
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 24/2013. (XI. 26.) önkormányzati 
rendelete a város helyi építési szabályzatáról szóló 2/2008. (I.23.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, az épített környezet alakításáról 
és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében  meghatározott 
feladatkörében eljárva, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Állami Fıépítész, 
Alsó-Tisza- vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség, Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Bács-Kiskun Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelısége, 
Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal, a Kecskeméti Járási Hivatal Járási Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága, 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 Hivatala, Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság, a Nemzeti 
Média - és Hírközlési Hatóság, Nagykırös Város Önkormányzata, Kerekegyháza Város 
Önkormányzata, Kecskemét Város Önkormányzata, Kunbaracs Község Önkormányzata, Ladánybene 
Község Önkormányzata, Felsılajos Község Önkormányzata, Pusztavacs Község Önkormányzata, 
Csemı Község Önkormányzata, az elsı fokú építésügyi hatóság, valamint Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. 
(IV.14.) önkormányzati rendelet 1  melléklet 4.1.c pontja alapján Lajosmizse Város Önkormányzata  
Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság és az 1. melléklet 1.1.o. pontja alapján a Pénzügyi, 
Területfejlesztési és  Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 
 
 

1. § 

(1) A város helyi építési szabályzatáról szóló 2/2008. (I. 23.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
HÉSZ) 2. § helyébe a következı rendelkezés lép: 

„2. § 

(1)A helyi építési szabályzat felsorolt elıírásai kötelezık, megváltoztatásuk csak a 
szabályozási terv módosításával, ill. új szabályozási terv készítésével lehetséges.  

(2) A szabályozási elemek: 

a) külterületi beépítésre szánt területi határ, 

b) szabályozási vonal, 

c) övezet határa, 

d) övezet rendeltetése, 

e) építési övezeti elıírások.” 

 

2. § 

(1) A HÉSZ 3. § helyébe a következı rendelkezés lép: 

 

 



„3. § 

(1) Építési telek kialakításánál a nagyobb és kisebb oldalhosszak aránya nem lehet 
nagyobb 5:1 aránynál, csak akkor, ha a változtatás a kedvezıbb arány elérése 
érdekében történik. 

(2) Nyúlványos telek nem alakítható ki. 

(3) Beépítésre nem szánt területen telek kialakítható kisebbik mérete (szélessége) 
legalább 50 m, ill. a változtatás az elıírás közelítése érdekében történhet. 

(4) Építési telek kialakítható legkisebb mélysége: 25 m. 

(5)  Közlekedési területet, közlekedési célú közterületet eredményezı szabályozási 
vonallal érintett telek esetén a kialakítható legkisebb telekterület 10 %-kal kisebb lehet 
az övezetben meghatározottnál.” 

 

3. § 

(1) A HÉSZ 4. § (2) bekezdés c) pontja a következı cd) alponttal egészül ki: 

[ Gazdasági övezet] 

 „cd) mezıgazdasági gazdasági övezet (továbbiakban: Gmg)” 

(2) A HÉSZ 4. § (2) bekezdés d) pont de)-di) alpontja helyébe a következı rendelkezések lépnek: 

[Különleges övezet (továbbiakban: K-)] 

„de) szociális otthon övezet (továbbiakban: K-szociális otthon) 

df) idegenforgalmi övezet (továbbiakban K-idegenforgalmi) 

dg) mezıgazdasági üzemi övezet (továbbiakban K-mezıgazdasági üzem) 

dh) szociális, oktatási, tábor övezet (továbbiakban K-szoc-okt-tábor) 

di) lıtér övezet (továbbiakban K-lıtér)” 

(3) A HÉSZ 4. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„(3) Az övezetek általános jellege szerint: 

a) közlekedési övezet: 

aa) Köv övezet: vasútterület 

ab) Köu övezet: autópálya terület, fıút, mellékút, helyi (belterületi) 
győjtıút 

ac) Egyéb közlekedési célú közterület 

b) Zöldterület övezete: 

ba) közparkok (továbbiakban: Zkp)  

bb) közterek (továbbiakban: Zkt)  

c) Erdı övezet: 

ca) védelmi erdı (továbbiakban: Ev) 

cb) egészségügyi-szociális, turisztikai erdı (továbbiakban: Ee) 

cc) gazdasági erdı (továbbiakban Eg) 

d) Mezıgazdasági övezet: 

da) kertes mezıgazdasági övezet (továbbiakban: Mk)  



db) általános mezıgazdasági övezet (továbbiakban: Má) 

e) Vízgazdálkodási övezet: (továbbiakban: V) 

f) Különleges beépítésre nem szánt övezet: (továbbiaban Kk-) 

fa) temetı övezet (továbbiakban: Kk-temetı) 

fb) szennyvíztisztító övezet (továbbiakban: Kk-szennyvíztisztító)” 

 

4. § 

(1) A HÉSZ 6. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

 „(1) Beépítésre szánt területen építési engedélyhez, bejelentéshez kötött építési 
tevékenységet csak a mővelés alóli kivonás, 2006. március 30-át követıen kialakított 
építési telek esetén a jelen rendeletben meghatározott közmővesítettség; 2006. március 
31-ét megelızıen kialakított építési telek esetén a rendelkezésre álló közmővekre való 
rákötés, továbbá a terület szabályozási terv szerinti úttal való megközelíthetıségének 
megléte után lehet engedélyezni. A közmőfeltételeknek való megfelelést a 
használatbavételi eljárás során kell igazolni.” 

