JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Békés Város Kép viselő-testületének 2017. november 30-án megtartott nyilvános
üléséről

Az ülés helye:

Városháza Nagyterme (Békés, Petőfi u. 2.)

Jelen vannak:

Izsó Gábor polgármester, Pásztor János, Dr. Pálmai Tamás, Deákné Domonkos
Julianna, Balázs László, Mucsi András, Koppné Dr. Hajdú Anikó, Rácz Attila,
Dr. Gosztolya Ferenc, Dr. Seres István képviselők.

Igazolta,; volt távol: Barkász Sándor képviselő.
Tanácskozási loggal vett részt:
Kálmán Tibor alpolgármester
Támok Lászlóné jegyző
Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető
Dr. Bimbó Mária osztályvezető
Nánási Zsolt osztályvezető
Gál András osztályvezető
Szabóné dr. Vass Orsolyajogász
Juhos Józsefné belső ellenőr
Koszeez Sándor igazgató
Pap Adám főépítész
Erdélyi Imola igazgató
Az ülés kezdésének időpontia:

15.35 h

Ízsó Gábor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület
határozatképes, mert 11 főből 10 fő jelen van, így a nyilvános ülést megnyitotta. Barkász Sándor
képviselő jelezte, hogy a testületi ülésen nem tud részt venni.
Az ülés elején a Bóbita Integrált Tagóvoda Katica Csoportjának „Kiskaráesony Nagykarácsony”
című műsorát tekinthette meg a képviselő-testület.
Megköszönte az óvodások műsorát, és az őket felkészítő óvónők munkáját, akiket egy-egy csokor
virággal kös2őntőtt.
—

Köszöntötte a képviselő-testület ülésén megjelent dr. Halmainé dr. Czinkóezki Teréz Járási Vezető
Ugyész Asszonyt, aki személyesen kereste meg és tájékoztatta arról, hogy nyugdíjba megy.
Főügyész asszony 2002 óta végezte tevékenységét a városban. Békés közbiztonsága viszonylag
jónak mondható. A képviselő-testület nevében megköszönte a vezető ügyész asszony munkáját,
és a testület elismeréseként ajándékot adott át a részére. Harmóniában és békességben teli
nyugdíjas éveket kívánt a vezető ügyész asszony részére.
Köszöntötte továbbá a testület ülésén szintén megjelent dr. Zemplényi László főügyészségi
ügyészt, aki ajövőben ellátja Békésen az ügyészi teendőket.
Dr. Halmainé dr. Czinkóczki Teréz járási vezető ügyész: Megköszönte az ajándékot és az
elismerő szavakat. Mindenkinek áldott Karácsonyt és békés, boldog újévet kívánt.

Tár2v:Napirendi pontok módosítása
izsó Gábor polgármester: Javasolta új napirendi pontként, a nyílt ülésen, a Bejelentések előtt
történő tárgyalással felvenni a meghívóban nem szereplö, később kiküldött 35. sorszámú,
„Beépítésre szánt terület térítésmentes átadása a Magyar Állam részére” tárgyú előterjesztést,
valamint a 36. sorszámú „Testvér-települési programok és együttműködések” címü pályázat
tárgyú előterjesztést az SZMSZ 10. *-a alapján.
Szavazásra bocsátotta az elhangzott javaslatot.
Szavazás előtt niegállapíwtta, ho’ ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: lüfő.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hofla:
Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
471/201 7. (XL 30.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete új napirendi pontként, a nyilvános ülés 31.
napirendi pontjaként. az interpellációk, bejelentések előtt megtárgyaa a 35. sorszámú
„Beépítésre szánt terület térítésmentes átadása a Magyar Allam részére”, valamint a 36.
sorszámú, a „Testvér-települési programok és együttmüködések” cimü pályázat tárgyú
előterjesztést az SZMSZ 10. -a alapján.
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Határidő:
azonnal

Táry:Napirend elfogadása
Izsó Gábor polgármester: Zárt ülésre a nyilvános ülést követően kerül sor. A meghívóban a zárt
ülésre tervezett valamennyi előterjesztést a törvény erejénél fogva zárt ülésen tárgyalja a testület.
Felhívta a képviselö-testület figyelmét arra, hogy a képviselői kérdéseiket. interpellációjukat a
nyilvános ülés végén a Bejelentések keretében tehetik meg.
Módositó javaslat, hozzászólás, észrevétel nem vo1t, Igy szavazásra bocsátotta a meghívóban
szereplő napirendi pontokat az elfogadott módosításokkal együtt.
Szavazás elől! megállapítomi, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: I Ofő.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkornzányzata Képviselő-testületének
472/201 7. (Xl. 30.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. november 30. napján tartott ülésének
napirendi pontjait, az elfogadott módosításokkal együtt az alábbiak szerint fogadta el:
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NAPIRENDI PONTOK:
KÖZMEGHALLGATÁS

1. Településképi arculati kézikönyv és a Településképi rendelet véleményezése
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
Nyilvános ülés:
2. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között történt eseményekről. értekezletekröl
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

3. Tájékoztató az előző testületi üléseken elfogadott határozatok és rendeletek végrehajtásáról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
4. Tájékoztató Békés Város Képviselő-testületének a fontosabb jogszabályi változásokról
Előterjesztő: izsó Gábor polgármester
5. Tájékoztató a civil tartalék felhasználásáról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
6. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előteresztő: Izsó Gábor polgármester
7. Településképi arculati kézikönyv és a Településképi rendelet véleményezése
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
8. Békés Város szabályozási tervéről, valamint építési szabályzatáról szóló 42/2007. (IX. 7.)
önkormányzati rendeletének (HESZ) módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
9. Békés Város Onkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
10. Szakoiwosi rendelések szünetelése
Előteresztő: izsó Gábor polgármester
11. Orvos ügyeleti szerződés feladatok ellátására feladat-átadási/átvállalási szerződés kötése
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
12. Beszámoló a Dánfoki Üdülöközpont 2017. évi üzemeltetésének tapasztalatairól
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
13. Beszámoló Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2017. III. negyedéves
költségvetésének teljesitéséről. az Onkormányzat költségvetéséről szóló 1/2017 (1.30.)
önkormányzati rendelet III. negyedévi módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
14. Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2017. III. negyedéves költségvetés
teljesítéséről szóló tájékoztatás
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
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15. A 2018. évi helyi adónemek, kedvezmények mértékének meghatározása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
16. A 2018. évi piaci dijtételek meghatározása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

17. 2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
18. A szabadtéri égetés szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
19. Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI. 29.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
SZÜNET
20. Kézilabda munkacsamok megvalósulási helyszínéhez szükséges nyilatkozatok
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

21.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. I. félévi munkatetwe
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

22. Beszámoló az oktatási és kulturális tanácsnok munkájáról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

23. 2018. évi szünidei gyermekétkezési szolgáltatási szerződés megkötése
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
24. Köztemetés ellátására vállalkozási szerződés kötése
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
25. A BKSZ Plusz Nonprofit Kü. alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
26. Költségvetési pénzeszköz átcsoportosítás
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
27, A Békési Horgász Egyesület kérelme a 0151/6/C helyrajzi Számú ingatlan bérletére
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
28. Békési Kommunális és Szolgáltató Kü. kérelme a Békés. Csabai u. 81. szám alatti ingatlan
bérbevételére
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
29. Együtt Könnyebb Közhasznú Egyesület bérleti jogviszonya
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
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30. Lejárt garázsbérleti szerződések meghosszabbítása
Előterjesztő Izsó Gábor polgármester
31. Beépítésre szánt terület térítésmentes átadása a Magyar Állam részére
Előter/esztő: Izsó Gábor polgármester
32, Testvér-települési programok és együttműködések” című pályázat
Elá’ter/esztő: Izsó Gábor polgármester
33. Interpellációs válaszok, interpellációk, bejelentések
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
Zárt ülés:
34. Lej árt lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

35. Szakember elhelyezési kérelem
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
36. Soron kívüli elhelyezéssel kapcsolatos kérelem elbírálása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
Izsó Gábor polgármester: A mai ülés közmeghallgatással egybekötött testületi ülés, aminek
témája a Településképi Arculati Kézikönyv és a Településképi rendelet véleményezése.
Köszöntötte a lakosság részéről megjelent érdeklődőket, és tájékoztatta őket arról, hogy a
közmeghallgatás keretében lehetőségük lesz más témában is kérdést feltenni, illetve véleményt
megfogalmazni.
Felkérte az anyagot elökészítő Pap Ádám főépítészt, hogy röviden ismertesse az előterjesztést.
Pap Ádám főépítész: Köszöntötte a megjelenteket. A kormány látta azt, hogy nem feltétlenül
megy jó irányba a magyar építészet és településkép alakulása, ezért Úgy gondolta, hogy
párhuzamosan az épitésügy reformjával bevezeti az Új településrendezési eszközt, az arculati
kézikönyvet, illetve a településképi rendeletet. Az arculati kézikönyv elméletileg a településképi
rendelet megalapozása is, elég áttételesen. Valójában az arculati kézikönyv Békés város építészeti,
politikai dokumentuma. Igy fogalmazza meg a törvény is, ezért önkormányzati határozattal kell
jóváhagyni, de a benne szereplő ajánlások, Útmutatások a lakosság számára nem kötelező
érvényűek. Az ami kötelező érvényű lesz, az a településképi rendeletben foglaltakat.
Ismertette az elkészített arculati kézikönyvet, ami kormányrendeletben rögzített tartalom szerint
lett felépítve, és azt követi a szerkezete és a tartalma is. Az első fejezet egy rövid bevezetés, ami
az arculati kézikönyv céljait foglalja össze. Arról van szó, hogy az utóbbi időkig a település arculat
alakulása kicsit szabadjára volt engedve, elég liberálisan kezelte azt az építési jog, és építési
igazgatás. Esztétikai, arculati kérdésekbe nem igazán lehetett beleszólni. A legújabb irányzat
szerint ez nem helyes, mert a települések közösségének joga van meghatározni azt, hogy milyen
minőségű épületek kerüljenek az utcákra, a közterekre, hiszen akármit is építenek a
magáningatlanokon, azzal óhatatlanul is a várost formálják, ami a közösség élettere. Ezekre
figyelemmel egyáltalán nem igaz az a szemlélet, hogy mindenki azt épít a maga területén, amit
akar, és ennek kizárólag ajó ízlés és a szerencse szabhat határt. A második fejezetben megtörténik
Békés város bemutatása, története és a település legfontosabb karakterisztikai jellemzőinek
ismertetése.
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Békés rendkívül szimpatikus arculatú magyar mezőváros. ahol sok örökség, emlék maradt meg,
ami felelősséget ró az itt lakó közösségekre abban a tekintetben, hogy a legfontosabb értékeit
átörökítse az utókorra. A harmadik fejezet az örökség bemutatását tartalmazza. Nem az volt a cél
és a feladat, mint egy örökségvédelmi hatástanulmányban, hogy egyenként lajstromozzák a helyi
védett épületeket, stb. hanem inkább az, hogy bemutassák, Békés építészete miként fejlődött az
elmúlt évszázadoktól egészen a mai napig. Ennek jelentősége kettős, ugyanis a településképi
rendeletnek tartalmaznia kell a helyi védelemre vonatkozó szabályokat, ezért is fontos az épített
környezet örökségének a bemutatása. Azokat a hagyományokat, amelyek Békésen jellemzőek,
csak úgy lehet leszűrni, ha a meglévő építészeti örökséget legalábbis a legfontosabb elemeit
számba veszik. Ilyenek a templomok, a régi Wenckheim kúria, amelyek a legismertebb
műemlékek. De idesorolhatók a klasszicizmus és a népi építészet emlékei is. Békés úgynevezett
világörökség várornányos területen fekszik, éppen a népi építészeti öröksége okán, illetve a Tájház
mozgalomban játszott kiemelt szerepe miatt. Lehet, hogy egyszer Békés is a világörökség része
lesz, ha a Magyar Kormány lobbizása az Unesconál végre sikerrel jár. A Jantyik kápolna is nagyon
ismert emlék. Az etlektika emlékeit is tartalmazza az anyag a bérházak, a Városháza és az ún. civis
házak mellett, amelyek a mezővárosi építészetre jellemzőek. Külön kiemelte azt, hogy nagyon sok
a téglaburkolatos húz Békésen, ami az összes alíbldi mezővárosrajellemzö Békésben és Csongrád
megyében. Ez is egy alföldi sajátosság, aminek számos emléke van Békésen is. A szecesszió is
megjelenik egyes parasztházakon, amit sokan nem gondoltak volna. Békésen sok építészetileg
értékes emlék és objektum van. A fejezetben a legújabb koroknak az emlékei kerültek
bemutatásra, mivel ennek a fejezetnek időben ajelenkorig ki kell terjednie.
-

