

-a már meglévő épület illetve telek méretei a telken belüli parkolást nem teszik 

lehetővé. 

[8](3) Oldalhatáros beépítésnél az oldalkert: min 4m. 

(4) Beépítettség mértékére és az építési telek méretére vonatkozó értékek eltérhetnek 

az övezetre megadottaktól a beépítettség növelésével nem járó átalakításnál. 

(5) Az építési munka feltétele a közüzemi gázszolgáltatás kivételével a teljes 

közművesítés, a közüzemű ivóvízhálózat kiépítéséig ideiglenesen a fúrt kutas 

ivóvízellátás, a szennyvízhálózat kiépítéséig ideiglenesen szigetelt, zárt medencés 

gyűjtés megengedett. 

(6) Terepszint alatti önálló létesítmény a gazdasági terület kivételével csak 

földtakarásban növényzettel fedve valósítható meg. 

(7) Megengedett igénybevételi, kibocsátási, szennyezettségi határértékként a (Gksz-3) 

övezet kivételével a területfelhasználásra előírt általános előírások tartandók. 

(8) Gazdasági terület kivételével nyúlványos telek nem alakítható. 

(9) A mellékleten az övezetet leíró kiegészítő jel az adott területre vonatkozóan[9] az 

alábbi táblázat tartalmazza: 

 

Területfelhasználás 

jele 
Beépítési mód max beépítettség % 

 Max építménymag 

(m) 

min telekterület 

(m2) 

 

Falusias lakóterület 

5.§ (1) Falusias lakóterületbe tartozik a község teljes lakóterülete. 

[10](2) Falusias lakóterületen az építési övezeti előírások figyelembevételével 

a) lakóépület, 

b) kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épület, 
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c) szálláshely szolgáltató épület, 

d) kézműipari épület, 

e) a terület alaprendeltetését nem zavaró gazdasági célú épület, 

f) helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi , szociális épület 

g) sportépítmény elhelyezhető.” 

(3) A (2) bekezdés szerintiek 1 épületben helyezhetők el, a lakóépületben legfeljebb 2 

lakás lehet, a háztartással kapcsolatos helyiségek kerülhetnek önálló épületbe is. 

(4) A falusias lakóterület a beépítési sajátosságok alapján a szabályozási terv szerint az 

alábbi építési övezetekre tagolódik: 

(Lf-1) Nagytelkes övezet 

(Lf-2) Kistelkes övezet 

(Lf-3) Külső övezet 

(5) (Lf-1) Nagytelkes övezet 

a) Kialakítható telek:  szélessége: min 14 m 

területe: min. 720m2  

b) Beépítés: oldalhatáros építési hely szerint az utca szakaszon kialakult építési 

vonalra 

[11]c) Beépítettség: max. 30 %, amennyiben csak gazdasági célú az építmény: 

legfeljebb netto 300m2 

d) Építménymagasság: max 4,5 m 

e) Zöldfelület min 40% 

[12](6) (Lf-2) Kistelkes övezet 

a) Kialakítható telek:  szélessége: min 16 m, 

         területe: min. 500m2  

b) Beépítési mód: oldalhatáron álló építési hely szerint, 

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

telepítési távolsággal való kapcsolat egyidejű 

biztosításával. 

c) Beépítettség: max 30%, amennyiben csak gazdasági 

célú az építmény: legfeljebb netto 200m2.” 

d) Építménymagasság: max 4,5 m 

e) Zöldfelület min 40% 

f) Saroktelek szélessége min: 21m 

(7) (Lf-3) Külső övezet 

a) Kialakítható telek:  szélessége: min 18 m 

területe: min. 900m2  

b) Beépítés: oldalhatáros 5m-es előkerttel hátsókert: 6 m 

c) Beépítettség: max. 30 %. 

d) Építménymagasság: max 4,5 m, 

e) Zöldfelület min 40% 

Vegyes terület 

Településközpont vegyes terület 

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

beépítésének területe. 

(2) A településközpont vegyes terület az alábbi építési övezetekre tagolódik: 

(Vt-1) intézményi övezet 

(Vt-2) ellátási övezet 

(3) Valamennyi övezetre vonatkozó előírás: 

a) a telkekre beépítési kötelezettség vonatkozik, amelynek a telek 

megszerzésétől vagy a bontástól számított két éven belül eleget kell tenni. 

b) telephely csak a területre előírt beépítettségi maximum felénél nagyobb 

beépítettséggel egyidejűleg létesíthető. 