(2) A HÉSZ 6. § (4)-(5) bekezdése helyébe a következı rendelkezések lépnek: 

„(4) Beépítésre szánt területen új épületet úgy kell kialakítani, hogy a közterülethez 
legközelebbi épülettömeg szélessége legalább 5,0 m legyen. Az elıírást meglévı épület 
fennmaradásáig nem kell alkalmazni. 

(5) Azokban az építési övezetekben, amelyekben zártsorú beépítési mód került 
meghatározásra, a közterületi homlokvonaltól számított 16 m telekmélységig zárt sorú 
építési hely, azon túl oldalhatáron álló beépítés engedélyezhetı. 

a) A zártsorú építési helyen belül a beépítés ütemezetten is megvalósítható, elsı 
ütemként az oldalhatáron álló beépítésnek megfelelı épületrész beépítése 
engedélyezhetı. A zártsorú építési helyen belül csak egy épület építhetı.  

b) Az oldalhatáron álló építési helyen belül legfeljebb 5,5 m építménymagasság 
építése engedélyezhetı az oldalhatáron álló beépítési mód egyéb szabályainak 
betartása esetén. 

c) A zártsorú építési hely oldalsó telekhatárán álló homlokzatán nyílás, 
nyílászáró, szellızı kizárólag az (5) bekezdés szerint beépíthetı oldalsó 
telekhatáron, a közterület felıli homlokvonaltól számított 10 m-en túl 
létesíthetı.” 

 (3) A HÉSZ 6. § (9) bekezdése a következı 2. mondattal egészül ki: 

„A fásítást 5 m-es sávnál 1 sor, 10 m-es sávnál 2 sor, 15 m-es sávnál 3 sor fával kell 
megvalósítani. A kötelezı fásítás kapubejáróval legfeljebb összesen 10 m szélességben 
megszakítható.” 

 (4) A HÉSZ 6. § a következı (12) bekezdéssel egészül ki: 

„(12)  Azokban az övezetekben, ahol több lakás létesítése is megengedett, a lakásokat egy 
épülettömegben kell elhelyezni.” 

 

 

 

 

 



5. § 

(1) A HÉSZ 7. § helyébe a következı rendelkezés lép: 

„7. § 

(1) Az Lk övezet területén a kialakult, kisvárosias és sőrő, beépítést figyelembe véve 
jellemzıen lakóházak, valamint az OTÉK szerinti építmények helyezhetık el a termelı 
kertészeti építmény, az üzemanyagtöltı, valamint a terület rendeltetésszerő használatát nem 
zavaró hatású egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgáló épületet kivéve. 

a) Zöldfelület legkisebb mértéke: 30 %.  

b) Hátsókert: legalább 6,0 m. 

c) Telek közterületi homlokvonalának kialakítható legkisebb szélessége: 14,0 m.  

d) Az övezetben teljes közmővesítettség biztosítandó, kivéve a Vasút utcától 
délnyugatra esı területet, ahol részleges közmővesítettséget kell biztosítani. 

(2) Az Lk-1 jelő övezet területén: 

a) Beépítési mód: elıkertes, szabadon álló 

b) Beépítettség legnagyobb mértéke: 40 %. 

c) Építménymagasság: legalább 4,0 m –legfeljebb 7,5 m. 

d) Kialakítható legkisebb telekterület: 400 m2. 

(3) Az Lk-2 jelő övezet területén: 

a) Beépítési mód: közterületi határvonalon álló, zártsorú.  

b) Beépítettség legnagyobb mértéke: 40 %. 

c) Építménymagasság: legalább 3,5 m –  legfeljebb 6,5 m. 

d) Kialakítható legkisebb telekterület: 400 m2. 

(4) Az Lk-3 jelő övezet területén: 

a) Beépítési mód: elıkertes, oldalhatáron álló 

b) Beépítettség legnagyobb mértéke: 30 %. 

c) Építménymagasság: legalább 3,5 m – legfeljebb 6,5 m. 

d) Kialakítható legkisebb telekterület: 400 m2.” 