-

Településtervezöknek különösen érdekes, hogy Békésen három halmazos településrész is
fennmaradt, ami rendkívüli értéket képvisel urbanisztikai szempontból. Ezek ajellegzetes alföldi
mezővárosnak a megmaradt zárványai, Ibrány, Ujváros és a maradék terület. Mindenképpen oda
kell figyelni arra, hogy ezt lehetőleg a maga érdekes, szövevényes településszerkezetében
megőrizze a település. Nem védett elemek is értékesek lehetnek a környezet számára.
Lényeges fejezet a településképi szempontból eltérő karakterű településrészek lehatárolása címet
viseli. Ez azért fontos, mert ezekre a területekre kellett meghatározni a településképi rendeletben
az előírásokat. Meghatároztak egy történeti beépítésű területet, amely lényegében a belvárost
jelenti. Van egy mezővárosi terület, ami valóban a mezővárosi beépités jellegzetességeit mutatja
a történeti beépítésü terület (belváros) körüli helyen. Alacsony intenzitású beépítésnek nevezték
el a zömében családi házas területet, egyedi telkes beépítéseket. Vannak lakótelepek a városban,
igaz, hogy nem túl nagy számban, azonban eléggé markánsan meghatározzák a városképet.
Megvannak ennek a sajátos építési településképi problémái is. A technológiai területek lényegében
az ipari zónát, közmű területeket jelentik, amelyeket nem soroltak a Városkapuk területébe. Ezeket
a területeket a helyi építési szabályzat is külön kezelte, elsősorban a városba vezető utak mentén,
és az arculat szempontjából meghatározó területek, mivel ezek fogadják a Békésre érkezőket, ezért
nem mindegy, hogy néznek ki. Vannak az egyéb területek, amelyek ilyen markáns módon nem
besorolhatók.
Az építészeti útmutató rész lényegében egy rövid kis illemkódex, néhány alapvető szabállyal. ami
a legelemibb eseteit mutatja be a településképi illeszkedésnek, illetve annak, hogy hogyan lehet
kulturáltan illeszkedni egy meglévö környezetbe. Nem biztos, hogy ennek betartásával feltétlenjó
épületek születnek. de néhány elemi hibát segít elkerülni. Bemutatta az ehhez kapcsolódó ábrákat,
amelyek tükrözik az etikus viselkedést építészetileg a környezettel szemben (magasság, tetőforma,
hajlásszög, tető összetettsége, cizelláltsága, színe, stb.). Az ábrákból látható, hogy egy homlokzat
készitésnél, hogyan szabad az épületeket felújítani, mert különösen az utóbbi időkben az
energetikai korszerűsítések során országszerte rengeteg érték ment veszendőbe. Békésen is eléggé
sok nyoma van ennek, hogy díszítések már nem kerülnek vissza az épületekre, miután
hungarocellel körbe rakták. A kerítések nagyon fontos utcakép alkotó elemek.
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Külterüteteken egy-két jellemző hiba, pár építészeti részLetet mutatott be annak demonstrálására,
hogy fantasztikus dolgok vannak az utcán, és aki végig megy a városban és nyitott szemmel jár,
mit láthat. Ablakok, nyílászárók, bejáratokjelentőségére hívta fel a figyelmet. Valamikor nagyon
míves kapukat építettek, ma legtöbben le tudják egy Obiból vásárolt garázskapuval. Az árnyékolás
különböző módjait is bemutatja az anyag. A századelőn is sokkal kulturáltabban oldották meg a
redőnykérdést, mint manapság, nem szólva a zsalugáterekről. Napelemek, napkollektorok kerültek
bemutatásra. Erdekes téma, de attól fél, hogy ez a napenergia hasznosítás aktivitás tönkre Fogja
tenni a városokat. A településképnek súlyos ártalma ez a napelemes építkezés, ami elérte az
országot. Panelházakon, lapos tetős épületeken, modern épületeken sokkal jobban megállja a
helyét, de történelmi, hagyományos épületek esetében mindig rombolással jár esztétikai
értelemben. Téglaburkolat is bemutatásra került, mivel vannak szép hagyományai is a városban.
Lábazatoknak is szerepe van az építkezésnél. Fontos fejezet az anyagban a jó példák bemutatása,
amelyek az építészeti kultúrát tovább tudják vinni (uszoda, iskola, fürdő, gyaloghíd, ami nagyon
szép mérnöki szerkezet).
A következő fejezetbe néhány szó esik az utcákról. terekről. térburkolatokról, kis építményekről.
Bemutatott egy ábrát, amelyen látható, hogy egy Szépen kialakított burkolt árok is arculat
szempontjából nem mellékes. Az utcák, terek állapota a műszaki létesítmények részéről
alapvetően befolyásolja azt, hogy hogyan fest egy település képen.
A növényzet nagyonjelentös, nemcsak az arculat szempontjából, hanem egészségügyileg is, főleg
a klímaváltozás közben.
Bemutatásra került az utolsó fejezetben taglalt rész, ami a hirdetések, reklámtáblák jelentőségére
hívja fel a figyelmet. Nem ismeretlen az alkotók számára, hogy ez nagyon fontos eleme ennek a
rendeletnek. Kicsit indokolatlanul nagy hangsúlyt kap mind a településképi rendeletben, mind a
kézikönywben. Véleménye szerint ekkora jelentősége nincs építészeti szempontból, azonban
egészen más okai vannak annak, hogy ez ennyire fontos lett.
Az egyik ábrán bemutatta azt, hogy egy történeti épületen, hogy lehet kulturáltan elhelyezni a
feliratokat ahhoz, hogy ennek a fejezetnek is legyen haszna településkép szempontjából.
Az arculati kézikönyvre alapozva készült el a településképi rendelet, aminek legfontosabb
fejezetei maga a településképi szabályok, amelyek Békésre vonatkoznak, a helyi örökségvédelem,
a közművezetékek, légvezetékek, földkábelek, stb. témaköre és a hirdetés, reklám, ami szintén a
legtöbb szót kapta. Része még az anyagnak a településkép érvényesítési eszközök, amelyek
nagyon fontosak, mert itt van lehetőség arra, hogy az önkormányzat a polgármesteren keresztül
rálátást szerezzen bizonyos építési folyamatokra, amelyekre korábban nem volt rálátása. Tudni
kell azt, hogy ami ebbe a rendeletbe bekerült, azt az egyéb rendeleteiből ki kell szednie az
önkormányzatnak, így ez néhány rendelet módosításával isjár majd.
Az épittetök számára nem feltétlenül jó hír, hogy az eddigi két jogszabály helyett most már hármat
kell forgatniuk, de nincs más választásuk. Az OTEK (Országos Településképi és Epítési
Követelmények), a helyi építési szabályzat (HESZ) és a településképi rendelet jelenti azt a hármas
szabályozási csomagot, amit az építtetőknek szem előtt kell tartaniuk ajövöben.
Izsó Gábor polgármester: Megköszönte Pap Ádám főépítésznek a szóbeli kiegészítést és
magyarázatot. Kérte a képviselöket, hogy a témával kapcsolatos véleményüket majd akkor
mondják el, amikor a napirendi pont keretében ismét tárgyalják az ügyet. Kérte Pap Adám
főépítészt, hogy maradjon a képviselő-testület ülésén addig, amíg a napirend keretében
megtárgyalják ugyanezt a témát.
Kérdése a lakossághoz: van-e véleményük, kérdésük a témához kapcsolódóan?
Megállapította, hogy a lakosság részéről nem érkezett jelzés a hozzászólásra vonatkozóan, így a
közmeghallgatást befejezettnek nyilvánította, és a képviselő-testület a meghívóban szereplő
napirendi pontok megtárgyalásával folytatja munkáját.
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Napirend tárwva:

Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között történt eseményekről,
értekezletekről

Írásos előterjesztés csatolva a je’zőkönyvhöz az Mön’. S2. (1) bekezdés» pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztést.
Mucsi András képviselő: Ez az utolsó testületi ülés az idén. A városban lezajlottak a
reformációval kapcsolatos megemlékezések. Az épített örökség mellett a szellemi örökségre is
büszke lehet Békés, hiszen a Város egy nagyon régi protestáns település, és az, amit a
protestantizmus adott demokráciában a lelkészeknek a közösség általi megválasztásával, példát
adott a magyar demokrácia fej jődésére is.Az. hogy túllépve a nemesi gondolkodáson, a nemesi
nemzet felfogáson, a széles körű lakosság bevonása demokratikus folyamatokba, megelőzte a
korát. Demokratikus hagyományaikra is büszkék lehetnek, amikor a reformációra emlékeznek.
Izsó Gábor polgármester: További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, Így szavazásra
bocsátotta az előterjesztés elfogadására vonatkozó javaslatot.
Szavazás előtt megállapítoua, ho’ a szavazásnáljelenlévő képviselők száma: 10 Jő.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
473/201 7. X[ 30.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a Képviselő-testület két
ülése között történt eseményekről, értekezletekről” tárgyú előterjesztésben foglaltakat
tudomásul veszi.
Felelős:
Határidő:

Napirend tárEva:

Izsó Gábor polgármester
értelem szerint
Tájékoztató az elöző testületi üléseken elfogadott határozatok és rendeletek
végrehajtásáról

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhőz az Mötv. S2. ) bekezdés]) pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Ismertette az elöterjesztést. Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem
hangzott el, Így szavazásra bocsátotta az előterjesztés elfogadására vonatkozó javaslatot.
Szavazás
-

dőlt

megállapította, ho a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 Jő.

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

S

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
474/201 7. (XL 30.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató az előző testületi üléseken
elfogadott határozatok és rendeletek végrehajtásáról” tárgyú elöterjesztésben foglaltakat
tudomásul veszi.
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
Határidő:
értelem szerint
Napirend tárEva:

Tájékoztató Békés Város Képviselő-testületének a fontosabb jogszabályi
változásokról

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzi/könyvhöz az Mötv. 52j (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztést. Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt,
Így szavazásra bocsátotta az előterjesztés elfogadására vonatkozó javaslatot.

Szavazás elől! megállapíitotta. hogy a szavazásnáljelenlévő képviselők száma: 1 Ofő.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
475/201 7. (Xl. 30.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a ..Tájékoztató Békés Város Képviselö
testületének a fontosabb jogszabályi változásokról” tárgyú előterjesztésben foglaltakat
tudomásul veszi.
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
Határidő:
értelem szerint
Napirend tár2va:

Tájékoztató a civil tartalék felhasználásáról

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. SZ ) bekezdés]) pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztést. Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt,
Így szavazásra bocsátotta az előterjesztés elfogadására vonatkozó javaslatot.
Szavazás előtt megállapkona. hogy a szavazásnáljelenlévő képviselők száma: 1 Ofő.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
476/2017. (XI. 30.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a civil tartalék
felhasználásáról” tárgyú előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi.
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
Határidő:
értelem szerint
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Napirend tárRva:

Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz

űz

Mötv. 524 (1) bekezdés» pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztést. Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt,
Így szavazásra bocsátotta az előterjesztés elfogadására vonatkozó javaslatot.
Szavazás előtt megállapította, ho’ a szavazásnáljelen/ávó’ képvLvelők száma: 10 Jő.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormán i’zata Kép viselő-testületének
477/201 7. (XL 30.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a polgármester átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről” tárgyú előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi.
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
Határidő:
értelem szerint

Napirend tár2va:

