
 

Izsák Város Polgármesterétől. 

 

Előterjesztés 

A Képviselő-testület 2019. december 03-án tartandó ülésére. 
 

 

Tárgy: Településrendezési eszközök 64/2018.(10.30.) határozattal indított módosítása  

 

Tisztelt Képviselő-testület 

 

Előzmények: 

Izsák Város Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 64/2018.(10.30.) 

határozatában alábbi módosítását kezdeményezte: 

a) a helyi építési szabályzat sportpálya különleges beépítésre szánt területű tömbjének építésügyi 

előírásaival való kiegészítése 

b) Gedeon dűlő -keleti iparterület- szabályozásának felülvizsgálata és a beruházási szándékok 

szerinti módosítása 

c) A 0193/3 hrsz-ú térségben (Garabonciás Kft) szociális farm megvalósítása érdekében beépítésre 

szánt terület kijelölése 

 

A településrendezési eszközök fenti módosításának tervezésére az Építészműhely Kft (tervező: 

Szilberhorn Erzsébet) kapott megbízását. 

Az egyeztetésre bocsátható munkarészeket (településrendezési eszközök tervezete, megalapozó 

vizsgálat, alátámasztó javaslat) tervező elkészítette. 

 

Egyeztetés 

A településrendezési eszközök fenti módosításának 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.§(6) a) alapján tárgyalásos eljárásban történhetett. 

A tárgyalásos eljárásra azért van lehetőség mert a 64/2018.(10.30.) határozattal a módosítás 

helyszíneinek kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása is megtörtént. 

 

Eljr. 42.§ szerinti tárgyalásos eljárás szabályainak megfelelően az Eljr.29/A § és Izsák Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017.(V.30.) 

önkormányzati rendelete alapján a partneri egyeztetés megtörtént. 

Partneri egyeztetés eredményét Képviselő-testület 2019. június 18-i ülésén megismerte és azt 

49/2019.(06.18.) számú határozattal lezárta. 

 

A partneri egyeztetést záró határozattal a módosítás tervezete, a megalapozó vizsgálat és alátámasztó 

javaslat az állami főépítészi jogkörben eljáró Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítészéhez (továbbiakban állami főépítész) került. 

 

Záró véleményezés  

2019. november 04-re az állami főépítész Eljr. 42.§ rendelkezése szerint egyeztető tárgyalást hívott 

össze. A tárgyaláson készült, jelen előterjesztéshez mellékelt, jegyzőkönyvben foglaltak szerint 

tervező a dokumentációt javította. Az előterjesztettek a jegyzőkönyvben foglaltaknak megfelelnek.  

 

Az állami főépítész BK/TH/3563-7/2019. számon kiadta pozitív záró szakmai véleményét. 

A záró véleményben foglaltak szerint előterjesztettek jóváhagyásának jogi akadálya nincs. 

 

Eljr. 33.§(1) bekezdése értelmében a településszerkezeti terv jóváhagyása (határozat-hozatal) meg kell 

előzze a helyi építési szabályzat jóváhagyását (rendelet-alkotás). 



 

 

 

Az Eljr. 43.§(1) bekezdés c) pontja értelmében helyi építési szabályzat jelen módosítása az elfogadását 

követő napon hatályba léphet. 

 

Izsák, 2019. november 28. 

 

 Kutas Tibor 

 polgármester 

 

Mellékletek: egyeztető tárgyalás jegyzőkönyve és záró szakmai vélemény 

településszerkezeti terv módosítása (határozat-tervezet melléklettel) 

helyi építési szabályzat módosítása (rendelet-tervezet melléklettel) 

 

























Határozat-tervezet 

 

Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testülete településszerkezeti tervét a következők 

szerint módosítja: 

 

1.) Általános mezőgazdasági terület helyén mezőgazdasági üzemi területet jelöl ki az 1. 

melléklet szerint. 

 

 

2.) A biológiai aktivitásérték változatlansága érdekében általános mezőgazdasági terület helyén 

24,5 ha erdőterületet jelöl ki a 0141/90-91), 0141/92, 0141/85, 0141/87-88 hrsz-ú telkeken a 

2. melléklet szerint és egyúttal hektárban számolva 86,29 biológiai aktivitásérték többletet 

rögzít. 

 

 

 

.../2019.(…) határozat 1. melléklete 

 
 

 

.../2019.(…) határozat 2. melléklete 

 



 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2019.(XII.3.) önkormányzati rendelete 

 

A helyi építési szabályokról szóló 2/2009. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

                                                                           Kihirdetve: 2019. december 03.  

 

 

 

Bak Nándor 

jegyző 

 

 

 

 



 

 

 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2019. (….) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról szóló 

2/2009. (II. 4.) Ktr. rendelet módosításáról 

 

Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontja valamint, az Alaptörvény 32. cikk 

(1) a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 

(1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény  13. §. (1) bekezdésében 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. rendeletben biztosított véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási 

szervek és a partnerségi egyeztetés szereplői véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1.§ (1) Izsák Város rendezési tervéről és építésügyi szabályzatáról szóló 2/2009. (II. 04.) Ktr. 

rendelet (továbbiakban: R) 9.§(1) bekezdés cab) alpontja helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

„cab) mezőgazdasági termeléssel, feldolgozással és oktatással kapcsolatos 

építmények” 

 

(2) A R 9.§ a következő (13) bekezdéssel egészül ki: 

„(13) A K-IS jelű építési övezet előírásai 

a) Az építési övezeti előírások figyelembevételével elhelyezhető: 

aa) sportolási célú építmények 

ab) strand és kiszolgáló építményei 

ac) természetvédelmi kutatás, bemutatás és oktatás építményei 

b) telek: min 1000 m2 

c) Beépítés módja: szabadonálló 

d) Építménymagasság: max 9 m 

e) Beépítettség. max 40% 

f) Zöldfelület: min 40%” 

 

2.§ E rendelet hatályba lépésével: 

(1) A R 9.§(4) bekezdés második mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Az építési övezetben a K-IS jelű építési övezetre vonatkozó építési előírásokat 

kell alkalmazni.” 

(2) A R 1. mellékletének D1 szelvénye helyébe e rendelet 1. melléklete lép 

(3) A R 2. mellékletének A2 szelvénye e rendelet 2. melléklete szerint módosul. 

 
3.§ (1) E rendelet a jóváhagyását követő napon lép hatályba. 

(2) E rendelet alkalmazandó a hatályba lépéskor jogerősen el nem bírált ügyekben is, ha az 

építtető számára kedvezőbb. 

 

 

 

Kutas Tibor        Bak Nándor 

polgármester         jegyző 

 



 

 

1/1. melléklet a …/2019.(…) önkormányzati rendelethez 

  

 
 



 

 

1/2. melléklet a …/2019.(…) önkormányzati rendelethez 

  

 



 

 

1/3. melléklet a …/2019.(…) önkormányzati rendelethez 

     

 



 

 

1/3. melléklet a …/2019.(…) önkormányzati rendelethez 
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