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Tárgy:  Felsőlajos Község  Önkormányzata Képviselő-testületének …./2010. (…)  
                  rendelete Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a    
                  helyi építési szabályokról szóló 16/2005. (XII. 15.) rendelet módosításáról 
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Előterjesztés 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 

22-i ülésére 
 
Ü.sz.: II/4-9/2010.   
Tárgy:  Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2010. (…)  
              rendelete Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a    
              helyi építési szabályokról szóló 16/2005. (XII. 15.) rendelet módosításáról 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 Felsőlajos Község Önkormányzata 2005. december 14-én fogadta el a község 
településszerkezeti tervét (47/2005. (XII. 14.) ÖH.) és alkotta meg az OTÉK előírása alapján 
készült helyi építési szabályrendeletet (16/2005. (XII. 15.). 
 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
(továbbiakban Étv.) 6. § (3) bekezdése határozza meg a helyi önkormányzatok 
településrendezési feladatait. (helyi építési szabályzat megállapítása, településrendezési tervek 
elkészíttetése, jóváhagyása, valamint ezen településrendezési eszközök módosítása). 
 A jelenleg érvényes településrendezési terv (településszerkezeti terv és helyi építési 
szabályzat) módosításának szükségességéről  2008. október 14-i ülésén döntött a Képviselő-
testület. (49/2008.(X.14.)ÖH)  
A tervezési munkára és a véleményezési eljárás lefolytatására a 2005. évben elfogadott 
településrendezési terv készítője az ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. (Szilberhorn Erzsébet tervező) 
kapott megbízást. 
 Az Étv 9. § (2)-(4). bekezdése szerint lefolytatott véleményezési eljárás befejezése 
után az Étv. 9. § (6) bekezdése szerint a tervezetet legalább egy hónapra a helyben szokásos 
módon közzé kell tenni, valamint szakmai véleményezés céljából meg kell küldeni az állami 
főépítész részére. A közzététel 2010. január 18-tól 2010. február 18-ig a Polgármesteri Hivatal 
Felsőlajosi Kirendeltségének hirdető tábláján megtörtént. A közzététel ideje alatt a tervvel 
kapcsolatban észrevétel nem érkezett. 
 Az Étv. 9.§ (6) bekezdés b) pontja szerint az állami főépítész szakmai véleményét a 
döntést hozó testülettel ismertetni kell. 
 Az állami főépítész szakmai ajánlásait (javaslatait) a tervező figyelembe vette és ennek 
megfelelően a tervezetet kijavította.  
 Az előterjesztéshez az alábbi mellékletek tartoznak: 

- a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítész szakmai 
véleménye (1.sz. melléklet) 

- igazgatási terület szerkezeti terve m. 1:8000 (T-1) (2.sz. melléklet) 
- a belterület településszerkezeti terve m 1 : 4000 (T-2) (3.sz. melléklet) 
- rendelet-tervezet (4.sz. melléklet) 

A főépítész véleményének figyelembevételével elkészült javítások alapján a 
településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat jogszerűen elfogadható.  
A rendezési terv módosításáról tervező minden képviselőnek készített egy különálló színes 
változatot.  
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet, illetve rendelet-tervezetet terjesztem a Tisztelt 
Képviselő-testület elé: 
 
……../2010. (...) ÖH. 
Településszerkezeti terv módosításának 
elfogadása 
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Határozat-tervezet 

 
1.)Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény  6. § (3) bekezdése a) pontja alapján 
biztosított jogkörében a 47/2005. (XII. 14.) határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervét 
az alábbiak szerint módosítja: 
 
a./ A ThyssenKrupp Építőelemek Kft. területétől északra található mezőgazdasági-, és 
lakóterületet gazdasági területbe sorolja. 
b./ Az Új Tanyacsárdai bekötőút északi oldalán lévő mezőgazdasági területet gazdasági 
területbe sorolja. 
c./ Az Új Tanyacsárdai bekötőút végében található mezőgazdasági területet különleges 
területbe sorolja. 
d./ A lajosmizsei határ mentén a 051/36 hrsz-ú erdőterületet mezőgazdasági területbe sorolja. 
e./  A biológiai aktivitásérték javítása érdekében mezőgazdasági területeket erdőterületbe 
sorol a közigazgatási terület észak-nyugati részén. 
2.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat  1.) pontjában 
foglaltak átvezetését tartalmazó T-1 és T-2 szerkezeti terveket jóváhagyja.   
 