Településképi és
véleményezése

arculati kézikönyv

és

a Településképi

rendelet

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzökönyvhöz űz Mötv. 52.’ (1) bekezdés» pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: A közmeghallgatás keretében Pap Ádám főépítész részleteiben
ismertette az anyagot. Az anyagok véleményezési fázisban vannak, végleges elfogadásukra 2017.
december 31. napjáig kerül sor. Az előterjesztést véleményezte a Pénzügyi Bizottság, valamint az
Ugyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. A bizottságok változás nélkül
javasolják az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását a képviselő-testületnek.
Mucsi András képviselő, bizottsági elnök: Amikor készítették az .‚Üdvözlet Békésröl” című
könyvet, és jelenleg dolgoznak ennek a könyvnek a második kötetén, akkor összevetette jelen
előterjesztéssel, és megállapította, hogy Békésen csodálatos épített értékek vairnak. Ahogy Pap
Adám róépítész is elmondta, problémát jelent, hogy miközben a lakosság átépít, és hungarocelles
megoldással szigetel, eltűnnek a régi díszek. Jelenleg folyamatban van a Református Templom
tornyának a felújítása, és az azon lévő copf torony díszehek az elkészítése nagyon magas
összegbe kerül, hiszen darabonként újra kell gyártatni azokat. Nem várható el a védettség alá nem
helyezett épületek tulajdonosaitól, hogy helyrehozzák a díszeket, stb. Rengeteg fényképfelvétel
van, amit a lakosság elkészített, vagy akár önkormányzati kiadványokhoz készíttettek, illetve a
különböző internetes portálokhoz műkedvelő polgárok beküldtek képeket. Meg kellene szervezni,
hogy készüljön egy digitális adatbázis, amel)mek keretében városrészenként, vagy akár utcánként
összeszednék az értékeket, és az akár a Polgármesteri Hivatal honlapján is megjelenhetne.
Gyerekkorában az Irányi utcán voltak nádfedeles házak, illetve a Malomvégen, de ma már nem
igazán tud ilyen épületekről, a cédulaházon kívül. Volt fonott kerítés, vagy ún. sövénykeiltés is.
Ezek az értékek tönkre mennek, eltűnnek, mert az ingatlan tulajdonosok modernebb anyagokat
használnak. Az „Odvözlet Békésröl” könyv analógiájára meg lehetne kérni a lakosságot arra, hogy
a saját ingatlanuk digitalizálásában nyújtsanak segítséget, amit városrészenként összegyűjtenének,
vagy felkérhetnének egy fotóst, arra, hogy ellentételezés fejében készítse el az önkormányzat által
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értékesnek ítélt épületek képanyagát. Lehet, mire a fotósok a végére érnének, már két-három épület
cl is tűnne.
A most tárgyalt anyag, akár kiinduló vagy végleges anyagnak is jó. Rendkívül érdekes az, amit
Pap Adám főépítész is kiemelt a városképi jelentőséggel kapcsolatban. Például Bánhidán a
Libazug-Irányi utca, vagy a Veres Endre-Rákóczi út területén az ún. bordás településszerkezet
jelenik meg, ami nagyon értékes. Ibrányban pedig a Tűzkút utca környékén, az újratelepüléskor
kialakított gyűrű alakú településszerkezet nagyon szép, amit a képviselő-testület védetté is
nyilvánított. Ez a szerkezet gyakorlatilag a környéken egyedülálló. Történészként és
lokálpatdótaként is az a véleménye, hogy ezeket az értékeket meg kell őrizni. Orül az
előterjesztésnek, és fontosnak tartja ennek reklámozását internetes fórumon, hogy a lakosság minél
szélesebb rétege hozzáférhessen. Ennek következtében értékes párbeszéd alakulhat ki.
Izsó Gábor polgármester: Egyetért a Mucsi András képviselő által elmondottakkal. Az értékek
egy része már megvan fényképeken, stb., de fontos, hogy a mai modern kor technikai
vívmányainak megfelelően digitalizálásra kerüljön.
Dr. Pálniai Tamás alpolgármester: Nem gondolta volna soha, hogy egy első látásra hosszú
szakmai anyag érdekes és izgalmas tud lenni. Megköszönte az előterjesztést, hiszen, amikor
elkezdte azt olvasni, egyre jobban élvezte. Nagyon sok olyan dolgot tudott meg a városról, amit
eddig nem tudott, illetve sok dolgot Ját Békésen másként, mint ahogy eddig látott. Nem vette észre,
hogy sok mindenre érdemes odafigyelni, vagy másként kell rájuk nézni.
Izsó Gábor polgármester: Megköszönte a hozzászólásokat. Békést azelőtt kevésbé ismerő, de egy
hozzáértő mint Pap Adám főépítész szakmai szemmel Úgy tudja csoportosítani az értékeket,
ahogy a helyiek soha nem látják vagy gondolják, mert megszokták. Megköszönte a főépitész
munkáját.
-

-

Rácz Attila képviselő: Koppné dr. Hajdú Anikó képviselőnek jutott eszébe a mai kor egyik
vívmánya, a Google, ami 2011 és 2012-ben körbe járta a várost, és minden utcából a rajta
elhelyezett kamerával rögzített képeket, amelyeket le lehet menteni és tárolni valahol. Ha valaki
ismeri a programot, jól cl tud közlekedni a városban anélkül, hogy egyébként ismerné a várost.
A Google még az időpontot is rögzítette, hogy melyik utcában mikor készült a felvétel. Az álló
képen látható az utcai homlokzat és a kerítés is. Kérdése: a Fáy utca besorolás tekintetében hova
tartozik?
Izsó Gábor polgármester: A Fáy utca lakótelepi terület.
Mucsi András képviselő: A Google programmal az a probléma, hogy csak az aszfaltozott utakra
mennek be, és csak ott készítenek felvételt. Saját háza is fent van a Google-ben, és azon a régi népi
építészeti kapu is megvan, amit ma már átépített. A Google jó dolog, és be is lehet rajta jelölni
népi építészeti értékeket. Amit helyi védettség alá helyeznek, azt be lehet esatlakoztatni, és ahol
vállalkozások elhelyezik a hirdetésüket, meg tudják csinálni, hogy a helyi védettség alatti
ingatlanokat is megjelölik. Képanyagokat kell készíteni, de aki ért a számítástechnikához annak
nem jelent ez problémát.
Koppné dr. Hajdú Anikó bizottsági tag: A kerítések építésével kapcsolatban elmondta, hogy az
nem építési engedély köteles, így elharapózni látszik egy nem annyira jó szokás, ami a
hullámlemezből készült, festett színes kerítés szokása. A képviselő-testület megfogalmazhatna egy
javaslatot ez ellen, mivel az építész szerint is tájidegen és nem támogatható ez a megoldás az
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átláthatóság miatt Sem. Többnyire a szerelés kifelé, az utcafront felé látszik, ami nagyon káros
szokás.
Izsó Gábor polgármester: Kérte Pap Ádám főépítészt, hogy az elhangzott két észrevételre
reagáljon. Az egyik kérdés a Fáy utcára vonatkozott.
Pap Ádám főépítész: A Fáy utca egyik fele, ahol az épületsor található. az a történeti beépítésű
területbe tartozik. Egységesen kell lebatárolni a területeket és nem lehet annyira szétdarabolni,
mint a településrendezési tervekben. A Fáy utca Körös felé eső része az egyéb területek
kategóriájába tartozik. Koppné dr. Hajdú Anikó képviselő által elmondottakra reagálva, elmondta,
hogy a hullámlemezes és egyéb ilyen építőanyagok használatát letiltották a rendelettervezetben.
Izsó Gábor polgármester: A Pénzügyi Bizottság, valamint az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi
és Szociális Bizottság változtatás nélkül javasolja az előterjesztésben foglaltak elfogadását.
További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, igy szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapította, ho ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: lOfő.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
478/2017. (XL 30.) határo;ata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Település Arculati Kézikönyvet és
településképi rendeletet
a széleskörű nyilvánosság biztosításával
partnerségi
véleményezésre bocsátásra alkalmasnak tartja.
-

-

Határidő: értelem szerint
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
Napirend tárya:

Békés Város szabályozási tervéről, valamint építési szabályzatáról szóló
42/2007. (IX. 7.) önkormányzati rendeletének (HESZ) módosítása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzökönyvhöz az Mötv. 524 (fl beke;désB pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Jelenleg a törvényi előírásnak megfelelően kerül módosításra a helyi
építési szabályzat. Ezt követően ajövö év végéig egy Új HESZ megalkotására kerül majd sor. Az
előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, valamint az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és
Szociális Bizottság, amelyek változtatás nélkül elfogadásra javasolják a rendelettervezetet a
képviselő-testületnek.
Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta a rendelettervezet
elfogadására vonatkozó javas]atot.
Szavazás elől! megállapította, ho: ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: lOfő.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
37/2017. (XII. Oh)
önkormányzati rendelete
Békés város szabályozási tervéről, valamint építési szabályzatáról szóló 42/2007. (Xl. 7.)
rendelet
módosításáról
Békés Város Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Et.) 6. (1) bekezdésében és a 13. * (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 23. * (5) bekezdés 6. pontjában
meghatározott feladatkörében eljána a következőket rendeli el:
1.

* A Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Békés város szabályozási
tervéről, valamint építési szabályzatáról szóló 42/2007. (IX.?.) önkormányzati
rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 36.
(2) bekezdésének a helyébe a következő
rendelkezés lép:
(2) A területen kivételesen elhelyezhető nem zavaró hatású e’éb gazdasági
tevékenység céljára szolgáló épület, termelő kertészeti építmény
A Rendelet 51.

2.

*

(9) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

(Q)

Uj épület építésekor az ingatlan mezőgazdasági, vízgazdálkodási, és
közlekedési terület felőli határa mentén hármas fasort va’ bokorsort kell
telepíteni.
3.

*

A Rendelet 52.

(8) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

(8 Új épület építésekor az ingatlan mezőgazdasági, vízgazdálkodási, és
közlekedési terület felőli határa mentén hármas fasor! va’ bokorsort kell
telepíteni.”
4.

*

A Rendelet 53.

*

(9) bekezdésének a he’yébe a következő rendelkezés lép:

„(9,) Új épület építésekor az ingatlan mezőgazdasági, vízgazdálkodási, és
közlekedési terület felőli határa mentén hármas fasor! va bokorsort kell
telepíteni.”
5.

A Rendelet 54.

*

(10) bekezdésének a helyébe a kővetkező rendelkezés lép:

„(10,) Új épület építésekor az ingatlan mezőgazdasági, vízgazdálkodási, ás
közlekedési terület felőli határa mentén hármas fasort vagy bokorsort kell
telepíteni.”

13

6. * A Rendelet 55. * (10) bekezdésének ahelyébe a következő rendelkezés lép:
‚j’lQ.) Új épület építésekor az ingatlan mezőgazdasági, vízgazdálkodási, és
közlekedési terület felőli ha/ára mentén hármas fasor! vagy bokorsort kell
telepíteni.
7. * A Rendelet 56. * (5) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:
(5) L épület építésekor az ingatlan mezőgazdasági, vízgazdálkodási. és
közlekedési terület felőli határa mentén hármas fasort vagy’ bokorsort kell
telepíteni.
8. * A Rendelet 77.

(2) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

2,) A területen elhelvezhetők:
a) közlekedési építmények.
b) tömegközlekedési váró helyiségek,
c,) a közúti közlekedést nem zavaró helyen emlékmű, szobor, telefonfülke, diszkút,
rögzített pad.”
9.

A Rendelet 92. * (2) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) A 720 m2-t meghaladó ingatlanon gazdasági épületet építeni maximum 3%os beépíthetőség mellett lehet.

10.

A Rendelet a következő 96!A. g-al egészül ki:

„96/A. f A mezőgazdasági területre az országos településrendezési és építési
követebnényekről szóló 253/1997. (X1L20.) Korm.rendelet 29. V-ának előírásait
kell megfelelően alkabnazni.
11.

A Rendelet 97. *-ának a helyébe a következő rendelkezés lép:

12.

97. ‘A területen a mezőgazdasági területre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni
azzal a megkötéssel, hogy’ lakóépűlet a területen nem építhetó de meglévő tanya
bővíthető
A Rendelet 99. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A mezőgazdasági területre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni azzal a
megkötéssel, hogy a területen szélerőmű Is elhelyezhető.

13. * A Rendelet 113. * (2) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:
(2,) A műepulélevédelem alá eső ingatlanokat a 2. számú melléklet tartalmazza.
14.

A Rendelet 113. (4) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:
(4) Békés város vonatkozásában a Natura 2000 területekfelsorolását az európai
közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett
földrészletekről szóló 14/2010. (V 11.) KvPvÍ rendelete tartalmazza.
14

26.

15.