(4) (Vt-1) Intézményi övezet 

a) Az övezeti előírások figyelembevételével elhelyezhető: 

         -iroda 

         -egyházi, oktatási, egészségügyi , szociális épület 

         -sportépítmény 

b) Kialakítható telek min 14m széles, területe: min 600m2 

c) A beépítés módja: oldalhatáros 

d) Beépítettség max. 30% 

e) Építménymagasság: man:7,5 m 

f) Zöldfelület min 30 % 

(5) (Vt-2) ellátási övezet 

a) Az övezeti előírások figyelembevételével elhelyezhető: 

         -lakóépület 

         -iroda 

         -kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület 

         -egyházi, oktatási, egészségügyi , szociális épület 

         -sportépítmény 

         -a terület alaprendeltetését nem zavaró kézműipari épület elhelyezhető. 

b) Kialakítható telek min 14m széles, területe: min 600m2 

c) Telkenként egy épület helyezhető el, amennyiben csak lakás van a telken 

egy további max 3,5 m-es építménymagasságú háztartással kapcsolatos épület 

építhető. 

d) A beépítés módja: oldalhatáros 

e) Beépítettség max. 50% 

f) Építménymagasság: man:7,5 m 

g) Zöldfelület min 30 % 



                h)[13] Vt-2* alövezetre a-g) 

szerintiek a következő eltéréssel érvényesek: 

                    ha) Beépítési mód: zártsorú hátsókert nélkül 

                    hb) Építménymagasság: max 4,5m” 

Gazdasági területek 

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

területek soroltak. 

(2) A gazdasági terület :      kereskedelmi, szolgáltató terület 

ipari terület 

(3) A területen belül külön szabályozás nélkül kialakítható közutakra vonatkozó 

előírások:. 

-szabályozási szélesség min. 14,0 m 

-min. 12m-es fordulási sugár az útburkolatoknál 

Kereskedelmi, szolgáltató terület 

8.§(1) Kereskedelmi, szolgáltató terület a község nem zavaró hatású gazdasági 

tevékenységi célú épületekkel beépített illetve beépíthető területe. 

(2) A területen az övezeti előírások figyelembevételével elhelyezhető: 

-mindenfajta nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi 

célú épület és az azokhoz kapcsolódó szociális ellátás és 

szórakoztatás építményei 

               -szolgálati lakás 

               -iroda, 

               -üzemanyagtöltő 

(3) A kereskedelmi, szolgáltató terület az alábbi építési övezetekre tagolódik: 

(Gksz-1) Út menti övezet 

(Gksz-2) általános övezet 
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(Gksz-3) lakóterülettel határos övezet 

(4) a) (Gksz-1) út menti övezet  

aa) Kialakítható telek: min 900m2 

ab) Beépítés szabadonálló: legalább az adott oldal szerinti 

homlokzatmagasság[14] szerinti oldal-, elő-, és hátsó kerttel 

ac) Beépítettség max 40%. 

ad) Építménymagasság min 3,0 m, max 7,5 m, ami a technológia 

függvényében változhat, de kémény max 20m. 

ae) Zöldfelület min 20%. 

af) Az övezet telkeinek feltárása az 54. számú úton biztosított csomóponton át 

párhuzamos szervízúton keresztül lehetséges. 

b) (Gksz-1*) út menti övezet 

ba) aa-ae) szerint előírások alkalmazandók 

[15]bb) Az övezet telkeinek 54. számú út felőli feltárása csak engedéllyel 

rendelkező útcsatlakozásokon keresztül lehetséges. 

(5) (Gksz-2) általános övezet  

a) Kialakítható telek: min 600m2 

b) Beépítés szabadonálló: legalább az adott oldal szerinti 

homlokzatmagasság[16] szerinti oldal-, elő-, és hátsó kerttel 

c) Beépítettség max 40%. 

d) Építménymagasság min 3,0 m, max 7,5 m, ami a technológia függvényében 

változhat, de kémény max 20m. 

e) Zöldfelület min 20%. 

[17]f) - 

(6) (Gksz-3) lakóterülettel határos övezet 

a) Kialakítható telek: min 900 m2 

b) Beépítés szabadonálló: legalább az adott oldal szerinti 

homlokzatmagasság[18] szerinti oldal-, elő-, és hátsó kerttel. 

c) Beépítettség max 60%. 
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d) Építménymagasság: min 3,0m, max 7,5m, ami a technológia függvényében 

változhat, de kémény max 20m. 

e) Zöldfelület: min 20% 

f) Környezetterhelési határértékként a lakóterületre előírtak tartandók. 

 Ipari terület 

9.§(1) Az ipari terület termelő gazdasági tevékenységi és községgazdasági célú 

építmények elhelyezésére szolgál. 