 

6. § 

(1) A HÉSZ 8. § helyébe a következı rendelkezés lép: 

„8. § 

(1) Az Lke övezet területén a kialakult, alacsony laksőrőségő, kertvárosias beépítést 
figyelembe véve jellemzıen kertes családi házak, valamint az OTÉK szerinti építmények 
helyezhetık el, kivéve az üzemanyagtöltıt. 

a) Beépítettség legnagyobb mértéke: 30 %. 

b) Kialakítható legkisebb telekterület: 500 m2. 

c) Hátsókert: legalább 6,0 m. 

d) Zöldfelület legkisebb mértéke: 50 %. 

e) Állattartó épületek összes bruttó alapterülete legfeljebb 20 m2. 



f) Telek közterületi homlokvonalának kialakítható legkisebb szélessége: 16,0 m. 

g) A telken elhelyezhetı lakásszám legfeljebb 4 db. 

h) Az övezetben részleges közmővesítettség biztosítandó. 

(2) Az Lke-1 jelő övezet területén: 

a) Beépítési mód: a meglévı beépítéshez illeszkedı, jellemzıen 5,0 m elıkertes, 
szabadon álló. 

b) Építménymagasság: legfeljebb 7,5 m. 

c) Lakásonként legfeljebb 25,0 m2-es egyéb épület építhetı, legfeljebb 3,0 m-es 
építménymagassággal. 

(3) Az Lke-2 jelő övezet területén: 

a) Beépítési mód: a meglévı beépítéshez illeszkedı, jellemzıen 5,0 m elıkertes, 
ikres. 

b) Építménymagasság: legfeljebb 7,5 m. 

(4) Az Lke-3 jelő övezet területén: 

a) Beépítési mód: a meglévı beépítéshez illeszkedı, jellemzıen 5,0 m elıkertes, 
oldalhatáron álló. 

a) Építménymagasság: legalább 3,5 m – legfeljebb 6,0 m. 

(5) Az Lke-4 jelő övezet területén: 

a) Beépítési mód: közterületi határvonalon álló, zártsorú. 

b) Építménymagasság: legalább 3,5 m – legfeljebb 6,0 m.” 

 

7. § 

(1) A HÉSZ 9. § helyébe a következı rendelkezés lép: 

 „9. § 

(1) Az Lf övezet területén jellemzıen kertes családi házak, valamint az OTÉK szerinti 
építmények helyezhetık el. 

a) Beépítettség legnagyobb mértéke: 30 %. 

b) Kialakítható legkisebb telekterület: 800 m2. 

c) Hátsókert: legalább 6,0 m. 

d) Zöldfelület legkisebb mértéke: 40 %. 

e) Építménymagasság: legalább 3,5 m – legfeljebb 5,0 m. 

f) Telek közterületi homlokvonalának kialakítható legkisebb szélessége: 14,0 m. 

g) Egy lakótelken legfeljebb 2 önálló lakóegység létesíthetı.  

h) Az övezetben részleges közmővesítettség biztosítandó. 

i)  Állattartó épületek összes bruttó alapterülete legfeljebb 40 m2. 

(2) Az Lf-1 jelő övezet területén a beépítési mód: a meglévı beépítéshez illeszkedı, 
jellemzıen 5,0 m elıkertes, oldalhatáron álló. 

(3) Az Lf-2 jelő övezet területén a beépítési mód: közterületi határvonalon, oldalhatáron 
álló.”  

 



8. § 

(1) A HÉSZ 10. § helyébe a következı rendelkezés lép: 

 „10. § 

(1) A Vt övezet területén az OTÉK szerinti építmények helyezhetık el. 

a) Beépítettség legnagyobb mértéke: 45 %. 

b) Kialakítható legkisebb telekterület: 500 m2. 

c) Hátsókert: legalább 6,0 m. 

d) Zöldfelület legkisebb mértéke: 25 %.  

e) Telek közterületi homlokvonalának kialakítható legkisebb szélessége: 14,0 m. 

g) Az övezetben teljes közmővesítettség biztosítandó. 

(2) A Vt-1 jelő övezet területén a beépítési mód: közterületi határvonalon álló, zártsorú. 
Építménymagasság a zártsorú építési helyen: legalább 6,5 m - legfeljebb 10,5 m. 

(3) A Vt-2 jelő övezet területén a beépítési mód: közterületi határvonalon álló, zártsorú. 
Építménymagasság a zártsorú építési helyen: legalább 5,0 m - legfeljebb 8,5 m. 

(4) A Vt-3 jelő övezet területén a beépítési mód: a meglévı beépítéshez illeszkedı, 
jellemzıen elıkertes és szabadon álló. Építménymagasság: legalább 4,5 m – 
legfeljebb 6,0 m 

(5) A Vt-4 jelő övezet területén a beépítési mód: szabadon álló. Építménymagasság: 
legfeljebb 12,5 m.” 