* Hatályát a Rendelet 2. (5) bekezdésében az ‚és a beépítés feltételeit elvi építési
engedélyezési eljárásban tisztázzák” szövegrész.

16.

* Hatályát veszti a Rendelet 2. * (6) bekezdésében az ‚.Amennviben nem cix alaprendeltetés
épülete kerül az idea felőli építési határvonalra, Úgy az utcaképbL’ való illeszkedést,
utcaképet ábrázoló homlolaati ten vel és láh’ánytem’elszükséges bemutatni.” szövegrész.

17.

Hatályát veszti a Rendelet 15. (2) bekezdésének e) pontjában az „akkor, hu az építmény
uz adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön
hatósági előírásoknak megfeleL valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos
hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfélelő
beépítését, használatát. “szövegrész.

18.

Hatályát veszti a Rendelet 23.
szövegrész.

19.

Hatályát veszti a Rendelet 40. * (5) bekezdésében az „A területen az épületeket
magastetővel kell ellámi. A telek meghatározó épület homlolcati vonalának ás a tetőgerinc
irányának ci két szomszédos épület valamelyikével meg kell egyeznie. “szövegrész.

20.

Hatályát veszti a Rendelet 56.
tervezni” szövegrész.

(3) bekezdésében az ‚az épületeket magastetővel kell

21.

Hatályát veszti a Rendelet 76/F.
kialakítani, “szövegrész.

(4) bekezdésében az „Az épületeket magastetőre kell

22.

Hatályát veszti a Rendelet 79.
szövegrész.

* (1) bekezdésében az „és hírközlési építmények”

23.

* Hatályát veszti a Rendelet 101. (1) bekezdésének az „azzal a megkötéssel, hogy a
területen szélerőmnűvek elhelyezése előtt hatástanidmány készítendő” szövegrész.

24.

Hatályát veszti a Rendelet 113.
(1) bekezdésében az „Az érintett ingatlanokra
vonatkozó építési engedélyek kiadásánál érintett a régészeti szak-hatóság” szövegrész.

25.

Hatályát veszti a Rendelet az l/A. * (2) bekezdés d) pontja és az (5) bekezdése; a 2.* (1)
—(3) bekezdése, a (4) bekezdés d) pontja, a (6) bekezdésének b) pontja, és a (7) bekezdése;
a 2/A. *-a; a 2/B. (l)-(2) bekezdése; a 2/C. *-a; a 4. (2) és (5) bekezdései; a 7. (2)
bekezdésének d) pontja és a (10) bekezdése; a 13. * (10) bekezdése; a 14. * (11) bekezdése;
a 15. * (4) és (7) bekezdése; a 23. (3) és (8)-(9) bekezdései; a 36. (3) és (5) bekezdései;
a 37. (9) bekezdése; a 46/Á. * (9) bekezdése; az 57. (6) bekezdése; az 59. (6)
bekezdése; a 61. * (2) bekezdése; a 72, * (5) és (1 l)-(13) bekezdései; a 73. * (11)
bekezdése; a 74. (5) és (1 1)-(13) bekezdései; a 75. * (11)— (12) bekezdései; a 78. * (2)
bekezdése; a 79.* (3) bekezdése; a 87. * (4) bekezdése; a 88. * (4) bekezdése; a 95. * (2)(5) bekezdései; a 98. *-a; a 103. (2) bekezdése; a 108. * (3) bekezdése; a ill. * (3)
bekezdése; a 113. (3), (5)-(13) bekezdései; és a 115. (1), (3)-(5) bekezdései.

* (5) bekezdésében „G városifőépítész véleménye alapján”

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

B é kés, 2017 november 30.
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Izsó Gábor sk.
polgármester

Támok Lászlóné sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2017. december hó 1. napján
Tárnok Lászlóné sk.
jegyző
1. sz.melléklet
Hatályos: 2017. február 14-töl

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
42/2007. (IX. 7.)
rendelete
BÉKÉS VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL,
VALAMINT ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL’
Békés Város Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Et.) 6. (3) és 13. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján az alábbi rendeletet alkotja.
1.

fejezet

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

(1) E rendelet hatálya Békés városnak a rendelet jóváhagyásakor érvényes közigazgatási
területére, valamint a területen a (3) bekezdésében részletezett tevékenységre terjed ki.
(2) Jelen rendelet együtt alkalmazandó a belterületre készített szabályozási tervvel, kivéve a
Kispince utcai tömbre készített (ló. melléklet), a Tündér utca környékére készített, a
Csallóközi utca és Veres Péter tér környékére készített (4. melléklet), az Elővízcsatoma
környékére készített (5. melléklet), a Sporttelep környékére készített (6. melléklet), a
Vágóhíd utca és környezetére készített (7. melléklet), a Dánfoba készített (8. melléklet),
a Gyékény utca melletti tömbre készített (11. melléklet) a Dánfok déli területére készített
(17. melléklet), a Vica sor Cseresznye utca Csabai út által határolt területre készített
(18. melléklet) szabályozási tervek területét, ahol azokat kell alkalmazni, a külterületre
készített szabályozási tervvel, kivéve a Vésztöi úti ipartelepre készített (12. melléklet), a
Borosgyánra (14. melléklet), a 470-es űt környezetére készített, a Murony’i út környezetére
készített. a Mezőberényi üt mentére készített, a Malomasszonykertre készített (9.
melléklet) a Mézfeldolgozó tömbjére készített (13. melléklet) a Homokbánya és
—

—

Módosítva az 59/2007. (XL 30.), 19/2009. (VI. 26.), 30/2009. (VIII.
18/2015 (V. 18.) önkormányzati rendeletekke!

28.), 34/2013. (XII. 18.), 19/2014 (V. 30.),
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környezetére készített (15. melléklet), szabályozási tervek területét, ahol azokat kell
alkalmazni. Jelen rendeletet a rendelet 1., 2. és 3. mellékletével együtt kelt alkalmazni.2
(3) A város területén területet felhasználni, telket alakítani, építményt, építmény’részt,
épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni. felújítani, helyreállítani. korszerüsíteni.
lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni, (a továbbiakban együtt: építési
munka) és ezekre hatósági engedélyt adni csak az érvényben lévő, hatályos jogszabályok
az ide vonatkozó ágazati hatósági rendelkezések, valamint jelen rende]et rendelkezései
szerint szabad.3
Fogalom meghatározások

1/A.
(1) E rendelet alkalmazásakor a hatályos magasabb rendű építésügyi jogszabályok fogalom
meghatározásai mellett, az alábbi meghatározásokat kell alkalmazni:
(2) Melléképítmények pontositott meghatározásai:
a) kőzmű-becsatlakozási műtárgy:
AjelLemző rendeltetést szoLgáló, annak megfelelő kapacitási adatokkal, méretekkel
kialakított, kizárólag a közmű becsatlakozását szolgáló műtárgy jellegű
létesítmény.
b) közműpót]ó műtárgy:
Ajellemző rendeltetést szolgáló, annak megfelelő kapacitási adatokkal, méretekkel
kialakított, kizárólag a közmű ideiglenes- vagy végleges jellegű ártalommentes
pótlását, kiváltását szolgáló műtárgy jellegű létesítmény.
c) hulladéktartály-tároló:
Kizárólag a jelLemző rendeltetést szolgáló, axnak megfelelő kapacitási adatokkal,
méretekkel kialakitotLjól szellőző. a rendeltetésszerű használatból származó. I heti
mennyiségének megfelelő kommunális hulladék gyüjtő-edényzetének tárolására
szolgál.
d) önálló épülettől különálló kirakatszekrény:
A rendeltetési szolgáló, bemutató jellegű vitrin, épített jellegű szekrény, amely
tájékoztatásra, reklámozásra szolgáló információk megjelenítését szolgáló
építmény.
e) kerti építmény:
A hatályos magasabb rendű építésügyi jogszabályok fogalomhatározása szerint, az
alábbi pontosításokkal:
Kerti pavilon: Fedett, oldalt részben nyitott, mellvéddel, korláttal, legfeljebb 20 m2
vízszintes vetülettel kialakított pihenés, játék, szórakozás, kikapcsolódás céljára
szolgáló építmény.
Kerti tető: Fedett, oldalt nyitott, legfeljebb 20 m2 vízszintes vetűlettel kialakított,
pihenés, játék, szórakozás, kikapcsolódás céljára szolgáló építmény.
háztartási
célú kemence:
O
Kizárólag a jellemző rendeltetést szolgáló, háztartási jellegű, annak megfelelő
méretű és kapacitású, ételek készítésére szolgáló építmény.
g) húsfZistölő:
-

—

2

Módosítva a 1912009. (VI. 26.), 34/2013. (XII. 18.), 18/2015 (V. 18.), 15/2016 (V. 02.) önkormányzati
rendeletekkel
Mádosítva a 19/2009. (VI. 26.) KT rendelettel
Kieg. a 19/2009. (VI. 26.) KT rendelettel
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Kizárólag ajellemző rendeltetést szolgáló, annak megfelelő méretű és kapacitású,
ételek tbstöléssel történő tartósítására szolgáló építmény.
Ft) jégverem, zöldségverem:
Kizárólag ajellemző rendeltetést szolgáló, annak megfelelő méretű és kapacitású,
fZ5lddel takart zőldségek-gyümölcsök, idényjellegű tárolására szolgáló építmény.
i) állat ól:
Kizárólag ajellemzö rendeltetést szolgáló, annak megfelelő méretű és kapacitású,
fedett áflattartásra szolgáló építmény.
j) állatkihitó:
Kizárólag ajellemző rendeltetést szolgáló, annak megfelelő méretű és kapacitású,
nyitott. fedetlen, kerítés jellegű építménnyel ]ehatárolt, állattartást szolgáló
létesítmény.
k) trágyatároló:
Kizárólag ajellemző rendeltetésnek megfelelő méretű és kapacitású, az ártalmatlan
gyűjtést biztosító a területen jelentkező átlattartásból eredő trágya tárolására
szolgáló, műtárgy, építmény.
1) komposztáló:
Kizárólag ajellemző rendeltetésnek megfelelő méretű és kapacitású, az ártalmatlan
gyűjtést biztosító a területen jelentkező növényi eredetű hulladék komposztálását
szolgáló, műtárgy, építmény.
m) siló:
Kizárólag ajeHemző rendeltetésnek megfelelő méretű és kapacitású gabonaraktár;
építmény, műtárgy, légmentesen zárható tartály takarmány tárolására, kezelésére.
n) ömlesztett anyagtároló:
Kizárólag a jellemző rendeltetésnek megfelelő méretű és kapacitású ömlesztett
anyag (termény, tüzelő, építőanyag) tárolására szolgáló depónia, létesítmény.
o) folyadék- és gáztároló:
Kizárólag a jellemző rendeltetésnek megfelelő méretű és kapacitású folyadék, és
gáznemű anyag tárolására szolgáló tartály, építmény.
p) szabadon álló és legfeebb 6,0 m magas szélkcrék:
A jellemző rendeltetésnek megfelelő méretű és kapacitású, a szélenergiát mozgási
energiává átalakító, az igy keletkezett energia, rendeltetést szolgáló, felhasználására
létesített építmény.
q) antenna oszlop:
AjeLlemző rendeltetésnek megfelelő méretű és kapacitású hírköztési célú építmény.
r) zászlótartó oszlop:
Zászló, jelkép megjelenítését szolgáló oszlop rúd, árboc.
(3) Alap rendeltetés: Az a használati cél, amelyet az övezet előírása építmény, önálló
használati egység vagy helyiség létesítését megengedi.
(4) Kiegészítő rendeltetés: az alaprendeltetést nem korlátozó, egyéb használati cél, amely
meghatározott (építési) övezetben fekvő ingatlanon önálló épületben Vagy rendeltetési
egységben/helyiségben elhelyezhető. A kiegészítő rendeltetés az alaprendeltetést
kiegészíti, gazdagitja és/vagy az alaprendeltetés szerint ott lakók vagy ott tevékenykedők
közvetlen ellátását szolgálja. A kiegészítő rendeltetés nem akadályozhatja, vagy nem
korlátozhatja az ingatlan alaprendeltetés szerinti felhasználását.
(5) Városképi szempontból kiemelt terület: a város területének az a része, amelynek meglévő
vagy tervezett beépítése, annak építészeti értéke jelentős mértékben meghatározza a
városképet, annak látványát, és ezért az Új épületek építését különös gonddal, a városkép
fokozott figyelembe vételével kell engedélyezni.
IS

2.