(2) A területen az övezeti előírások figyelembevételével elhelyezhető: 

-mindenfajta gazdasági tevékenységi célú épület és a tevékenységhez kötődő 

ellátási intézmények, 

-gazdasági célú épületen belül szolgálati lakás, 

-az ágazati előírásoknak megfelelő energia-, (elektromos energia és földgáz) vízi-, 

és távközlési közművek valamint a településgondozás épületei elhelyezhetők. 

(3) Az ipari terület az alábbi építési övezetekre tagolódik: 

(Gip-1) majorsági övezet 

(Gip-2) településgazdasági övezet 

(4) (Gip-1) majorsági építési övezetben 

a) Elhelyezhető:  -szolgálati lakás 

-iroda 

-üzemanyagtöltő 

-sportépítmény 

-mindenfajta gazdasági tevékenységi célú épület, beleértve a 

nagylétszámú állattartás építményeit is 

b) Kialakítható telek: min 1000m2 

c) Beépítés módja: szabadon álló 

d) Beépítettség: max 30% 

e) Építménymagasság max 7,5m, ami technológiai szükségszerűségből változhat. 

[19]f) - 
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g) Zöldfelület: min 40%, a telekhatár mentén kötelező a fásítással 

h) Az övezet kialakult állapot szerinti lakásain építési munka a tanyaudvarra 

vonatkozó szabályok szerint lehetséges. 

(5) (Gip-2) településgazdasági építési övezet a település ellátását biztosító 

területigényes létesítmények övezete. 

Építménymagasság, közművesítettség, zöldfelület, környezetterhelési határérték a 

környezeti illeszkedés biztosításával a szakhatósági állásfoglalások 

figyelembevételével határozandó meg. 

Különleges területek 

10.§  [20]4/2015.(III.20.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította Hatályba 

lépésének ideje: 2015. március 21.  

Különleges területek a következők: 

1. (Ksp) Sportterület 

2.(Kt) temető 

3.(Kk) kegyeleti park 

4. (Kh) hulladéklerakó 

5. (Kr) repülőtér 

6. (Ksz) szabadidős terület 

7. (Kszt) szennyvíztisztító 

Sportterület 

11.§ (1) (Ksp) Sportterületek a község sport-, szabadidős-, pihenés-, és a 

testedzés céljára szolgáló területek. 

 

(2) A területen – sportépítmény és szociális helyiségei 

az alaprendeltetéshez kapcsolódó kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó 

épület elhelyezhető. 

(3) Beépítettség: max. 10 % 

(4) Építménymagasság: min. 3,5 m, max. 10,5 m 
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(5) Zöldfelület: min. 40% 

(6) A terület körbefásítandó. 

  

Temető 
[21]12.§ (1) (Kt) Temető a szabályozási tervben lehatárolt. 

(2) A területen ravatalozó, kápolna és síremlék helyezhető el. 

(3) A temető kerítéssel határolandó. 

(4) - 

(5) - 

(6) Új parcellázás kertépítészeti terv alapján előfásítással lehetséges 

(7) Területi szabályozására az alábbiak vonatkoznak: 

sírok mérete (hossz. x szélesség): 

egyes - min 0,9 x 2,1 m (felnőtt)   0,6 x 1,3 m (gyerek) 

kettős - min1,9 x 2,1 m 

kripta mérete  (hossz. x szélesség): 

egyes - min 1,5 x 2,5 m 

többes - min1,5 koporsónként x 2,5 m 

sírok távolsága : min 0,6m 

sírsorok távolsága: min 1,0m 

új belső út min 8,0 m szélességben két oldali fasorral létesíthető. 

 

Kegyeleti park 

13.§ (1) (Kk) Kegyeleti park a szabályozási tervben lehatároltak. 

(2) A területen építmény nem helyezhető el. 

(3) A terület kerítéssel határolandó. 

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg1ed8dr1eo8dt9ee6em5cj2bx9cb4bz1ca2ce5ce4k#_ftn_71


Hulladéklerakó 

 

14.§ A (Kh) jelű 035/22 hrsz-ú telken lévő szilárd hulladéklerakó környezetvédelmi 

felülvizsgálat eredménye szerint kezelendő, és csak gyepként hasznosítandó. 

Repülőtér 

 

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

(2) Az övezetben elhelyezhető: 

-A repülőtérhez üzemeltetésével és kiszolgálásával kapcsolódó gazdasági célú 

építmények és szolgálati lakás 

-kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület 

(3) Kialakítható telek: min 900m2 

[22](4) Beépítési mód: meglévő beépítésben a kialakult állapot szerint, új 

beépítésben szabadon állóan legalább az adott oldal szerinti 

homlokzatmagasságnak megfelelő oldal-, elő-, és hátsókerttel. 

(5) Beépítettség max 40%. 

(6) Építménymagasság min 2,5 m, max a technológia és a repülésbiztonság 

szerint szakhatósági állásfoglalás szerint. 