 

9. § 

(1) A HÉSZ 11. § helyébe a következı rendelkezés lép: 

 „11. § 

(1) A Gk övezet területe nem jelentıs zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú, 
védıtávolságot nem igénylı épületek elhelyezésére szolgál, ahol az OTÉK szerinti 
építmények helyezhetık el az egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületeket 
kivéve. Az övezetben részleges közmővesítettség, külterületen hiányos 
közmővesítettség biztosítandó. 

(2) Gk-1 övezet 

a) Beépítési mód: szabadon álló. 

b) Az építménymagasság: legfeljebb 12,5 m. Alacsonyabb építménymagasságú 
építési övezettel szomszédos telekhatár felıl a következı illeszkedési elıírás 
vonatkozik: az építhetı homlokzatmagasság minimális oldalkert és hátsókert 
esetében a szomszédos építési övezetre elıírt építménymagasságot sehol sem 
haladhatja meg. A minimálisnál nagyobb oldalkert esetében a homlokzat 
magassága a távolság mértékének megfelelıen az építési övezetben 
megengedett mértékig növelhetı. 

c) Beépítettség legnagyobb mértéke: 60 %. 

d) Zöldfelület legkisebb mértéke: 20 %. 

e) Kialakítható legkisebb telekterület: 4000 m2. 

f) Elıkert: legalább 5,0 m. 

g) Oldalkert: legalább 6,0 m. 



h) Hátsókert: legalább 6,0 m. 

(3) Gk-1∗ övezet 

a) Az övezetben a szennyvíztelep védıterületének meglétéig új épület nem 
helyezhetı el. 

b) Az övezetben a szennyvíztelep védıterületének megszőnésekor az elıírások 
megegyeznek a Gk-1 övezet elıírásaival. 

(4) Gk-2 övezet  

a) Beépítési mód: szabadon álló. 

b) Az építménymagasság: legfeljebb 6,5 m.  

c) Beépítettség legnagyobb mértéke: 50 %.  

d) Zöldfelület legkisebb mértéke: 30 %. 

e) Kialakítható legkisebb telekterület: 1500 m2. 

f) Elıkert: legalább 5,0 m. 

g) Oldalkert: legalább 6,0 m. 

h) Hátsókert: legalább 6,0 m.” 

 

10. § 

(1) A HÉSZ 12. § helyébe a következı rendelkezés lép: 

 „12. § 

(1) A Ge övezet területe nem jelentıs zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú ipari 
épületek elhelyezésére szolgál az OTÉK szerint. 

(2) Ge-1 övezet 

a) Beépítési mód: szabadon álló. 

b) Az építménymagasság: legfeljebb 12,5 m. Alacsonyabb 
építménymagasságú építési övezettel szomszédos telekhatár felıl az 
illeszkedési elıírások megegyeznek a Gk-1 építési övezet elıírásaival. 

c) Beépítés legnagyobb mértéke: 50 %.  

d) Zöldfelület legkisebb mértéke: 25 %. 

e) Kialakítható legkisebb telekterület: 2000 m2. 

f) Telek közterületi homlokvonalának kialakítható legkisebb 
szélessége: 25,0 m. 

g) Elıkert: legalább 10,0 m. 

h) Oldalkert: legalább 6,0 m. 

i) Hátsókert: legalább 10,0 m. 

j) Az övezetben részleges közmővesítettség biztosítandó. 

(3) Ge-1∗ övezet 

a) Az övezetben a szennyvíztelep védıterületének meglétéig új épület nem 
helyezhetı el. 

b) Az övezetben a szennyvíztelep védıterületének megszőnésekor az elıírások 
megegyeznek a Ge-1 övezet elıírásaival.” 



 

11. § 

(1) A HÉSZ 13. § helyébe a következı rendelkezés lép: 

 „13. § 

(1) A Gmg övezet területe nem jelentıs zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú 
építmények elhelyezésére szolgál, az övezetbe tartoznak a külterületen már meglévı 
majorközpontok (állattartási telepek) ill. mezıgazdasági üzemek is. 

(2) Gmg-1 övezet: 

a) Beépítési mód: szabadon álló. 

b) Építménymagasság: legfeljebb 7,5 m. 

c) Beépítés legnagyobb mértéke: 40 %. 

d) Zöldfelület legkisebb mértéke: 30 %. 

e) Kialakítható legkisebb telekterület: 4000 m2. 

f) Telek közterületi homlokvonalának kialakítható legkisebb szélessége: 25,0 m. 

g) Elıkert: legalább 10,0 m. 

h) Oldalkert: legalább 6,0 m. 

i) Hátsókert: legalább 10,0 m. 

j) Az övezetben hiányos közmővesítettség biztosítandó.” 