(1) A szabályozási terven jelölt szabályozási elemek kötelezőek. azokat csak a magasabb
rendű épitésügvi jogszabályokban rögzített véleményezési eljárás lefolytatása mellett lehet
megváltoztatni
.

(2) A külterülcti szabályozási terven jelölt meliorált területeken az építési engedélyezési
eljárúsnál a növény- és talajvédelmi szolgálatát kell érintett szakhatóságnak tekinteni. Az
engedélyezési dokumentációnak a tervezett építmény 100 m-es körzetén belül eső felszíni
és felszín alatti meliorációs műveket fel kell tüntetni.
(3) Minden külterületi építési engedélvezésnél az alapozásnál és az épület alól kikerülő
humuszréteg elkülönített kiemelését, s termő területen való elhelyezését elő kell írni.
(4) Ingatlanok és építmények rendeltetése:
a) Az ingatlanok és épületek használati célja elsősorban az övezeti alaprendeltetés Lehet.
Az alaprendeltetés mellett, az íngatlanon más, az alaprendeltetést kiegészítő rendeltetés
is elhelyezhető az alaprendeltetés elsődlegessége mellett.
b) Az ingatlan és az építmények rendeltetésének meghatározásánál figyelemmel kell lenni
a szomszédos
ill. egymásra ható távolságban lévő
ingatlanok adottságaira is
különösen, ha azok más övezetbe esnek.
c) Nem helyezhető el olyan rendeltetés, amelynek kibocsátott legnagyobb környezeti
terhelése az övezetben megengedhető környezeti terhelésnél nagyobb.
d) Amennyiben az övezetben elhelyezni kívánt funkció kivételesen elhelyezhető, és a
kibocsátott legnagyobb környezeti terbelése az övezetben megengedhetö környezeti
terhelésnél nagyobb, úgy környezeti szempontokat ismertető batástanulmány alapján
meghatározott előírásokkal kell biztosítani, hogy a funkcióból kibocsátott legnagyobb
környezeti terhelés se legyen nagyobb a megengedhető mértéknél (technológiai
korlátozás, környezetvédelmi berendezés kötelező megvalósítása, a technológiák
időbeli korlátozása stb.), amelyről szóló szakhatósági igazolást az építtetőnek az építési
engedély kérelemhez csatolni kell.6
—

—

(5) Az építési övezetek előírásai a telek megengedett legkisebb kialakítható területét és
szélességét tartalmazzák, amelynél
kisebb telek nem alakítható ki,
a már kialakított kisebb telek akkor építhetö be. ha a kialakított telek mérete
(területe és szélessége). megfelel a környező már beépített ingatlanoknak és a beépítés
feltételeit elvi építési engedélyezési eljárásban tisztázzák.7
-

-

(Ó) Az építmények elhelyezésére szolgáló terület (építési hely), az alaprendeltetés szerinti
épület az építési helyen belül, lehetőleg az utca felöli építési hatán’onalon kerüljön
elhelyezésre. Amennyiben nem az alaprendeltetés épülete kerül az utca felőli építési
határvonalra, Úgy az utcaképbe való illeszkedést, utcaképet ábrázoló homlokzati tervvel és
látványtern’el szükséges bemutatni.
a) Az építési helyet
6
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-

-

vagy a Szabályozási terv kötelező eleme tartalmazza.
Vagy az (építési) övezet elő-, oldal- és hútsókertre vonatkozó előírások határozzák meg.

b) A fentiek szerinti meghatározott építési helyet a Szabályozási ten’ módosítása nélkQl
korlátozhatja—a Szabályozási terv készítése után az építési hatóság tudomására jutó:
kulturális örökség vagy helyi védelemre szánt építmény,
természeti adottság (földben lévő természeti vagy épített védendő elem, védelemre
érdemes növényzet stb.),
egyéb biztonsági követelmény (talaj vagy talajvíz adottság, stb.).8
-

-

-

(7) Zöldfelület:
a) Valamennyi beépitésre szánt és beépítésre nem szánt ingatlan kötelező zöldfelülete
a város zöldfelületi rendszerének része.
b) A kötelező zöldfelületet az ingatlanon belül. az építtető által választott helyen kell
megvalósítani. A zöldfelületbe beszámítható:
kerti tó. gondozott vízfelület teljes mértékben zöldlületként vehető figyelembe.
kerti épitmények, mint pergola, nyitott pavilon. tűzrakóhely
amennyiben azok
növényzettel borítottak nem vízzáró burkolatú gyalogos és szabadtéri tartózkodó
felületek stb., amelyek a kert kialakítását növényzeti borítottságukkal is gazdagítják,
és a zöldfclület 10 %-át ősszességükben nem haladják meg.
falusias lakóterületen az elhelyezhető ideiglenesen fennálló üvegház és Í1iasátor.9
-

-

—

—‚

-

Személygépkocsi tároló utólagos építése:
(8)
Meglévő lakóépüíet esetén, amennyiben a létesítéssel a beépítettség az előírt beépítettséget
meghaladná. lakásonként egy személygépkocsi elhelyezése mértékéig újabb
személygépkocsi tároló építhető, az alábbi feltételekkel:
-a megengedett legnagyobb beépitettség az övezetben előírtakat, kizárólag a gépkocsik
elhelyezésének mértékéig, annak érdekében haladhatja meg,
-a megengedett legnagyobb beépitettség az övezetben előírtakat legfeljebb 5%-kal
haladhatja meg,
-az elöírt zöldfelületet meg kell valósítani, legkésőbb a gépkocsi tároló megépítésével egy
időben.
-az övezeti előírások szerinti beépítettség túllépése, csak a vonatkozó magasabb rendű
jogszabályban meghatározott legnagyobb beépítettség mértékéig terjedhet)°
(9) A meglévő lapos tetős épületekre emeletráépítéssel kombinált, vagy anélküli magas tető
építhető az áLtaLános építési, létesítési előírások szerint, ha az alábbi feltételek is
teljesülnek:
a) ráépítés csak a meglévö épület alap rendeltetése, vagy azt közvetlenül kiszolgáló
rendeltetés lehet,
b) az emeletráépítéshez szükséges többletparkoló az általános építési előírások szerint
saját telken elhelyezhető, vagy megépítéséről közterületen illetve más telken a
parkolási rendeletben foglaltaknak megfelelően gondoskodni lehet.

I
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A magastető ráépítés ezekben az esetekben területre érvényes maximális
épitménymagasságot meghaladhatja, de csak a legfeljebb 1 ‚5 m-es magasságú szerkezeti
„térdfal” építése érdekében.’
(10) Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezetébe a jelenleg meglévő építőipari
nyersanyaglelő K- I övezeti jelű bányaterületek tartoznak. A területen külszíni
bányaművelés kezdhető és folytatható.’2
A városkép alakítására vonatkozó rendelkezések
2/A.

l3

(1) Illeszkedési szabályok
a) A kialakult beépítéssel rendelkező területeken Új építmény elhelyezése, és a meglévő
épület közterületről látható tömegének, látványának megváltoztatása esetén biztosítani
kell a környezethez és a környező beépítésekhez történő illeszkedést, mind formai,
mind pedig anyaghasználat tekintetében.
b) A városképi szempontból kiemelt területeken, új építmény elhelyezés,e és a meglévő épület
közterületről látható tömegének, látványának megváltoztatása esetén, az épitésügyi
hatóság, a városi főépítész, vagy az örökségvédelmi szakhatóság véleménye alapján,
előírhatja a homlokzati kialakítás, a tetőforrna. a közterületről látható felületek építészeti
megjelenését, anyaghasználatát.

c) Zártsorú beépítés esetén a városképi illeszkedés szempontjából a tervezett épület
homlokzat, párkány- és gerincmagasságát az utcakép szempontjából jelentősebb
épülethez igazítani kell, a legnagyobb Függőleges irányú eltérés az oldalhatártól
Számított 3 m-en belül az alábbi lehet:
védett épülethez ± 0,5 m,
védett területen ± 1,0 m,
egyéb helyeken± 1,5 m.
(2) Az épületrészek megjelenésével kapcsolatos előírások:
a) Parapet és egyéb oldalfalon való Füst- és légkivezetéssel kapcsolatos rendelkezések:
az utcai teleM3atáron álló, vagy 3,0 m-en belül álló épülethomlokzaton 3,Om alatt
égéstermék kivezetés elhelyezése tilos, a meglévő iLyen kivezetéseket meg kelt szűntetni,
legkésőbb az ingatlanon végzendő jelentős, a homlokzatot érintő építési munkával
(átalakítással, felúj ítással,korszerűsítéssel) egyidőben,
-

-

-

-

csak olyan égéstermék kivezetés létesíthető, amely az épület építészeti
megjelenéséhez igazodik.
-

b) A közterűletről látható homlokzaton (ablak)klíma berendezés az épület megjelenéséhez
illeszkedve. Vagy takart módon létesíthető. A kondenzvíz elvezetéséröl megfelelően
gondoskodni kell, a közterületre vagy a szomszédos ingatlanra nem folyhat át. A már
meglévő, utcáról látható berendezéseket meg kell szüntetni. ás kell alakítani, legkésőbb
az ingatlanon végzendő bármely építési munkával (átalakítással. felújitással.
korszerüsítéssel) egyidőben.
12

‚
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(3) A közigazgatási területen műho]dvevő illetve távközlési. adatátviteli berendezés kültéri
egysége, hír- és adattovábbitó berendezés lehetőleg a közterületről nem látható módon az
épülethez illeszkedve vagy takartan helyezhető el. Az épületenként elhelyezhetö, a
városképben megjelenő egységek, berendezések számát, méretét az érintett szakhatóság
(PId.: őrökségvédelmi- régészeti- műemlékvédelmi, természetvédelmi-) véleményének
flgyelembevételével az illetékes építésügyi hatóság a meglévő látvány védelme érdekében
korlátozhatja.
(4) A közigazgatási területen az utcai, illetve közterületekről jól látható homlokzatok
a) meglévő épület utcai szárnyán funkcióváltás és/vagy üzleti portál építése csak építészeti
értékvizsgálat alapján, az ingatlan utcai homlokzatán egységesen készülhet,
b) meglévő épület utcai szárnyán felújítás egységesen, de legalább valamely vízszintes
osztópárkánnyal határolt területen egységesen készülhet.
(5) Városképi szempontból kiemelt területek az alább felsorolt területek, valamint az ezeket
közvetlenül, vagy a határoló közút mentén (túloldalán) fekvő ingatlanok területei.
a) Műemléki környezet területei
b) Helyi értékvédelerni terület
c) Helyi értékvédelmi rendelet alapján területi védelemmel érintett területek
(településszerkezeti szempontból védett területek, utcaképi védelemmel érintett
területek)
d) Helyi értékvédelmi rendelet alapján egyedi védelemmel érintett ingatlanok, és azok
megjelenését befolyásoló ingatlanok (szomszédos és szemben fekvő ingatlanok)
területe.
e) Közparkok területe
Erzsébet liget
fl 470-es főút.
g) Országos mellékutak területe és a csatlakozó ingatlanok
4644 es út belterületi szakasza
4238 as út belterületi szakasza
h) Városi róutak területe és a csatlakozó ingatlanok
Csabai út
Malom utca-Vashalom utca -Kőrösi Csoma Sándor utca -Dánfoki út
Szarvasi út
Szánthó Albert utca Karacs Teréz utca- Fáy András utca- Piac tér
-

-

-

-

-

-

-

Melléképítményekre vonatkozó előírások
2/8.
(1) A melléképítmények elhelyezését az épületek építési engedélyezésére vonatkozó
dokumentációkban meg kell tervezni, és értelemszerűen ábrázolni kell.
—

—

(2) Állatkifutó és állattartó épület csak az állattartási rendeletben meghatározott állatoknak
építhető.
(3) Utcáról, közterületről közvetlenül látható melléképítményekre vonatkozóan új építmény
elhelyezése, és a meglévő épület közterűletről látható tömegének, látványának

‚
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megváltoztatása esetén biztosítani kell a környezethez és a kőrnyező beépítésekhez történő
illeszkedést, mind forma. mind pedig anyaghasználat tekintetében.
Kerítések kialakítására vonatkozó előírások
2/C.