(7) Zöldfelület min 20%. 

Szabadidős terület 

 

16.§ (1) (Ksz) övezetben szabadidős tevékenységhez kapcsolódó építmények és 

szolgálati lakás helyezhető el. 

(2) Kialakítható telek: min 900 m2 

(3) Beépítés szabadonálló: legalább az adott oldal szerinti homlokzatmagasság 

szerinti oldal-, elő-, és hátsó kerttel 

(4) Beépítettség max 30%. 

(5) Építménymagasság max 9 m 

(6) Zöldfelület min 20%. 
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(7) Ksz* övezetben építési munka csak akkor engedélyezhető, ha bizonyítottá 

válik, hogy a  természeti értékek nem károsodnak. 

16/A§ 

4/2015.(III.20.) önkormányzati rendelet 2.§-a módosította Hatályba lépésének ideje: 

2015. március 21. 

(1) (Kszt) jelű építési övezetben szennyvíztisztító üzemviteli építményei és a 

szennyvíztisztítóhoz kapcsolódó szociális épületek helyezhetők el. 

                        (2) Telekterület: min 1000m2 

                         (3) Beépítés módja: szabadonálló 

(4) Beépítettség: max 40%, ami a legalább egyszintű növényzettel 

megvalósítandó beültetési kötelezettségen kívüli telekrészre számítandó. 

                        (5) Építménymagasság: max: 7,5m 

(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.” 

 

 

 

 

 

 

JAKABSZÁLLÁS BEÉPÍTÉSRE NEM 

SZÁNT TERÜLETEIRE VONATKOZÓ 

ELŐÍRÁSOK 

17.§ (1)A beépítésre nem szánt területek az alábbi területfelhasználási egységbe soroltak: 

a) közlekedési, hírközlési és közmű-elhelyezési területek 

b) zöldterületek 



c) erdőterületek 

d) mezőgazdasági területek 

e) vízgazdálkodási területek 

(2) A beépítésre nem szánt területen elhelyezett épületek esetén az épülethez 

szükséges közművek kiépítése és a hulladékkezelés megoldása az építtető feladata. 

Közlekedési -, hírközlési és közmű-

elhelyezési területek 

18.§ (1) A közlekedési-, hírközlési és közmű-elhelyezési területek az országos és a 

helyi közutak, kerékpárutak, a közterületi gépjármű várakozóhelyek, a járdák és 

gyalogutak mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi 

létesítményei, a közforgalmi vasutak továbbá a közművek építményeinek 

elhelyezésére szolgálnak. 

(2) A területek szerepkörük alapján a szabályozási terv szerint az alábbi övezetekre 

tagolódnak: 

(KÖu-1) országos fő és mellékutak övezete 

(KÖu-2) községi gyűjtő-, és lakóutak övezete 

(KÖu-4) egyéb utak övezete 

(KÖk) vasúti övezet 

 (3) A (KÖu-1) országos fő és mellékutak övezete 

a) övezetbe tartoznak: 

54.sz. Kecskemét-Sükösd 

5302.j. Szabadszállás-Kiskunfélegyháza összekötőút 

b) gépjármű forgalomra min 6m-es burkolati szélesség alakítandó 

c) belterületen kétoldali járda alakítandó 

d) bel és külterületen forgalmi adatok alapján kerékpárút alakítandó 

e) tervezett szabályozási szélesség:  min 30 m, illetve a kialakult állapot 

(4) (KÖu-2) községi gyűjtő-, és lakóutcák övezete 

a) gyűjtőutak szabályozási szélessége: min 22m ill. kialakult helyzet 



b) lakóutcák szabályozási szélessége:             min 14 m ill. a kialakult helyzet 

c) az övezetben fasor elhelyezését biztosítani kell. 

(5) (KÖu-3) egyéb utak övezete 

a) szabályozási szélessége: min 6,0 m 

b) lakóutca a gyűjtőutak kivételével az összes többi belterületi utca. 

c) hálózati jelentőségű külterületi út min 12 m, amelyet fasorral kell 

megvalósítani 

d) természeti- és helyi természetvédelmi oltalom alatt álló úton csak stabilizált 

földút alakítható ki. 

(6) (KÖk) vasúti övezet 

Az övezetbe a MÁV vonal hatályos területe tartozik. 

Zöldterületek 

19.§ (1) Zöldterületen az alábbiak helyezhetők el: 

-pihenést és testedzést szolgáló építmény (sétaút, pihenőhely, tornapálya, 

gyermekjátszótér), 

-vendéglátó épület, 

-a terület fenntartásához szükséges épület. 