Felelős:      Képviselő-testület 
Határidő:   2010. március 22. 
 
Felsőlajos, 2010. március 18. 
 
 
 
 
          Csordás László  
         polgármester 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Az előterjesztés 1.sz. melléklete 

 
 
 
 



 

 
 
 
 



Az előterjesztés 2.sz.melléklete 

 
 

 
 



Az előterjesztés 3.sz. melléklete 

 
 
 
 



Az előterjesztés 4.sz. melléklete 
 

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2010. (…...) rendelete Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 

helyi építési szabályokról szóló 16/2005. (XII. 15.) rendelet módosításáról 
 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján 
az alábbi rendeletet alkotja. 
 

1. § 
 

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályokról szóló 
16/2005. (XII.15.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 8. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„(2) Oldalhatáron álló beépítésben az oldalkert min 4,0m.” 
 

 
2. § 

A Rendelet 10.§ (7) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki: 
„g) Lf-4* jelű övezetben új beépítés csak a Fő utcai közterületi kapcsolattal rendelkező 

telekre engedélyezhető.” 
 

3. § 
(1) A Rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató területbe a község nem zavaró hatású gazdasági 
tevékenységi célú épületekkel beépített ill. beépíthető területe sorolt, amelyben az 
övezeti előírások figyelembevételével az általános előírások szerint mindenfajta nem 
jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú építmény elhelyezhető.” 

 
4. § 

(2) A Rendelet 13. § (4) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki: 
„i) Gksz-1* alövezetre vonatkozó külön előírások 

ia) A beépítettség mértékébe a beültetési kötelezettségű telekrész nem 
számítható be. 

ib) A beültetési kötelezettség háromszintű növényzettel valósítandó meg. 
ic) A zöldfelületi előírás háromszintű növényzettel valósítandó meg.” 

 
5. § 

 
A Rendelet 15. §-ának felsorolása a következő 3. ponttal egészül ki: 

 
„3. Mezőgazdasági üzemi övezet” 

 
6. § 

 
A Rendelet  a 17. § után a 17/A §-sal egészül ki: 

„17/A § (1) Az övezetben elhelyezhető:  
                „Mezőgazdasági üzemi övezet 



-mindenfajta a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó építmény 
-a mező és erdőgazdasági termékek feldolgozását szolgáló építmény 
-szolgálati lakás a különleges mezőgazdasági üzemi célú épületen belül a 

tulajdonos és a személyzet számára. 
(2) Telek: min 1000 m2 
(3) Beépítés módja: szabadonállóan min 5-es előkerttel és legalább a 

homlokzatmagasságnak megfelelő oldal-, és hátsókerttel 
(4) Beépítettség: max 40%, amelybe a háromszintű növényzettel megvalósítandó 

beültetési kötelezettségű telekrész nem számítható be. 
(5) Építménymagasság max 7,5 m, ami a technológia függvényében változhat. 
(6) Zöldfelület: min 40%, amelyet háromszintű növényzettel kell megvalósítani.” 

 
 

7. § 
A Rendelet 35. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: 

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

 
 

8. § 
(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 
 
 

9. § 
 

(1) E rendelet a kihirdetését követő 3. napon  lép hatályba. 
 
(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, amennyiben 

a folyamatban lévő kérelem kedvezőbb elbírálását teszi lehetővé. 
 
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti: 

a) a Rendelet   8. § (2) bekezdése,  
b) a Rendelet 9. §-ának következő szövegrésze „az oldalkert méretéhez a tűzvédelmi 

szakhatóság esetileg hozzájárul”, 
c) a Rendelet 13. § (1) bekezdése, 
d) 34. § (1) bekezdése, 
e) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési 

szabályokról szóló 16/2005 (XII.15.) rendeletének módosításáról szóló 12/2008. 
(VII.16.) rendelete 1. és 2. melléklete.  

 
Csordás László      Kutasiné Nagy Katalin 
polgármester      körjegyző 
 
A rendelet kihirdetve: 2010. március     

 
                                                                                             Kutasiné Nagy Katalin 
                                                                                             körjegyző     



1.sz. melléklet a …./2010. (….) rendelethez 

 
 
 

 



2.sz. melléklet a …./2010. (….) rendelethez 
 
 

 
 



1. sz. függelék a …/2010. (….) rendelethez 
 

 
 
 



2.sz. függelék a …/2010. (….) rendelethez 
 
 
 

 



3.sz. függelék a …/2010. (…) rendelethez 
 
 
 

 