l6

Keritésépítés általános feltételei:
(1)
Attörés nélkül kialakított kerítést kizárólag, különleges, vagyonvédelmi-, életvédelmi-,
zajvéde]mi-, örökségvédelmi-, siakhatósági előírások alapján lehet létesíteni.
A kerítés alsó, legfeljebb 1,0 m magas lábazati része lehet áttörés nélkül kialakított.
A közterület felé balesetveszélyt okozó kerítést szögesdrót huzal,acéltüske stb. tilos
létesíteni. Biztonsági berendezést a vonatkozó egyéb előírások betartása mellett lehet
elhelyezni.
(2) Kerítésépítés építési övezetekre! övezetekre vonatkozó feltételei:
Nagyvárosias és kisvárosias lakó, valamint a településkőzponti vegyes terület
nagyvárosias és kisvárosias jelLegű építési övezeteiben a kerítést lábazattal kell kialakítani.
Felszíni csapadékvíz csak zártan (szint alatt) vezethetö a kőzterületi zárt vagy nyílt
gyüjtőcsatornába.
A kertvárosias és falusias, valamint a gazdasági építési övezetekben figyelembe véve
az (1) bekezdést az utcai telekhatárt. és a kötelezö előkert oldalhatár menti telekhatárát
kivéve áttörés nélküli kerítés is építhető.
Külterületen figyelembe véve az (1) bekezdést áttörés nélküli kerítés sem a közterület
felöli telekhatáron, sem az ingatlanok közötti telekhatáron nem építhető.
(3) A kerítés műszaki kialakítása minden esetben igazodjék az épüLet architektúrájához,
anyaghasználatáboz, korához, színezéséhez, tömegéhez.
(4) Kirakatszekrény csak az ingatlan telkén állhat, közterületbe I O cm-nél nagyobb mértékben
nem nyúlhat be.
-

-

-

-

-

—

—

-

-

—

-

-

—

—

11. fejezet
A VÁROS TERÜLETÉNEK FELHASZNÁLÁSA
3.
(1) Építési használat szerint a város területe:
a) beépitésre szánt területet és
b) beépítésre nem szánt területet foglal magába.
(2) A beépítésre szánt területek lehetnek:
nagyvárosias lakóterület,
kisvárosias lakóterület,
kertvárosias lakóterület.
falusias lakóterület,
településközpont vegyes terület,
központi vegyes terület,
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület,
ipari gazdasági terület,
üdülőházas terület,
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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hétvégiházas terüLet,
különleges terület.
(3)17
(3) 3•
A beépítésre nem szánt területek lehetnek
közlekedési ás közmüterület
zöldterület
védelmi erdőterület
gazdasági erdőterület
közjóléti erdöterület
kertes mezőgazdasági terület
általános mezőgazdasági terület
vízgazdálkodási terület
különleges terület.
-

-

—

—

—

—

—

—

—

—

Nagyvárosias lakóterület
4.

(1) Nagyvárosias lakóterületen csak az alábbi létesítmények helyezhetők
el:
a) lakóépület,
b) a helyi lakosság ellátását szolgáló, kereskedelmi, szolgáltató épület,
c) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
d) nyitott sportlétesítmény.
e) Kivételesen elhelyezhető: gépkocsi-tároló 3,5 tonnát meg nem haladó jármű részére
akkor, ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a
rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más
rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos
telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát.’8
(2) JeLen rendelet 4. * (1) b)-e) pontja alá tartozó létesítmény csak abban az esetben helyezhető cl.
ha egyetlen kömvezetterhelési kibocsátási paraméterük sem haladja meg a lakóterületre előírt
határértéket. ‚
(3) A területen az épületek magastetösre átépíthetők, Új létesítmény csak magastetővel
épithető.2°
(4) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.
(5)

Új

épület csak közcsatornára történő rákötés mellett engedélyezhető.
5.
Ln-1 jelű épitési övezet

(1) A kialakítható legkisebb telekméret 500 m2.
(2) Az épületek szabadon állóan helyezhetők csak cL.
(3) A telek beépítettsége maximum 60% lehet.

‚
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(4) Az épületek építményrnagassága maximum 15,5 méter lehet.
(5) A zöldfelület legkisebb mértéke 10% lehet.
(6) Terepszint alatti építmény kivéve a tűz-és robbanásveszélyes létesítményeket
—

—

építhető.

6.
Ln-2 jelű építési övezet

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Az épületek csak szabadon állóan helyezhetők el.
Az övezeti határ által lehatárolt telektömbben a beépítettség maximum 30% lehet.
Az épületek építménynrngassága maximum 15,5 méter lehet.
Az övezeti határ által lehatárolt telektörnbben a zőldfelület legkisebb mértéke 30% lehet.
Terepszint alatti építmény kivéve a tűz-és robbanásveszélyes építményeket- építhető.
21A szabályozási ten’enjelölt építési helyeken új építményként csak garázs építhető a (2)
és (3) bekezdés előírásainak figyelembe vétele nélkül. itt a beépítettség 100%. az
építménymagasság maximum 4,0 m lehet.
—

6/A. 22
Ln-3 jelű építési övezet
(1) A területen csak garázs helyezhető cl.
(2) Az épületeket zártsorúan helyezhetőek el.
(3) Az építési hely lehatárolása a következő:
a) Előkert mérete: 0,0 méter
b) Hátsókert mérete 2,0 méter.
(4) A telek beépíthetösége 80%, a zöldfelület legkisebb mértéke 20%.
(5) Az épületek építménymagassága 3,0 méter, terepszint alatti építmény nem helyezhető e).
7.
Ksvárosias lakóterület
(1) A kisvárosias lakóterületen csak az alábbi létesítmények helyezhetők el:
a) lakóépület,
b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
c) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
d) sportépítmény
e) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézmüipari épület.
(2) Kivételesen elhelyezhető:
a) szálláshely, szolgáltató épület,
b) igazgatási épület,
c) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású gazdasági építmény,
d) gépkocsi tároló a 3.5 tonnát meg nem haladó jármű részére akkor. ha az építmény
az adott területre vonatkozó övezeti elöirásoknak. továbbá a rendeltetése szerinti
külön hatósági előírásoknak megfelel. valamint a más rendeltetési használatból

2
22

módosította a 6/2017. (I. 30.) önk. rendelet.
Kieg. 334/2013. (XII. 18.) KT rendelettel

25

eredő Sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti
előírásoknak megfelelő beépítését, használatát.23
(3) A nem lakáscélú létesítmények csak abban az esetben helyezhetők el, ha egyetlen
környezetterhelési kibocsátási paraméterük sem haladja meg a lakóterüíetre előírt
határértékeket.
(4) 24
(5) Allattartó épület a területen nem létesithető.25
(6) Terepszint alatti építmények közül tűz és robbanásveszélyes nem Jétesíthető.
(7) Saroktelkek beépítési százaléka maximum 60% lehet,
(8) A hátsókert mérete 6,0 méter. Ha a telek mélysége nem éri el a 30 métert, akkor 3,0 méter.
Ha a telek mélysége nem éri el a 25 métert, akkor a hátsókert mérete 0,0 méter és a
telekhatárra 4,0 m-nél nem magasabb tűzfalas kialakítással kerülhet építmény.
(9) Ezen (l)-(8) bekezdése csak az Lk-l- Lk-6 jelű építési övezeteknél alkalmazandó.
(10) Új lakóépület. illetve szennyvizet kibocsátó épület. csak közcsatomára történő rákötés
mellett engedélyezhető.
8.
Lk-1 jelű építési övezet
(1) A kialakítható legkisebb telekméret 700 m2.
(2) A telek beépítési módja oldalhatáron álló.
(3) Az építési hely lehatárolása a következö:
előkert mérete figyelembe véve a 7. (4) bekezdésében foglaltakat
méter,
oldalkert mérete 6,0 méter,
hátsókert mérete a 7. (8) bekezdése szerint.26
(4) A telek beépíthetösége maximum 40%.
(5) Az épületek építménymagassága maximum 5,0 méter.
(6) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.
(7) A zöldfelület legkisebb mértéke 30% lehet.
(8) A kialakításra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 16,0 méter.
-

-

-

0,0

-

-

9. *
Lk-2 jelű építési övezet

(1) A kialakítható legkisebb telekméret 500 m2.
(2) A telek beépítési módja zártsorú.
(3) Az építési hely lehatárolása a következő:
előkert mérete figyelembe véve a 7.* (4) bekezdésében foglaltakat
méter,
hátsókert mérete a 7. (8) bekezdése szerint.27
(4) A telek beépithetősége maximum 50%.
(5) Az épületek építménymagassága maximum 6,5 méter.
(6) A területet teljes közművesitettséggel kell ellátni.
-

-

-

0,0

-

23
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24
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(7) A zöldterület legkisebb mértéke 30% lehet.
(8) A kialakításra kerülő telek legkisebb uteafronti szélessége 14,0 méter lehet.
(9) Az utcaf?onton a lakások minimális padlószintje ± 0,75 méter.
101
Lk-3 jelű építési övezet

(1) A kialakítható legkisebb telekméret 600 m2.
(2) A telek beépitési módja oldalhatáron álló.
(3) Az építési hely lehatárolása a kővetkező:
előkert mérete figyelembe véve a 7.* (4) bekezdésében foglaltakat
méter,
hátsókert mérete a 7. (8) bekezdése szerint.28
(4) A telek beépithetősége maximum 40%.
(5) Az épületek építménymagassága maximum 6,0 méter.
(6) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.
(7) A zöldterület legkisebb mértéke 40% lehet.
(8) A kialakításra kerülő telek legkisebb uteafronti szélessége 16,0 méter lehet.
-

-

-

0,0

-

10/A. *29
Lk-4 jelü építési övezet
(1) A kialakítható legkisebb telek méret 1000 m2.
(2) A telek beépítési módja szabadon álló.
(3) Az építési hely lehatárolása a következő:
a) Előkert mérete 5,0 méter
b) Oldalked mérete 6,0 méter
c) Hátsókert mérete 6,0 méter.
(4) A telek beépíthetősége maximum 40%, a zöldfelülete minimum 40%.
(5) Az épületek építménymagassága:
a) Minimum 2,5 méter, a főfunkciójú épületnél 3,5 méter
b) Maximum 6,5 méter.
(6) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.

111
Lk-5 jelű építési övezet

(1) A kialakítható legkisebb telekméret 1.000 m2.
(2) A telek beépítési módja zártsorú.
(3) Az építési hely lehatárolása a következő:
előkert mérete figyelembe véve a 7. * (4) bekezdésében foglaltakat 5,0 méter,
hátsókert mérete a 7. (8) bekezdése szerint.
-

-

-

-
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(4)
(5)
(6)
(7)

A telek beépíthetősége maximum 60%.
Az épületek építménymagassága maximum 9,5 méter.
A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.
A zöldterület legkisebb mértéke 20% lehet.
12..
Lk-6 jelű építési övezet

(1) A kialakítható legkisebb telekméret 1000 m2.
(2) A telek beépítési módja szabadon álló.
(3) Az építési hely lehatárolása a következő:
• előkert mérete 5,0 méter.
oldalkert mérete 6,0 méter,
hátsókert mérete 6,0 méter.3°
(4) A telek beépíthetősége maximum 50%.
(5) Az
épületek
épitménymagassága
minimum
6,5
méter,
9,5 méter.
(6) A területet teljes közmüvesítettséggel kell ellátni.
(7) A zöldterület legkisebb mértéke 30% lehet.
(8) A kialakításra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 24 méter.
-

-

maximum

13.
Lk-7 jelű építési övezet

(1) A területen csak az alábbi létesítmények helyezhetők cl:
a.) lakóépület
b.) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó
épület,
c.) szálláshely szolgáltató épület maximum 4 vendégszobával,
d.) sportépítmény.3’
(2) A kialakítható legkisebb telekméret 400 m2.
(3) A telek beépítési módja oldalhatáron álló.
(4) Az építési hely lehatárolása a következő:
előkert 510 méter,
oldalkert mérete 5,0 méter,
hátsókert mérete 5,0 méter
(5) A telek beépíthetősége maximum 20 %.
(6) Az épületek építménymagassága maximum 4,5 méter.
(7) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.
(8) Zöldterület legkisebb mértéke 60%.
(9) Terepszint alatti építmények közül tűz- és robbanásveszélyes nem létesíthető
(10) Az épületet magastetövel kell ellátni, a tetögerinc irányának a két szomszédos épület
valamelyikének tetőgerinc irányával meg kell egyeznie.
(11) A területen melléképület kiegészítő funkciójú épületrész csak a főépülettel egy
épülettömegben, azzal összeépítve helyezhető el.32
-

-

-

30
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14.
Lk-8 jelű építési övezet

(1) A területen elhelyezhetők:
a) lakóépület,
b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó
épület,
c) szálláshely szolgáltató épület maximum 4 vendégszobával,
d) sportépítmény.
(2) A kialakítható legkisebb telekméret 600 m2.
(3) A telek beépítési módja szabadon álló.
(4) Az építési hely lehatárolása a következő:
elökert mérete 5,0 méter,
oldalkert mérete 3,0 méter,
hátsókert mérete 6,0 méter.
(5) A telek beépíthetősége maximum 20 %
(6) Az épületek építménymagassága maximum 4,5 méter
(7) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni
(8) A zöldterület legkisebb mértéke 60 %
(9) A kialakításra kerülő telek legkisebb utcaonti szélessége 18 méter
(10) Terepszint alatti építmények közül tűz- és robbanásveszélyes nem létesithető
(11) Az épületeket magastetővel kell ellátni
-

-

-

14/A.