(2)  a) Közmű és egyéb építmények elhelyezésénél be kell tartani a 

létesítmény érvényben lévő fákra vonatkozó védőtávolságait. A meglévő 

növényállományt adottságként kell kezelni. 

b) Bármely építési munka kapcsán a zöldfelületben keletkezett kárt az okozó 

helyreállítani köteles. vagy fakárok esetén a faértékszámítással történő 

kárbecsléssel meghatározott kárösszeget megtéríteni köteles. 

(3) A zöldterületek jellegük alapján a szabályozási terv szerint az alábbi 

övezetekre tagolódnak: 

(Z-1) településközponti park övezet 

(Z-2) védelmi zöldterület 

(4) A (Z-1) településközponti park  a községi szintű zöldfelületi ellátás övezete, 

amelyet a településközponti elhelyezkedés, az intenzív használat és jelentős 

településképi érték jellemez. 



a) Az övezetben sétaút, pihenőhely, játszóhely, pihenést szolgáló köztéri 

berendezések elhelyezhetők. 

(5) (Z-2) védelmi zöldterület 

a) Az övezet természetszerű állapotban megtartandó zöldterület, ahol 

tereprendezés, növénytelepítés csak a természetközeli állapot megtartása és a 

csapadékvíz-tározás érdekében végezhető, építmény nem helyezhető el. 

b) Az övezet mezőgazdasági művelési ágban nyilvántartott telkei 

kertművelésben tarthatók. 

 

  

Erdőterület 

20.§ (1) Az erdő céljára szolgáló terület a szabályozási tervben lehatárolt, amelyekre 

nézve az erdőtörvény rendelkezései is alkalmazni kell. 

(2) Az (Eg) gazdasági erdőövezet elsődlegesen az erdőgazdálkodás céljaira 

szolgáló terület. 

a) A terület határa a mezőgazdasági területbe sorolt telkek erdészeti 

hasznosításával értelemszerűen változik. 

b) A területen az erdő-, és vadgazdálkodáshoz kapcsolódó üzemviteli 

épületek az OTÉK előírásai szerint helyezhetők el. 

(3) Az (Ev) természetvédelmi erdőövezetbe természetvédelmi oltalom alatti erdők 

tartoznak. 

a) Az övezetbe tartozó telkek az övezeti terven irányadó jelleggel ábrázoltak, 

tényleges besorolásuk a földhivatali bejegyzéssel valósul meg. 

b) A területen a természetvédelmi kutatást és ismeretterjesztést szolgáló 

létesítményeken kívüliek nem helyezhetők el. 

Mezőgazdasági terület 

21.§(1) Mezőgazdasági területbe sorolt a község teljes beépítésre nem szánt területe 

az erdő -, a közlekedési-, és közmű valamint az egyéb területek kivételével.  

(2) Mezőgazdasági terület a táji és beépítési sajátosságok alapján az övezeti terv 

szerint: 

-Általános mezőgazdasági terület, amely az alábbi övezetekre tagolódik: 

(Má-1) általános övezet 



(Má-2t) természetvédelmi övezet 

(Má-2r) repülőtéri védőövezet 

(Má-2*) gyepesítendő övezet 

(Má-3) fejlesztési övezet 

 

(3)[23]A terület gyep és nádas művelési ágban nyilvántartott telkein építmények nem 

helyezhetők el. 

Kivételt a természeti kutatást szolgáló építmények, nyomvonalas létesítmények- a 

külön előírások szerinti köztárgyak, honvédelmet és belbiztonságot szolgáló 

építmények képeznek . 

22.§ (1) (Má-1) általános övezet 

a) Elhelyezhető az övezeti előírások figyelembevételével: 

aa) mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó üzemi jellegű építmények 

- különböző mezőgazdasági szolgáltatások (javító műhelyek, 

fafeldolgozók) 

- termény-, és állatfelvásárlás, tejbegyűjtő, zöldség-, 

gyümölcsfelvásárlás 

-élelmiszeripari  feldolgozás , sütöde, savanyítóüzem, pince , 

hűtőház, 

-vágóhíd 

-élelmiszeraktárak 

ab) mezőgazdasági építmények 

-állattartó épületek 

-növénytermesztés épületei 

ac) Az ellátással kapcsolatos építmények az alábbiak rendelteltetéssel: 

-kiskereskedelem 

-vendéglátás 

-szálláshely 
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-sport 

-falusi turizmus 

-ismeretterjesztés 

ad) Lakóépület és háztartással kapcsolatos építmények 

b) Az övezetben e rendelet szerintiek az alábbi feltételekkel helyezhetők el: 

ba) telek. min 1500 m2 

bb) beépítettség: max 3% 

bc) építménymagasság max 7,5 m, ami technológiai szükségszerűségből 

növelhető 

bd) lakás és falusi turizmus építményeire vonatkozó külön előírások: 

-max 1 lakás és falusi turizmus építményei tanyaudvarban 

helyezhetők el. 