 

12. § 

(1) A HÉSZ 14. § helyébe a következı rendelkezés lép: 

 „14. § 

(1) Különleges övezet általános elıírásai: 

a) Beépítési mód: szabadon álló. 

b) Elıkert: legalább 5,0 m. 

c) Oldalkert: legalább: 5,0 m. 

d) Hátsókert: legalább 6,0 m. 

(2) Különleges övezetek részletes elıírásai: 

a) K-sport jelő övezet: 

aa) Beépítés legnagyobb mértéke: 5 %. 

ab) Építménymagasság: legfeljebb: 4,50 m, lelátó esetén legfeljebb: 12,5 
m. 

ac) Zöldfelület legkisebb mértéke: 75 %. 

ad) Kialakítható legkisebb telekterület: 4000 m2. 

ae) Az övezetben teljes közmővesítettség biztosítandó. 

b) K-sport-1 jelő övezet: 

ba) Beépítés legnagyobb mértéke: 30 %. 

bb) Építménymagasság: legfeljebb 16,0 m. 



bc) Kialakítható legkisebb telekterület: 1000 m2. 

bd) Zöldfelület legkisebb mértéke: 40 %. 

c) K-vízmő jelő övezet: 

ca) Beépítés legnagyobb mértéke: 10 %. 

cb) Építménymagasság: legfeljebb 4,5 m. 

cc) Kialakítható legkisebb telekterület: kialakult. 

cd) Zöldfelület legkisebb mértéke: 70 %. 

ce) Az övezetben részleges közmővesítettség biztosítandó. 

d) K-fürdı jelő övezet: 

da) Beépítés legnagyobb mértéke: 30 %.  

db) Építménymagasság: legfeljebb 7,5 m. 

dc) Kialakítható legkisebb telekterület: 4000 m2. 

dd) Zöldfelület legkisebb mértéke: 40 %. 

de) Az övezetben teljes közmővesítettség biztosítandó. 

e) K-vásártér jelő övezet: 

ea) Beépítés legnagyobb mértéke: 5 %.  

eb) Építménymagasság: legfeljebb 4,5 m. 

ec) Kialakítható legkisebb telekterület: 10000 m2. 

ed) Zöldfelület legkisebb mértéke: 40 %. 

ee) Az övezetben részleges közmővesítettség biztosítandó. 

f) K-szociális otthon jelő övezet: 

fa) Az övezet szociális otthon elhelyezésére szolgál. 

fb) Beépítés legnagyobb mértéke: 10 %.  

fc) Építménymagasság: legfeljebb 12,5 m. 

fd) Kialakítható legkisebb telekterület: 4000 m2.  

fe) Zöldfelület legkisebb mértéke: 60 %. 

ff) Az övezetben részleges közmővesítettség biztosítandó. 

g) K-idegenforgalmi1 jelő övezet: 

ga) Az övezet az idegenforgalom, vendéglátás, turisztikai szolgáltatás 
épületeinek elhelyezésére szolgál.  

gb) Beépítés legnagyobb mértéke: 20 %.  

gc) Építménymagasság: legfeljebb 7,5 m. 

gd) Kialakítható legkisebb telekterület: 10 000 m2.  

ge) Zöldfelület legkisebb mértéke: 70 %.  

gf) Az övezetben részleges közmővesítettség biztosítandó. 

h) K-idegenforgalmi2 jelő övezet: 

ha) Az övezetben a turisztika, a falusi (magán) vendéglátás, magánüdülés 
célját szolgáló épületek helyezhetık el. 



hb) Beépítés legnagyobb mértéke: 5 %.  

hc) Építménymagasság: legfeljebb 7,5 m. 

hd) Kialakítható legkisebb telekterület: 5000 m2.  

he) Zöldfelület legkisebb mértéke: 75 %. 

hf) Az övezetben részleges közmővesítettség biztosítandó. 

i) K-mezıgazdasági üzem jelő övezet: 

ia) Az övezetben a mezıgazdasághoz, vadgazdálkodáshoz kapcsolódó 
kiszolgáló, feldolgozó épületek helyezhetık el. 

ib) Beépítés legnagyobb mértéke: 40%.  

ic) Építménymagasság: legfeljebb 7,5 m. 

id) Kialakítható legkisebb telekterület: 4000 m2. 

ie) Zöldfelület legkisebb mértéke: 40%.  

if)  Telek közterületi homlokvonalának kialakítható legkisebb szélessége 
25,0 m. 

ig) Az övezetben hiányos közmővesítettség biztosítandó. 

j) K-szoc-okt-tábor jelő övezet: 

ja) Az övezetben szociális, oktatási jellegő építmények, valamint tábor 
helyezhetık el. 

jb) Beépítés legnagyobb mértéke: 40 %. 

jc) Építménymagasság: legfeljebb 7,5 m. 

jd) Kialakítható legkisebb telekterület: 4000 m2. 