Kertvárosias lakóterület
15.
(1) A kertvárosias lakóterületen csak az alábbi létesítmények helyezhetők el:
a) legfeljebb négylakásos lakóépület,
b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó
épület,
c) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
d) a terület rendeltetését nem zavaró hatású kézműipari épület.
(2) Kivételesen elhelyezhető:
a) legfeljebb 6 lakásos lakóépület,
b) sportépítmény,
c) a terület rendeltetését nem zavaró hatású egyéb építmény,
d) gépkocsitároló 3.5 tonnát meg nem haladó jármü részére,
e) állattartó épületek akkor, ha az építmény az adott területre vonatkozó
övezeti előírásoknak. továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági
előírásoknak megfelel. valamint a más rendeltetési használatból eredő
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sajátos hatások nem korlútozzúk a szomszédos telkeknek az övezcti
előírásoknak me2felelő beépítésút. használatát.35
(3) Az (1) bekezdés alá tartozó létesítmény csak abban az esetben helyezhető el, ha egyetlen
környezetterhelési kibocsátási paraméterük sem haladja meg a lakóterületre előírt
határértékeket.
(4) A területen az épületeket magastetőve kell ellátni. A telek meghatározó épületének
homlokzati vonalának és tetöfőgerinc irányának a két-két szomszédos épület
valamelyikével meg kell egyeznie. Az építménymagassága I méternél nagyobb mértékben
nem térhet el a magasabbik szomszédos épület építménymagasságától, de a 16-22.
*
minimális elöírásainál alacsonyabb nem lehet.36
(5) A hátsókert mérete 6,0 méter. Ha a telek mélysége nem éri el a 30 métert, akkor 3,0 méter.
Ha a telek mélysége nem éri el a 25 métert, akkor a hátsókert mérete 0,0 méter és a
telekhatárra 4,0 m-nél nem magasabb tűzfalas kialakítással kerülhet építmény.37
(6) Terepszint alatti építmények közül tűz és robbanásveszélves nem létesíthetö.38
(7) Uj lakóépület, illetve szennyvizet kibocsátó épület csak közcsatomára történő rákötés
mellett engedélyezhető.39

Lke-1 jelű építési övezet
(1) A kialakítható legkisebb telekméret 500 m2.
(2) A telkek beépítési módja szabadon álló.
(3) Az építési hely lehatárolása a következő:
előkert mérete Figyelembe véve a 15.
(4) bekezdésében foglaltakat- 5,0
méter,
oldalkert mérete 3,0 méter,
hátsókert mérete a 15. (5) bekezdése szerint.49
(4) A telek beépíthetősége maximum 30%.
(5) Az épületek épitménymagassága maximum 6,5 méter, minimum 6 méter.
(6) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.
(7) A zöldterület legkisebb mértéke 50% lehet.
(8) A kialakitásra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 16,0 méter.
-

-

-

-

17.
Lke-2 jelű építési övezet
(1) A kialakítható legkisebb telekméret 450 m2.
(2) A telek beépitési módja oldalhatáron álló.
(3) Az építési hely lehatárolása a következő:
előkert mérete figyelembe véve a 15. * (4) bekezdésében foglaltakat
méter,
oldalkert mérete 6,0 méter,
hátsókert mérete a 15. * (5) bekezdése szerint.41
-

-

-

0,0

-

-
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(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

A telek beépithetősége maximum 30%.
42

A területet teljes közművesutettséggel kell ellátni.
A zöldterület legkisebb mértéke 50% lehet.
A kialakításra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 16,0 méter.
18.
Lke-3 jelű építési övezet

(1) A kialakítható legkisebb telekméret 600 m2.
(2) A telkek beépitési módja oldalhatáron álló.
(3) Az építési hely lehatárolása a következő:
előkert mérete figyelembe véve a 15. * (4) bekezdésében foglaltakat
méter,
oldalkert mérete 6,0 méter,
hátsókert mérete I 5. (5) bekezdése szerint.43
(4) A telek beépíthetősége maximum 30%.
(5) Az épületek épitménymagassága maximum 4,5 méter, minimum 4 méter.
(6) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.
(7) A zöldfelület legkisebb mértéke 50% lehet.44
(8) A kialakításra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 16,0 méter.
-

-

-

0,0

-

-

19.
Lke-4 ielű építési övezet
(1) A kialakítható legkisebb telekméret 600 m2.
(2) A telkek beépítési módja zártsorú.
(3) Az építési hely lehatárolása a következő:
előkert mérete figyelembe véve a 15. * (4) bekezdésében foglaltakat -510 méter,
hátsókert mérete 15. (5) bekezdése szerint.45
(4) A telek beépíthetősége maximum 30%.
(5) 46
(6) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.
(7) A zöldfelület legkisebb mértéke 50% lehet.47
(8) A kialakításra kerülő telek legkisebb uteafronti szélessége 14 méter.
-

-

-

20.
Lke-5 jelű építési övezet
(1) A kialakítható legkisebb telekméret 450 m2.
(2) A telkek beépitési módja oldalhatáron álló, a főépületet az oldalhatárra kell tenni.
(3) Az építési hely lehatárolása a következö:
elökert mérete figyelembe véve a 15. (4) bekezdésében foglaltakat 0,0 méter,
oldalkert mérete 6,0 méter,
-

-

-

-
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hátsókert mérete 15. * (5) bekezdése szerint.48
A telek beépíthetösége maximum 30%.
Az épületek építménymagassága maximum 6,0 méter, minimum 4,5 méter.
A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.
A zöldfelület legkisebb mértéke 50% lehet.49
A kialakításra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 16 méter.
-

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

21.
Lkc-6 jelű építési övezet
(1) A kialakítható legkisebb telekméret 500 m2.
(2) A telkek beépítési módja oldalhatáron álló.
(3) Az építési hely lehatárolása a következő:
elökert mérete Figyelembe véve a 5. (4) bekezdésében foglaltakat 3,0 méter,
oldalkert mérete 6,0 méter,
hátsókert mérete 15. (5) bekezdése szerint.50
(4) A telek beépíthetősége maximum 30%.
(5) Az épületek építménymagassága maximum 4,5 méter, a főépület építménymagassága
minimum 3,5 méter.
(6) A területet teljes közművesitettséggel kell ellátni.
(7) A zöldfelület legkisebb mértéke 50% lehet?’
-

-

-

-

-

22.
Lke-7 jelű építési övezet
(1) A kialakítható legkisebb telekméret 700 m2.
(2) A telkek beépítési módja oldalhatáron álló.
(3) Az építési hely lehatárolása a következő:
elökert mérete Figyelembe véve a I 5.* (4) bekezdésében foglaltakat 5,0 méter,
oldalkert mérete 6,0 méter,
hátsókert mérete 8,0 méter.52
(4) A telek beépithetősége maximum 25%.
(5) Az épületek építménymagassága maximum 4,5 méter. az utcafront felől elhelyezkedő
épület építménymagassága minimum 3,5 méter, legalább egy sarokpontjának az
utcationttól 5 méterre kefl lennie.
(6) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.
(7) A zőldterület legkisebb mértéke 50% lehet.
(8) A kialakításra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 18 méter.
-

-

-

-

-

Falusias lakóterület
23.*
(1) A lakóterületen csak az alábbi építmények helyezhetők el kivéve Lf-8 és Lf-9 jelü övezet
-

a) lakóépület,

50
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b) mezőgazdasági (Üzemi) építmény,
c) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
d) szálláshely szolgáltató épület,
e) kézműiparí építmény,
O helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
g) sportépítmény.
(2) Az (1) bekezdés alá tartozó létesítmény csak abban az esetben helyezhető el, ha egyetlen
környezetterhelési kibocsátási paraméterük sem haladja meg a lakóterületre előírt
határértékeket.
(3) A területen az épületeket magastetővel kell ellátni. A telek uicaflont felől elhelyezkedő
épület homlokzati vonalának és tetőgerinc irányának a két-két szomszédos épület
valamelyikével meg kell egyeznie, nem merőleges telek oldalhatár esetén a homlokzati
vonalak és a telekhatár metszéspontjának utcafronttól való távolságának kell egyeznie.
Az építmény magassága I méternél nagyobb mértékben nem térhet el a magasabbik
szomszédos épület építménymagasságától, de az övezeti előirásban meghatározott
minimális építménymagasságot el kell érni.53
(4) Terepszint alatti építmények közül tűz és robbanásveszélyes nem létesíthető.
(5) Saroktelkek beépitési százaléka maximum 40% lehet a városi főépítész véleménye
alapján.
(6) A 600-700 m2 közötti teleknagyságnál a beépitettség maximális mértéke 35%, a 600 m2nél kisebb teleknagyságnál a beépítettség maximális értéke 40%.
(7) Hátsókert mérete 6,0 méter. Ha a telek mélysége nem éri el a 30 métert, akkor 3,0 méter.
Ha a telek mélysége nem éri el a 25 métert, akkor a hátsókert mérete 0,0 méter és a hátsó
telekhatárra 4,0 méternél nem magasabb tűzfalas kialakítással kerülhet építmény.
(8) Allattartással kapcsolatos építmények csak a hatályos állattartás szabályairól szóló
önkormányzati rendelet előírásai szerint helyezhetők el.54
(9)

Új

lakóépület, illetve szennyvizet kibocsátó épület csak a közcsatornára történő rákötés
mellett engedélyezhető.
24.
Lf-1 jelű építési övezet

(1) A kialakítható legkisebb telekméret 800 m2.
(2) A telek beépítési módja oldalhatáron álló.
(3) Az építési hely lehatárolása a következő:
előkert mérete figyelembe véve a 23.* (3) bekezdésében foglaltakat 0,0 méter,
oldalkert mérete 6,0 méter,
hátsókert mérete a 23.* (7) bekezdése szerint.55
(4) A telek beépíthetősége maximum 30%.
(5) Az épületek építménymagassága maximum 4.5 méter.
(6) Főrendeltetésü épület építménymagassága minimum 3.5 méter.
(7) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.
(8) A zöldterület legkisebb mértéke 40% lehet.
(9) A kialakításra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 16,0 méter.
-

-

-

-

-
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(10) Egy telken az állattartó épületek összterülete a 70 m2-t nem haladhatja meg.
25.
Lf-la jelű építési övezet
Előirási megegyeznek az Lf-1 jelű építési övezetével, kivéve a kialakítható legkisebb
telekméret, mely 500 m2.
26.
Lf-2 jelű építési övezet
(1) A kialakítható legkisebb telekméret 800 m2.
(2) A telek beépítési módja szabadon álló.
(3) Az építési hely lehatárolása a következő:
előkert mérete figyelembe véve a 23. (3) bekezdésében foglaltakat 5,0 méter,
oldalkert mérete 3,0 méter,
hátsókert mérete 21* (7) bekezdése szerint.56
(4) A telek beépíthetősége maximum 30%.
(5) A2 épületek építménymagassága maximum 6,0 méter.
(6)
(7) A területet teljes közmüvesítettséggel kell ellátni.
(8) A zöldterület legkisebb mértéke 50% lehet.
(9) A kialakításra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 16,0 méter.
(10) Egy telken az állattartó épületek összterülete a 30 m2-t nem haladhatja meg.
-