- a tanyaudvar beépítettsége max 30% 

-építménymagasság: max 4,0 m 

 

c) Az övezetben építési törmeléklerakó, gyepmesteri telep és hulladékudvar 

elhelyezésének elvi lehetősége a szakhatósági állásfoglalások 

figyelembevételével megvan. 

 

(2) (Má-2t) természetvédelmi övezet 

a) A vízügyi és természetvédelmi kezeléshez és kutatáshoz kötődő 

létesítmények helyezhetők el. 

(3) (Má-2r) repülőtéri védőövezet 

a) Az övezetben nyomvonal jellegű építményeken és műtárgyaikon kívül 

(vonatkozó jogszabályok keretei között) valamint a belbiztonságot szolgáló 

építményeken kívüli építmény nem helyezhető el. 

b) Az övezet telkei nem erdősíthetők 

(4) (Má-2*) övezet gyepesítendő 

[24](5) A távlati  fejlesztés (Má-3*) övezetében: 
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a) tanyaudvarban bővítés, felújítás, korszerűsítés a telek egészére vonatkozó 

általános előírások betartásával végezhető. 

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

építhetők. 

Vízgazdálkodási területek 

 

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

KÖZTERÜLETEK ELŐÍRÁSAI 

24.§ (1) A közterületek lehatárolását a szabályozási terv tartalmazza: azt 

területfelhasználási határvonalként  vagy szabályozási vonalként ábrázolja. 

 (2) Közterületekre vonatkozó építési, környezetalakítási előírások az egyes övezeti 

illetve építési övezeti leírásban megtalálhatók. 

(3) Közterületen új létesítményt elhelyezni, meglévőt átépíteni vagy használatban 

tartani csak elvi építési engedély alapján a közterülethasználatra vonatkozó külön 

önkormányzati rendelet és jelen rendelet övezeti előírásainak együttes 

figyelembevételével lehet. 

ÉRTÉKVÉDELEM ELŐÍRÁSAI 

Régészeti értékek védelme 

[25]25.§ (1) Régészeti lelőhelyek a szabályozási terveken lehatároltak, amelyekre az 

általános előírások az érvényesek. 

 

(2) Nyilvántartott lelőhelyek az alábbiak: 

 

Azonosi

tó 
    Név hrsz 

48240 

Sallai-tanya, Bogárzó-

tó                                                                                                                                                                                                                        

           

033/21, 033/22, 033/18, 033/20, 031/57, 0109/17, 0109/18, 

033/7, 033/24, 033/8, 0109/13, 033/19, 033/23, 033/6, 033/10, 

0109/3, 031/50, 031/2, 033/4, 031/56, 031/5, 031/52, 031/46, 

031/53, 031/61, 031/7, 031/6, 031/58, 031/59, 031/55, 031/54, 
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031/4, 031/3, 031/60, 033/12, 033/25, 031/8, 032/2 

48242 

Nagy-tanya, Ódri Szék-

tó                                                                                                                                                                                                                        

           

085/64, 085/63, 085/62, 085/61, 085/65, 091/23, 085/68, 

085/69, 085/26, 085/25, 085/27, 085/29, 085/28, 085/60 
   

80777 Lódri-dűlő 035/10, 035/37, 035/80, 035/52, 035/79 
   

83933 Bogárzó-tó Ny 064/20, 08/85, 013, 064/30, 064/3, 075/17, 074, 015/64, 09 

83935 Máté szék Kelet 

037/85, 037/84, 037/39, 037/88, 037/60, 037/59, 044/33, 

044/30, 037/90, 036/258, 036/129, 044/28, 044/6, 044/5, 

037/58, 037/92, 044/4, 037/82, 037/91 

83937 Máté-szék Dél 036/230, 036/162 

83939 Rodli-tó 022, 021/39, 021/37, 021/36 

 

Helyi települési értékvédelem szabályozási elemei 

26.§(1) A helyi védelemre javasolt épített értékek védelme külön önkormányzati 

rendeletben kerül szabályozásra. A helyi értékek védelméről szóló önkormányzati 

rendelet hatálybalépéséig e rendelet függeléke szerinti építmények helyi védettsége 

biztosítandó. 

(2) A helyi védettségű épületre vonatkozó előírások: 

a) az épületek csak műemléki és statikai szakvéleménnyel alátámasztva bonthatók 

b) a bontás, átalakítás esetén a bontott épület értékei az új épületben 

felhasználandók. 

 

 

Természetvédelem 

27.§(1) Országos természet és tájvédelem alá e rendelet függeléke szerinti „ex lege” 

és a javasolt természeti területek tartoznak, az utóbbiak védettsége a földhivatali 

bejegyzéssel valósul meg. 