je) Zöldfelület legkisebb mértéke: 40 %. 

jf)  Telek közterületi homlokvonalának kialakítható legkisebb szélessége: 
25,0 m. 

jg) Az övezetben hiányos közmővesítettség biztosítandó. 

k) K-lıtér jelő övezet: 

ka) Az övezetben a sportolási, szabadidıs, hobbi (lıtér) célját szolgáló 
épületek helyezhetık el. 

kb) Beépítés legnagyobb mértéke: 10 %. 

kc) Építménymagasság: legfeljebb 7,5 m. 

kd) Kialakítható legkisebb telekterület: 5000 m2. 

ke) Zöldfelület legkisebb mértéke: 75 %. 

kf) Az övezetben hiányos közmővesítettség biztosítandó.” 

 

13. § 

(1) A HÉSZ 15. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„(1) A szabályozási tervlap a következı közlekedési rendeltetéső övezeteket tartalmazza: 

a) Köv övezet: vasútterület 

b) Köu övezet: autópálya terület, fıút, mellékút, helyi (belterületi) győjtıút 



c) Egyéb közlekedési célú közterület övezet: a település belterületén lévı 
kiszolgáló utak, vegyes használatú utak és önálló gyalogutak területe, 
valamint a külterületi mezıgazdasági feltáró utak, mint közlekedési célú 
közterületek.” 

(2) A HÉSZ 15. § (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„(4) A külterületi utak kialakítására vonatkozó elıírások: 

A tervlapokon külterületi mezıgazdasági feltáró utakként jelölt külterületi önkormányzati utak 
(szabályozási szélessége legalább 11,0 m. A jelenlegi közterületek szélességi méretei 
mindaddig fenntarthatók, amíg a területhasználat vagy építési igény az elıbbi szélesség 
kialakítását nem igényli. A külterületi önkormányzati utak esetén az út tengelyétıl mért 15-15 
m-en belül új épület, építmény nem helyezhetı el.” 

 

14. § 

(1) A HÉSZ 18. § (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„(4) Telepítésre ajánlottak a következı szárazságtőrı fajok: 

a) Fafajok: Fehér, rezgı vagy szürke nyár (Populus alba, P. tremula, P.x 
canescens), mezei és tatárjuhar (Acer campestre, A. tataricum), vadkörte 
(Pyrus pyraster), magaskıris (Fraxinus excelsior), akác (Robinia 
pseudoaccacia). 

b) Cserje fajok: vadrózsa (Rosa canina), egybibés galagonya (Crataegus 
monogyna), veresgyőrősom (Cornus sanguinea), kökény (Prunus spinosa).” 

 

15. § 

(1) A HÉSZ 19. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„(2) Az övezetben az OTÉK szerinti építmények helyezhetık el.”  

16. § 

(1)  A HÉSZ 20. § helyébe a következı rendelkezés lép: 

 „ 20. § 

(1) Gazdasági rendeltetéső erdıövezetként szabályozott területen az erdıgazdálkodáshoz, 
a fa- vagy szaporítóanyag-termeléshez, vadgazdálkodáshoz, erdészeti kutatáshoz, 
oktatáshoz kapcsolódó funkciójú épületek helyezhetık el a következı feltételekkel: 

 a) Beépíthetı legkisebb telekterület: 20 ha (200 000 m2). 

b) Beépítési mód: szabadon álló. 

c) Beépítés legnagyobb mértéke: 0,5 %. 

d) Építménymagasság: legfeljebb 4,5 m.” 

 

17. § 

(1) A HÉSZ 21. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„(2) Egészségügyi-szociális, turisztikai erdıövezetben a turizmust, a rekreációt, a szabadidı 
eltöltést továbbá a természetvédelmi ismeretterjesztést szolgáló építmény helyezhetı 
el a következı feltételekkel: 

a) Beépíthetı legkisebb telekterület: 10 ha (100 000 m2) 



b) Beépítési mód: szabadon álló. 

c) Beépítés legnagyobb mértéke: 2,0 %. 

d) Építménymagasság: legfeljebb 4,5 m (homlokzatmagasság: legfeljebb 5,5 
m), kivéve kilátó esetén, melynek építési feltételeit az építési engedélyben 
kell meghatározni.” 

 

18. § 

(1) A HÉSZ 22. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„(2) Mezıgazdasági területen 12,0 m épületszélességig magastetıs (dominánsan 
nyeregtetıs) épület létesíthetı, amely esetben legalább 30°, legfeljebb 45° 
tetıhajlásszögő épület engedélyezhetı.” 

