
1 
 

5. számú előterjesztés  
Lajosmizse Város Polgármestere részére 

2020. december 10. 
 
 

 
Tárgy: Településrendezési eszközök 2020 évben indult módosításának elfogadása 
   

  
 

 
 
 
 
 
 
Az előterjesztést készítette:                      Kovács Gábor 
        települési főépítész 
        Önkormányzati Iroda 

 
 

    
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:   - 
  
 
 
 
Törvényességi ellenőrzésre megkapta:           Muhariné Mayer Piroska 
                                                                                               aljegyző 

                                                                       
                                                                        
 
 
 
 
 

                                                                        dr. Balogh László s.k. 
                                                                      jegyző 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

5. számú előterjesztés 
Lajosmizse Város Polgármestere részére 

2020. december 10. 
 
Tárgy: Településrendezési eszközök 2020 évben indult módosításának elfogadása 
 
Iktatószám: LMKOH/9783-17/2020. 
 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján a 
veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi 
törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely az alábbiak szerint rendelkezik.  

„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 
közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 
elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést 
is érinti.” 

A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése egyértelműen rendelkezik arról, hogy 
veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének (fővárosi, megyei 
közgyűlésnek) feladat- és hatáskörét a polgármester (főpolgármester, megyei közgyűlés 
elnöke) gyakorolja az ott megjelölt kivétellel. Mindezek alapján sem a képviselő-testület, sem 
a bizottságok ülésének az Mötv. szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület 
valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek 
veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre. 

E l ő z m é n y e k :  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete 120/2020. (VII.09.) határozatával döntött 
a településrendezési eszközök módosításáról bölcsőde telepítése érdekében a Radnóti tér (473 és 
474 hrsz) – 1. számú ügy, valamint a 0267/4 hrsz-ú (Dózsa György út 190) ingatlanon a benzinkút 
szabályozásának korrekciója (Bácsfa Kft korábbi kérelme) – 2. számú ügy; majd 150/2020. 
(IX.29.) számú határozattal egy további bölcsőde helyszínre, a Bánk bán – Mizsei utcai 708/10 
helyrajzi számmal kibővítette a módosítást – 3. számú ügy.  
A partnerségi egyeztetés, véleményezést a 170/2020. (X.21.) számú határozat zárta le, ami szerint 
– a beérkezett véleményeket figyelembe véve – a bölcsőde Radnóti téri helyszíne (1. számú ügy) 
elvetésre került, a rendezési terv módosítási eljárás állami főépítészi tárgyalásra már a Bánk bán 
– Mizsei utcai helyszín és a benzinkút korrekciójával véglegesített, elfogadásra előkészítő anyag 
lett megküldve (2. és 3. számú ügy). 
A módosítás egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Eljr.) 32. § (1) 
bekezdés c) pontja szerinti tárgyalásos eljárásban történt. Az állami főépítész lefolytatta az 
államigazgatási eljárást, megkérte az érintett területi és települési önkormányzatok véleményét, 
illetve megtartotta a szükséges egyeztető tárgyalást. 
A 2020. december 1-én megtartott egyeztető tárgyaláson ellenkező vélemény nem merült fel, a 
részünkre megküldött állami főépítészi záróvélemény elfogadásra javasolja a településrendezési 
eszközöket a fenti módosítások vonatkozásában. A záróvéleményt az előterjesztés 1. melléklete 
tartalmazza. 
Eljr. 33.§ (1) bekezdése értelmében a településszerkezeti terv jóváhagyása (határozat-hozatal) 
meg kell előzze a helyi építési szabályzat jóváhagyását (rendelet-alkotás). 
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Eljr. 43.§ (1) bekezdés c) pontja értelmében helyi építési szabályzat jelen módosítása az elfogadást 
követő napon léphet hatályba leghamarabb. 