VÉDETT ÉS VÉDŐTERÜLETEK 

ELŐÍRÁSAI 

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



(2) Az egyes vonalas létesítmények védősávjait a szabályozási és övezeti terv 

„védőterület határa” jellel ábrázolja. A védőterületen belül építés csak az illetékes 

szakhatóság hozzájárulásával lehetséges: 

a) vízügyi közvetlen védőterületek, amelyen belül vízügyi érdekből az építés 

korlátozott: 

állami csatornáknál partéltől: 10 m szabadon hagyandó, állandó 

épület min.15 m-re, 

társulati csatornánál partéltől: 4 m szabadon hagyandó, állandó 

épület min.10 m-re, 

b) közlekedési védőterület, amelyen belül az adott övezet, építési övezet szerinti 

beépítés csak közlekedési szakhatósági közreműködéssel lehetséges: 

országos főutak tengelyétől külterületen 100-100 m, 

országos mellékutak tengelyétől külterületen 50-50 m 

vasútvonal tengelyétől : 50m 

(3) A közművezetékek védőtávolsága 

- az ivóvíz távvezeték védőtávolsága       2 - 2  m 

- a szennyvíznyomócső védőtávolsága     2  - 2 m 

- a termékvezeték védőtávolsága               5 - 5 m 

- hírközlő távvezeték védőtávolsága         1 - 1 m 

- a középnyomású gáz vezeték védőtávolsága D90 alatt  4 - 4 m 

                                                                   D90 felett 5 - 5 m         

-20 kV-os légvezeték védőtávolsága 

belterületen oszloptól 4-4 m, szélső vezetéktől 2,5-2,5 m 

külterületen oszloptól 6,5-6,5 m, szélső vezetéktől 5-5 

-120 kV-os légvezeték védőtávolsága oszloptól 18 m, szélső vezetéktől 13 m 

-távközlési tornyok magasságával azonos sugarú dőléstávolság 

(4) Amennyiben a létesítmény védőterületet igényel azt saját telken belül kell 

biztosítani, védőterület kijelölés érdekében a beépítésre szánt terület értelemszerűen 

növelhető. 



4/2015.(III.20.) önkormányzati rendelet 3.§-a módosította Hatályba 

lépésének ideje: 2015. március 21.[26] 

(5) A szabályozási terven lehatárolt vízbázis védőterületen belüli területre 

vonatkozó szabályok: 

                      a) a területen belüli szennyvíz közcsatornába való rákötéssel elvezetendő. 

                      b) közcsatorna hiányában a szennyvíz területen kívüli elhelyezését meg kell 

oldani 

                       c) szennyvíz a területre nem vezethető” 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI FELADATOK MEGVALÓSULÁSÁT BIZTOSÍTÓ 

SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK  

 [27]29.§(1) Jelen rendelethez tartozó szabályozási tervben foglaltak megvalósítása érdekében a 

rendezési terv módosítása nélkül a Jakabszállás Község Képviselőtestülete az alábbi sajátos 

jogintézményekkel él: 

helyi közút céljára történő lejegyzések 

útépítési és közművesítési hozzájárulások 

településrendezési kötelezések, amely lehet: 

-beépítési kötelezettség 

-helyrehozatali kötelezettség 

a) Helyi közút céljára történő lejegyzés a helyi közutak létesítése illetve az 

utak szabályozási szélességének biztosítása és a szabályozási vonal által 

lehatárolt telekrészre írható elő. 

b) Útépítési és közművesítési hozzájárulás  

ba) megfizetésére kell kötelezni azokat az ingatlantulajdonosokat, akiknek 

ingatlanaikat érintően a települési önkormányzat helyi közutat, közművet 

létesít. 

bb) az érintett ingatlantulajdonosok körét, a fizetés módját és időpontját a 

települési önkormányzat külön rendeletben szabályozza. 

c) Beépítési kötelezettség vonatkozik a településközpont vegyes terület telkeire. 

 d) Beültetési kötelezettségek a szabályozási terv szerinti telekrészekre 

vonatkoznak. 

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 
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[28]30. §(1) Jelen rendelet 2006.október 1-jén lép hatályba és a folyamatban lévő 

ügyekben is alkalmazható, ha az ügy kedvezőbb elbírálását teszi lehetővé. 

(2) Jelen rendelet alkalmazása tekintetében: 

a. falusi turizmus építménye: olyan szállásférõhely és a szabadidõ eltöltését szolgáló építmény, 
amely beépített területe, tömege, anyaghasználata a hagyományos tanyaépületekkel 
megegyezik. 