(2) A HÉSZ 22. § (7) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„(7) A mezıgazdasági területek a tájjelleg, tájhasználat, tájképi és környezetvédelmi 
érzékenység, valamint a beépítettség intenzitása, és építési lehetıségek szerint a 
következı mezıgazdasági övezetekbe tartoznak: 

a) általános mezıgazdasági terület övezete (Má) 

b) kertes mezıgazdasági terület övezete (Mk)” 

(3) A HÉSZ 22. §-a a következı (8) bekezdéssel egészül ki: 

„(8) Az utak kivételével a telken belüli burkolt terület (pl. aszfalt, térbeton, térkı, 
kızúzalék, stb.) legfeljebb összesen 3% mértékig létesíthetı.” 

 

19. § 

 (1)  A HÉSZ 23. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„(2) Kialakítható legkisebb telekterület: 5000 m2” 

(2) A HÉSZ 23. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„(3) Az övezetben az építmények elhelyezésének és kialakításának feltételei a következık: 

a) beépíthetı telek közterületi homlokvonalának legkisebb szélessége 
aa) szántó és gyep mővelési ág esetén: 50 m, 

ab) szılı és gyümölcs mővelési ág esetén: 30 m. 

b) Beépíthetı legkisebb telek területe szántó mővelési ág esetén: 
ba) lakó-, és gazdasági épülettel: 6000 m2 

bb) gazdasági épülettel: 1500 m2 

c) Beépíthetı legkisebb telek területe szılı, gyümölcsös mővelési ág esetén: 
ca) lakó-, és gazdasági épülettel: 3000 m2 

cb) gazdasági épülettel: 1500 m2 

d) Beépíthetı legkisebb telek területe gyep (rét, legelı) mővelési ág esetén: 
da) lakó-, és gazdasági épülettel: 4 ha (40 000 m2) 

db) gazdasági épülettel: 2 ha (20 000 m2) 

e) Beépítés legnagyobb mértéke: 3 %. 
f) Építménymagasság:  

fa) lakóépületnél: legfeljebb 4,5 m,  

fb) gazdasági épültnél: legfeljebb 7,5 m. 



g) A gazdasági épületen belül a tulajdonos, használó és a személyzet számára, 
állandó tartózkodásra szolgáló helyiségek kialakíthatók. 

h) Beépítési mód: szabadon álló, elıkert: legalább 10,0 m, oldalkert: legalább 6,0 
m.” 

 

20. § 

(1) A HÉSZ 25. § (1) bekezdés b)-d) pontja helyébe a következı rendelkezések lépnek: 

 „b) Gazdasági épülettel (és földdel borított pincével) beépíthetı telek: 

ba) Telekszélesség az építési helyen legalább 15 m. 

bb) Beépíthetı legkisebb telek területe: 720 m2 

c) Beépítés legnagyobb mértéke: 3 %, de legfeljebb bruttó 90,0 m2. 

d) Építménymagasság: legfeljebb 4,5 m.” 

21. § 

(1) A HÉSZ 26. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„(2) A V-2 övezet területe a horgászat céljára szolgál. A horgásztavak céljára szolgáló 
vízgazdálkodási területen a horgászat közösségi építményei alakíthatók ki a vízügyi 
jogszabályok figyelembevételével. Az övezetben önálló telek nem alakítható ki, az 
övezet területén a beépítés legnagyobb mértéke: 3,0 %, építménymagasság: legfeljebb 
3,0 m.” 

 

22. § 

(1) A HÉSZ a 26. § után a következı alcímmel és 26/A. §-sal egészül ki: 

„Különleges beépítésre nem szánt terület 

26/A. § 

(1) Különleges beépítésre nem szánt övezetben épületek elhelyezése szabadon 
álló módon legalább 5,0 m elı-, 5,0 m oldal-, és 6,0 m hátsókert biztosításával 
lehetséges. 

(2) A terület övezeteinek részletes elıírásai: 

a) Kk-temetı jelő övezet 

aa) Beépítés legnagyobb mértéke: 2%. 

ab) Építménymagasság: legfeljebb 4,5 m 

ac) Kialakítható legkisebb telekterület: 10000 m2  

ad) Zöldfelület legkisebb mértéke: 60%. 

ae) Az övezetben részleges közmővesítettség biztosítandó. 

b) Kk-szennyvíztisztító jelő övezet 

ba) Beépítés legnagyobb mértéke: 2%. 

bb) Építménymagasság: legfeljebb 4,5 m 

bc) Kialakítható legkisebb telekterület: 10000 m2. 

bd) Zöldfelület legkisebb mértéke: 40%. 

be) Az övezetben hiányos közmővesítettség biztosítandó.” 

