
Lajosmizse Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelete 
a város helyi építési szabályzatáról szóló 

2/2008. ( I. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. 
Rendelet 38. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal, Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Kiskunsági Nemzeti Park 
Igazgatósága, Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala, Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, a Honvédelmi 
Minisztérium Hatósági Hivatala, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, 
Nagykőrös Város Önkormányzata, Kerekegyháza Város Önkormányzata, Kecskemét Város 
Önkormányzata, Kunbaracs Község Önkormányzata, Ladánybene Község Önkormányzata, Felsőlajos 
Község Önkormányzata, Pusztavacs Község Önkormányzata, Csemő Község Önkormányzata 
véleményének kikérésével, a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017.(III.10.) önkormányzati 
rendelete szerinti partnerek, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. 
(IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.p pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 
1. § 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata a város helyi építési szabályzatáról szóló 2/2008. ( I. 23.) 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban HÉSZ) 14. § (2) bekezdés i) pontja a következő ih) és ii) 
alponttal egészül ki: 

 „ih) Kmü-1 övezetben a megengedett építménymagasság 9,0 m lehet. 

ii) Kmü-1 övezetben a telekhatáron belül 10 m sávszélességű, illetve, ahol épületbe ütközik, az épület 
határfalához igazodó szélességű területet beültetési kötelezettség terheli, amely a használatbavételig 
megvalósítandó.” 

2. § 
(1) A HÉSZ 36/A. § a következő 4. ponttal egészül ki: 
„4. Ahol e rendeletben beültetési kötelezettség szerepel, ott a kötelező fásítás-ra vonatkozó előírásokat 
kell alkalmazni.”  

 
3. § 

(1) A HÉSZ 7. mellékletét képező szabályozási terv igazgatási terület jelmagyarázata, igazgatási terület 
szelvényháló, valamint K10 számú tervlapja helyébe e rendelet 1. melléklete szerinti, jelmagyarázat, 
igazgatási terület szelvényháló és K10 számú szabályozási tervlap lép. 

 
4. § 

(1) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult hatósági eljárásokban kell alkalmazni. A 
hatálybalépését megelőzően indult, folyamatban lévő ügyekben az érdekelt kérelmére akkor lehet 
alkalmazni, ha az szomszédjogot és közérdeket nem sért. 
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5. § 
(1) Ez a rendelet az elfogadását követő 30. napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 
 

Basky András sk.      dr. Balogh László sk. 
 polgármester            jegyző 

 
 
A kihirdetés napja: 2020. július 10. 
 
 

 dr. Balogh László sk. 
        jegyző 
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1. melléklet a 19/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez 
1. A HÉSZ. 7. mellékletét képező „Jelmagyarázat” lap helyébe az alábbi „Jelmagyarázat” lap lép: 
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2. A HÉSZ. 7. mellékletét képező „Igazgatási terület szelvényháló” lap helyébe az alábbi „Igazgatási 
terület szelvényháló” lap lép: 
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3. A HÉSZ. 7. mellékletét képező „K10” jelű szabályozási lap helyébe az alábbi „K10” lap lép: 
 

 