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

c. homlokzatmagasság: a rendezett terepszinttől a fal és a tetőszerkezet metszéspontja között 
mért függőleges távolság, amely e rendelet függeléke szerint számítandó 

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

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

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

g. kialakult állapot: az építési övezeti előírásoktól különböző, a korábbi szabályoknak 
megfelelően kialakult beépítés 

h. meglévő épület: Jogerős építési ill. használatbavételi engedéllyel rendelkező ill. több mint 10 
éve használatba vett épület 

i. műterem: művészeti tevékenységgel kapcsolatos kiegészítő épület 
j. sportépítmény: a sportolás (emberi testmozgást szolgáló építmények), amelyek 

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

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

l. szabadidős építmények: szálláshely szolgáltató, sportépítmények, vendéglátó építmények 
m. szolgálati lakás: a tulajdonos-, használó-, és a személyzet számára lakás, amelyhez önálló 

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

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

 

(3) E rendelet kihirdetésével egyidejűleg a község összevont rendezési tervéről és 

építésügyi előírásairól szóló 15/1998.(XII.22.) kt.-, 4/2000.(V.30.) kt.-, és a 

6/2000.(VIII.2.) kt. számú rendeletekkel módosított 11/1998.(X.13) kt. számú és a 

repülőtér környezetének helyi építési szabályairól szóló 7/2000.(VIII.2.) kt. számú 

rendeletek hatályukat vesztik. 

         Szabó Mihály sk.                                                                       Hegedűs Gáborné     sk.  

                 polgármester                                                                               címzetes főjegyző 
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Kihirdetési záradék: 

A rendelet 2014. július 15-én kihirdetésre került. 

Jakabszállás, 2014. július 15. 

                                                                                              Hegedűs Gáborné 

                                                                                              címzetes főjegyző 

 

[1] 

Módosította 6/2014.(VII.15.) 2.§ 1.pont 2014. július 30-ai hatállyal. 

[2] 

Módosította 6/2014.(VII.15.) 2.§ 2.pont 2014. július 30-ai hatállyal. 

[3] 

7/2010.(VIII.17.)rendelet 4.§ módosította 2010. október 16-i hatállyal 

[4] 

8/2009.(IX.08.) rendelet hatályon kívül helyezte 2009. szeptember 08-tól (egyeztetés 

nélkül, magasabb szintű jogszabály átvezetéseként) 

[5] 

7/2010.(VIII.17.) rendelet 4.§ hatályon kívül helyezte 2010. október 16-tól 

[6] 

7/2010.(VIII.17.) rendelet 4.§ hatályon kívül helyezte 2010. október 16-tól 

[7] 

5/2013.(IX.11.) rendelet  1.§-a iktatta be, hatályba lépésének ideje: 2013. október 11. 

[8] 

7/2010.(VIII.17.)rendelet 1.§ módosította 2010. október 16-i hatállyal 

 

[9] 
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rendelet szövegében a szélső határértékek vannak, az egyes területre vonatkozó határértékeket 

a terven lévő táblázat rögzíti. 

[10] 

7/2010.(VIII.17.)rendelet 2.§ (1) bekezdés módosította 2010. október 16-i hatállyal 

[11] 

7/2010.(VIII.17.)rendelet 2.§ (1)bekezdés módosította 2010. október 16-i hatállyal 

[12] 

b)-c) és f) pontokat 7/2010.(VIII.17.)rendelet 2.§ (3)bekezdés módosította 2010. október 

16-i hatállyal 

[13] 

A rendelet szövegét a 8/2015. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 

2015. július 1 

-től 

[14] 

Ld fogalommagyarázat 

[15] 

Módosította 5/2013.(IX.11.) rendelet 2.§-a, hatályba lépésének ideje: 2013.október 11. 

[16] 

Ld fogalommagyarázat 

[17] 

5/2013.(IX.11.) rendelet 4.§(2) bekezdés hatályon kívül helyezte, ideje: 2013. október 11. 

[18] 

Ld fogalommagyarázat 

[19] 

5/2013.(IX.11.) rendelet 4.§(2) bekezdés hatályon kívül helyezte, ideje: 2013. október 11. 

[20] 

[21] 
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(4) -(5) bekezdéseket 5/2013.(IX.11.) rendelet 4.§(2) bekezdés hatályon kívül helyezte, 

ideje: 2013. október 11. 

[22] 

7/2010.(VIII.17.)rendelet 3.§ módosította 2010. október 16-i hatállyal 

[23] 

1996 évi LIII. természetvédelmi törvény alapján 

[24] 

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

[25] 

Módosította 6/2014.(VII.15.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályba lépésének ideje: 2014. 

július 30. 

[26] 

[27] 

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

2013. október 11. 

[28] 

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

2013. október 11. 
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