 



23. § 

(1) A HÉSZ 27. § (7) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„(7) A telken belül kijelölt kötelezıen zöldfelületként tartandó területet (szabályozási 
terven ábrázolt) növényzettel fedetten kell kialakítani, épületet, építményt elhelyezni a 
zöldfelületként tartandó felület 2 %-áig legfeljebb 4,5 m építménymagassággal lehet. 
Porta, szociális épület, vendéglátó épület elhelyezhetı. A burkolt és a beépített terület 
együtt legfeljebb a terület 10 %-a lehet. A terv jóváhagyása elıtt kötelezıen 
zöldfelületként tartandó területen elhelyezkedı már meglévı épületek kialakult 
beépítettségtıl függetlenül megtarthatók, felújíthatók, de lebontás esetén csak az 
övezeti elıírások szerint lehetséges épület illetve építmény elhelyezés.” 

24. § 

(1) A HÉSZ 31. § (2) bekezdése a következı k) ponttal egészül ki: 

„k) Kláber Kúria: Kláber telep 291, 0841/10 hrsz.” 

 

25. § 

(1) A HÉSZ 35. §-a a következı (8)-(10) bekezdéssel egészül ki: 

„(8) A 0274/20 hrsz. telekhez (tojófarm) tartozó védıterület meglétéig a védıterületen 
belül külterületen új építmény nem helyezhetı el. 

(9) A 0274/20 hrsz. telekhez tartozó védıterület meglétéig a meglévı külterületek nem 
vonhatók belterületbe. 

(10) A 0274/20 hrsz. telekhez tartozó védıterület megszőnik, ha az ingatlanon a 
védıövezetet igénylı tevékenység (nagylétszámú állattartó telep) megszőnik.” 

 
26. § 

(1) A HÉSZ 7. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

 

27. § 

(1) A HÉSZ 6. § (6) bekezdésében az „1,00 m-rel” szövegrész helyébe az „1,0 m-rel” szöveg lép. 

(2) A HÉSZ 15. § (3) bekezdésében az „A magánutak kialakítására vonatkozó elıírások:” 
szövegrész helyébe az „A belterületi magánutak kialakítására vonatkozó elıírások:” szöveg 
lép. 

(3) A HÉSZ 16. § (2) bekezdésében a „max.” szövegrészek helyébe a „legfeljebb” szöveg lép. 

(4) A HÉSZ 16. § (3) bekezdésében a „2 %-át” szövegrész helyébe a „legfeljebb 2 %-át” szöveg 
lép. 

(5) A HÉSZ 27. § (9) bekezdésében a „minimum” szövegrész helyébe a „legalább” szöveg lép. 

28. § 
(1) Hatályát veszti a HÉSZ 

1.    6. § (3) bekezdés „hanem pontosan” szövegrésze 
2.    6. § (7)-(8) és (10) bekezdése 
3.   15. § (2) bekezdése 
4.  16. § (3) bekezdés „max.” szövegrésze 
5.  19. § (3) bekezdése 
6.  22. § (4) bekezdése 
7.  24. §-a 
8.  25. § (3) bekezdése 



9.  26. § (1) bekezdés 2. mondata 
10.  26. § (3) bekezdése 
11.  27. § (4)-(6) bekezdése 
12.  28. §-a 
13.  30. §-a 
14.  31. § (3) bekezdés 2. mondata 
15.  33. §-a 
16.  35. § (1) és (2) bekezdése 
17.  36. §-a  
18.  1.- 2. és 4. függeléke. 

 
Záró rendelkezések 

29. § 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı 30. napon lép hatályba és a hatályba lépését követı napon 
hatályát veszti. 

(2) E rendeletet a hatálybalépést követıen indított közigazgatási hatósági ügyekben kell 
alkalmazni. 

(3) A már benyújtott, de e rendelet hatálybalépéséig el nem bírált kérelmek esetében a kérelmezı 
számára kedvezıbb rendelkezések szerint kell eljárni.  

 

   

 

   Basky András         dr. Balogh László 

    polgármester                   jegyzı  

 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2013. november 26.   

 

           dr. Balogh László 

         jegyzı  



1. melléklet a 24/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez 
 
A HÉSZ 7. mellékletében 
1. A jelmagyarázat helyére az alábbi jelmagyarázat lép 



 
2. A „Lajosmizse Belterületi Szabályozási tervlap” címő, B1, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11 
számú tervlapok jelen módosítással érintett területeire az alábbi „Lajosmizse város Szabályozási Terve 
– Belterület M=1:4000” címő, B1, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11 számú tervlapok módosítással 
érintett területekre vonatkozó szabályozási elemeinek joghatályos anyaga lép. 
 
 



3. A „Lajosmizse Külterületi Szabályozási tervlap” címő, K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, 
K11, K12, K13, K14 számú tervlapjainak jelen módosítással érintett területeire jelen rendelet 3. 
mellékletében szereplı „Lajosmizse város Szabályozási Terve – Közigazgatási terület M=1:16 000” 
címő, K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14 számú tervlapok módosítással 
érintett területekre vonatkozó szabályozási elemeinek joghatályos anyaga lép. 
 
 