Rendelet-tervezet általános indokolás: 

A Helyi Építési Szabályzat módosítása a fenti határozat alapján a vonatkozó kormányrendelet 
szerinti tárgyalásos eljárási rend szerint lefolytatott egyeztetési eljárásban lett leegyeztetve. A 
rendelet tartalma, azaz az elfogadásra kerülő 2 módosítási tétel lakossági fórumokon ismertetésre 
került, az államigazgatási szervek ellenvélemény nem fogalmaztak meg, a rendeletben való 
átvezetésének akadálya nincs. 
A módosítással  a 171/2020. (X.21.) számú határozat szerinti bölcsőde engedélyeztetésének az 
akadálya elhárul, a megnyert pályázati beruházás engedélyeztetése elkezdhető; a benzinkutat 
érintő korrekcióval pedig maradéktalanul teljesül a korábbi településrendezési szerződés szerinti 
önkormányzati vállalás. 
 
Részletes indokolás 
1. § bölcsőde területét érintő szabályozási szöveg módosítás 
2. § benzinkút területének szabályozási szöveget érintő korrekció 
3. § mindkét módosítás átvezetése az érintett szabályozási tervlapok cseréjével 
4. § a megszűnő övezeti kategóriák törlése 
5. § hatályba lépési rendelkezések. 

 
Előzetes hatásvizsgálat 

 
 
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági költségvetési hatása: 
A módosító rendeletnek közvetlen költségvetési hatása nincs, közvetett hatása, hogy az elnyert bölcsőde 
pályázati beruházás a módosítással megvalósíthatóvá válik, ami a bölcsődei férőhelyek számának 
bővítését eredményezi majd.  
 
2. Környezeti és egészségi következményei: 
A módosító rendelet a jelenleg hasznosításon kívüli terület rendezését teszi lehetővé igényes 
formában a bölcsőde építésével és a környezetének rendezésével. 
 
3.  Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
Nincs kimutatható hatás. 
 
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
A jogszabály megalkotásának elmaradása az elnyert bölcsőde beruházás megvalósulását tenné 
lehetetlenné. 
 
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 
A személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek az önkormányzat hivatalánál adottak. Az 
önkormányzatra ezek többlet terhet nem rónak.  
 
Lajosmizse, 2020. december 9.    
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Polgármesteri döntéshozatal:  
 
 
Az előterjesztés áttekintését követően fenti hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

………./2020. (…….)Polgármesteri Határozat 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel 
a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendeletben foglaltakra 
Lajosmizse Város Polgármestereként – a Képviselő-testület döntési hatáskörébe tartozó 
ügyben - „Lajosmizse Város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról szóló 12/2008. 
(I.22.) számú határozat módosításáról” tárgykörben az alábbi határozatot hozom: 
 
 
 

Határozat 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2008.(I.22.) határozatával 
jóváhagyott településszerkezeti tervét a következők szerint módosítom: 

1) A településszerkezeti terv leírását a határozat 1. melléklete szerint módosul. 

2) A településszerkezeti terv belterületi tervlapja a határozat 2. melléklete szerint módosul. 

 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2020. december 10.  

 
Lajosmizse, 2020. december 10.     ………óra 
 
 

 Basky András  
 polgármester 
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A .../2020. (… . ) számú határozat 1. melléklete 
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A .../2020. (… . ) számú határozat 2. melléklete 
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Az előterjesztés áttekintését követően fenti hatáskörömben eljárva az alábbi rendeletet 
alkotom meg a hozzá tartozó indokolással együtt.  

 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
……/2020. (……...) önkormányzati rendelete 

a város helyi építési szabályzatáról szóló 
2/2008. ( I. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. 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 véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a város helyi építési szabályzatáról 
szóló 2/2008. ( I. 23.)  önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 10.§-a a következő (7) 
bekezdéssel egészül ki: 
„(7) A Vt-3* előírásai 
a) Beépítettség: max. 30 % 
b) Kialakítható telek: min. 2500 m2 
c) Beépítési mód: szabadon álló, az építési hely minden telekhatártól 5m távolsággal jelölendő 
ki, ezen belül az épületek szabadon elhelyezhetők. 
d) Megengedett építménymagasság: max. 7,5 m 
e) Zöldfelület: min. 30 % 
f) Az övezetben a szükséges parkolók a csatlakozó közterületen is biztosíthatók.” 

 
 

2. § 
A HÉSZ 11.§-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 
„ (5) Gk-3 övezet  
a) Az övezetben üzemanyag töltőállomás és kiegészítő építményei helyezhetők el 
b) a telek teljes területe építési helynek minősül, melyen belül az építmények szabadon 
elhelyezhetők 
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c) Beépítés legnagyobb mértéke: 40 %.  
d) Építménymagasság: legfeljebb 6,5 m. 
e) Kialakítható legkisebb telekterület: 1500 m2. 
f) Zöldfelület legkisebb mértéke: 20 %. 
g) Az övezetben teljes közművesítettség biztosítandó.” 

 
3.§ 

A HÉSZ 7. mellékletet az 1. melléklet szerint módosul. 
 

4.§ 
Hatályát veszti a HÉSZ  

1. 4.§ (2) bekezdés d) pontjának dc) alpontja,  
2. 4. § (2) bekezdés d) pontjának dj) alpontja, 
3. 14.§ (2) bekezdés d) pontja, 
4. 14. § (2) bekezdés m) pontja. 

 
5. § 

Ez a rendelet az elfogadását követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 

 

 Basky András  dr. Balogh László  
  polgármester            jegyző 
 
A rendelet kihirdetésének napja: ……………………….. 
  dr. Balogh László  
            jegyző 
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1. melléklet a ……/2020. (…) önkormányzati rendelethez 
1. A HÉSZ 7. mellékletét képező B7 szelvény helyébe az alábbi B7 szelvény lép: 

 



10 
 

2. A HÉSZ 7. mellékletét képező B10 szelvény helyébe az alábbi B10 szelvény lép 
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Indokolás 

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi 
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM 
rendelet 20. § (3) bekezdésében foglaltak alapján: „Az önkormányzati rendelet tervezetéhez 
tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a 
Nemzeti Jogszabálytárban kell közzétenni.”  
 
Erre tekintettel, a város helyi építési szabályzatáról szóló 2/2008. (I.23.) önkormányzati 
rendelet 2020. december 10-i polgármesteri elfogadására beterjesztett módosításának 
indokolását az alábbiakban teszem közzé: 

 
1. Általános indokolás  
A Helyi Építési Szabályzat módosítása a vonatkozó kormányrendelet szerinti tárgyalásos 
eljárási rend alapján lefolytatott egyeztetési eljárásban lett leegyeztetve. A rendelet tartalma, 
azaz az elfogadásra kerülő 2 módosítási tétel lakossági fórumokon ismertetésre került, az 
államigazgatási szervek ellenvélemény nem fogalmaztak meg, a rendeletben való 
átvezetésének akadálya nincs. 
A módosítással  a 171/2020. (X.21.) számú határozat szerinti bölcsőde engedélyeztetésének az 
akadálya elhárul, a megnyert pályázati beruházás engedélyeztetése elkezdhető; a benzinkutat 
érintő korrekcióval pedig maradéktalanul teljesül a korábbi településrendezési szerződés 
szerinti önkormányzati vállalás. 
 
 
2. Részletes indokolás  

1.§-hoz 

Bölcsőde területét érintő szabályozási szöveg módosítás. 
 

2. §-hoz 

Benzinkút területének szabályozási szöveget érintő korrekció. 
 
 

3. §-hoz 

Mindkét módosítás átvezetése az érintett szabályozási tervlapok cseréjével. 
 

4. §-hoz 

A megszűnő övezeti kategóriák törlése. 

5. §-okhoz 

Hatályba lépési rendelkezések. 
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az előterjesztés melléklete 
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