-

-

-

-

27.
Lf-3 jelű építési övezet
(1) A kialakítható legkisebb telekméret 800 m2.
(2) A telek beépítési módja oldalhatáron álló.
(3) Az építési he]y lehatárolása a következő:
előkert mérete figyelembe véve a 23.* (3) bekezdésében foglaltakat 0,0 méter,
oldalkert mérete 6,0 méter,
hátsókert mérete 23. (7) bekezdése szerint?8
(4) A telek beépíthetősége ma.ximum 30%.
(5)
(6) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.
(7) Zöldterület legkisebb mértéke 40% lehet.
(8) A kialakításra kerülő telek legkisebb uteafronti szélessége 16,0 méter.
(9) Allattartó épület nem építhető.6°
-

-

-

-

-

-

28.
Lf-4 jelű építési övezet
(1) A kialakítható legkisebb telekméret 900 m2.
56
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(2) A telek beépítési módja oldalhatáron álló.
(3) Az építési hely lehatárolása a következő:
előkert mérete 0,0 méter, mely egyben építési vonal is,
oldalkert mérete 6,0 méter,
hátsókert mérete 23. (7) bekezdése szerint.61
(4) A telek beépíthetösége maximum 30%.
(5) Az épületek építménymagassága maximum 4,5 méter.
(6) Az utcafront felől elhelyezkedő épület építménymagassága minimum 3,5 m méter.
(7) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.
(8) Zöldterület legkisebb mértéke 40% lehet.
(9) A kialakításra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 16,0 méter.
(10) Egy telken legfeljebb két lakás alakítható ki.
-

-

-

29.
Lf-5 jelű építési övezet
(1) A kialakítható legkisebb telekméret 800 m2.
(2) A telek beépítési módja ikres.
(3) Az építési hely lehatárolása a következő:
előkert mérete 3,0 méter, mely egyben építési vonal is,
oldalkert mérete 6,0 méter,
hátsókert mérete 23. (7) bekezdése szerint.62
(4) A telek beépíthetősége maximum 30%.
(5) Az épületek építménymagassága maximum 4,5 méter.
(6) 63
(7) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.
(8) Zöldterület legkisebb mértéke 40% lehet.
(9) A kialakításra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 16,0 méter.
(10) Egy telken legfeljebb két lakás alakítható ki.
-

-

3O.
Lf-6 jelű építési övezet
(1) A kialakítható legkisebb telekméret 1500 m2.
(2) A telek beépítési módja oldalhatáron álló.
(3) Az építési hely lehatárolása a következő:
előkert mérete Figyelembe véve a 23.* (3) bekezdésében foglaltakat 3,0 méter,
oldalkert mérete 5,0 méter,
hátsókert mérete 5,0 méter.64
(4) A telek beépíthetősége maximum 30%.
(5) Az épületek építménymagassága maximum 5,0 méter.
(6) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.
(7) Zöldterület legkisebb mértéke 50% lehet.
(8) Egy telken legfeljebbl0 lakás alakítható ki.
(9) A teLken állattartó épület nem létesithető.
-

-

-

-

-
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31.*

Lf-7 jelű építési övezet

(1) A kialakítható legkisebb telekméret 800 m2.
(2) A telek beépítési módja szabadon álló.
(3) Az épitési hdy lehatárolása a következő:
előkert mérete figyelembe véve a 21* (3) bekezdésében foglaltakat 3,0 méter.
oldalkert mérete 5,0 méter,
hátsókert mérete 5,0 méter.65
(9) A telek beépithetösége maximum 30%.
(10)
Az épületek építménymagassága maximum 5,0 méter.
(11)
A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.
(12)
Zöldterület legkisebb mértéke 50% lehet.
(13)
Egy telken legfeljebb 8 lakás alakítható ki.
(14)
A teiken állattartó épület nem Létesíthető.
-

-

-

-

-

32.
Lf-8 jelű építési övezet
(1) A területen elhelyezhetők:
a) lakóépület,
b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
c) szálláshely szolgáltató épület maximum 4 vendégszobával,
d) sportépítmény.
(2) A kialakítható legkisebb telekméret 350 m2.
(3) A telek beépítési módja oldalhatáron álló.
(4) Az építési hely lehatárolása a következő:
előkert mérete figye]embe véve a 23.* (3) bekezdésében foglaltakat 5,0 méter,
oldalkert mérete 5,0 méter,
hátsókert mérete 23. * (7) bekezdése szerint.66
(5) A telek beépíthetősége maximum 20%.
(6) Az épületek építménymagassága maximum 4,5 méter.
(7) A területet teljes közművesitettséggel kell ellátni.
(8) Zöldterület legkisebb mértéke 60%.
(9) Kiegészítő rendeltetés és alaprendeltetés csak egy épületben helyezhetők el.67
-

-

-

-

-

33.
Lf-9 jelű építési övezet

(6) A területen elhelyezhetők:
a) lakóépület,
b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
c) szálláshely szolgáltató épület maximum 4 vendégszobával,
d) sportépítmény.
(2) A kialakítható legkisebb telekméret 600 m2.
(3) A telek beépítési módja oldalhatáron álló.
(4) Az építési hely lehatárolása a következő:
65
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előkert mérete figye]embe véve a 23.* (3) bekezdésében foglaltakat 5,0 méter,
- oldalkert mérete 3,0 méter,
- hátsókert mérete 21* (7) bekezdése szerint68
A telek beépíthetősége maximum 20%.
Az épületek építménymagassága maximum 4,5 méter.
A területet teljes közművesitettséggel kell ellátni.
Zöldterület leizkisebb mértéke 60%.
A kialakitásra keriHö telek legkisebb utcafronti szélessége 18 méter.
-

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

-

-

Lf-1O jelű építési övezet
(1) A kialakítható legkisebb telekméret 800 m2.
(2) A telek beépítési módja oldalhatáron álló.
(3) Az építési hely lehatárolása a következő:
- előkert mérete - figyelembe véve a 23.* (3) bekezdésében foglaltakat - 3,0 méter,
oldalkert mérete 4,0 méter,
- hátsókert mérete 23.* (7) bekezdése szerint.69
(4) A telek beépíthetősége maximum 30%.
(5) Az épületek épitménymagassága maximum 4,5 méter.
(6) A területet részleges közművesítettséggel kell ellátni.
(7) A zöldfelület legkisebb mértéke 40% lehet.
(8) A kialakításra kerülő telek legkisebb utcaltonti szélessége 14,00 méter.
-

35. *
Lf-11 jelű építési övezet
(1) A kialakítható legkisebb telekméret 1.000 m2.
(2) A telek beépítési módja oldalhatáron álló.
(3) Az építési hely lehatárolása a következő:
- előkert mérete 5,0 méter, mely egyben építési vonal is,
oldalkert mérete 6,0 méter,
- hátsókert mérete 23.* (7) bekezdése szerint.70
(4) A telek beépíthetősége maximum 30%.
(5) Az épületek építménymagassága maximum 4,5 méter.
(6) A területet teljes közmüvesítettséggel kell ellátni.
(7) A zöldfelület legkisebb mértéke 40% lehet.
(8) A kialakitásra kerülö telek legkisebb utcafronti szélessége 16,00 méter.
-

Településközpont vegyes terület
36.
(1) A területen elhelyezhetők:
lakóépület,
- igazgatási épület,
- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület,
-

6%

°
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egyéb közösségi szórakoztató épület, a terület azon részén, amelyben a
gazdasági célú használat az elsődleges,
egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
spodépítmény.71
(2) Nem zavaró hatású egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgáló épület, termelő kertészeti
építmény akkor helyezhető el. ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti
előírásoknak. továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel,
valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos
telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát.72
(3) A területen az új épületeket magastetővel kell ellátni, meglévő lapostetős épületek
magastetösre átépíthetők.
(4) Terepszint alatti építmények közül tűz és robbanásveszélyes nem létesíthetö.
(5) Uj lakóépület. illetve szennyvizet kibocsátó épület csak a közesatornára történő rákütés
mellett engedélyezhető.
37. *
Vt-1 jelű építési övezet
-

-

-

(1) A kialakítható legkisebb telekméret 800 m2.
(2) A telek beépítési módja zártsorú.
(3) Az építési hely lehatárolása a következő:
előkert mérete 0,0 méter,
hátsókert mérete 6,0 méter.
(4) A telek beépithetősége maximum 60%, sarokteleknél 80%.
(5) Az épületek épitménymagassága maximum 12,5 méter.
(6) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.
(7) A zöldterület legkisebb mértéke 10%.
(8) A területen gazdasági építmény nem létesithető,
(9) A meghatározó épület az utcafrontra helyezhető.
-

-

38.
Vt-2 jelű építési övezet

(1) A kialakítható legkisebb telekméret 500 m2.
(2) A telek beépítési módja zártsorú.
(3) Az építési hely lehatárolása a következő:
elökert mérete 0,0 méter,
hátsókert mérete 6,0 méter.
A meghatározó épület az utcafrontra helyezendö.
(4) A telek beépíthetősége maximum 40%.
(5)
(6) Az épületek építménymagassága maximum 6,0 méter.
(6) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.
(7) A zöldterűlet legkisebb mértéke 30%.
(8) A kialakításra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 14,0 méter lehet.
(9) Allattartó épület nem építhető.71
(10) Az épület főgerincének az utcával párhuzamosnak kell lennie.
-

-
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39.
Vt-3 jelű építési övezet
(1) A kialakítható legkisebb telekméret 400 m2.
(2) A telek beépítési módja zártsorú.
(3) Az építési hely lehatárolása a következő:
előkert mérete 0,0 méter,
hátsókert mérete 1,0 méter.
(4) A telek beépithetősége maximum 80%.
(5) Az épületek építménymagassága maximum 12,5 méter.
(6) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.
(7) A területen gazdasági építmény nem építhető.
(8) A zöldterület legkisebb értéke 10%.
-

-

40.
Vt-4 jelű építési övezet
(1) A kialakítható legkisebb telekméret 800 m2.
(2) A telek beépitési módja oldalhatáron álló.
(3) Az építési hely lehatárolása a következő:
előkert mérete 0,0 méter,
oldalkert mérete 4,0 méter,
hátsókert mérete 3,0 méter.
(4) A telek beépíthetősége maximum 40%.
(5) Az épületek építménymagassága maximum 4,5 méter. A területen ai épületeket
magastetővel kell ellátni. A telek meghatározó épület homlokzati vonalának és a tetőgerine
irányának a két szomszédos épület valamelyikével meg kell egyeznie. Az építmény
magassága 1 méternél nagyobb mértékben nem térhet el a magasabbik szomszédos épület
épitménymagasságától, de minimum 4,0 m-nek kell lennie.75
(6) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.
(7) A zöldterület legkisebb mértéke 30%.
(8) A kialakításra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 14,0 méter lehet.
-

-

-

41.*
Vt-5 jelű építési övezet
(1) A kialakítható legkisebb telekméret 600 m2.
(2) A telkek beépítési módja zártsorú.
(3) Az építési hely lehatároiása a következő:
előkert mérete 0,0 méter,
hátsókert mérete 10,0 méter.
(4) A telek beépíthetősége 60%.
(5) 76
(6) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.
(7) A zőidterület legkisebb mértéke 40%.
(8) A kialakításra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 20,0 méter lehet.
(9) Gazdasági épület a területen nem létesíthető.
-

-
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42.
Vt-6 jelű építési övezet
(1) A kialakítható legkisebb telekméret 800 m2.
(2) A telek beépítési módja zártsorú.
(3) Az építési hely lehatárolása a következő:
előked mérete 0,0 méter,
hátsókert mérete 6,0 méter.
(4) A telek beépíthetősége 50%.
(5) Az épületek építménymagassága maximum 9,5 méter.
(6) A területet teljes közművesitettséggel kell ellátni.
(7) A zöldterület legkisebb mértéke 30%.
(8) A kialakitásra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 20,0 méter lehet.
-

-

43.
Vt-7 jelű építési övezet

(1) A kialakítható legkisebb telekméret 1000 m2.
(2) A telek beépítési módja szabadon álló.
(3) Az építési hely lehatárolása a következő:
előkert mérete 5,0 méter, ill. építési vonal szerinti,
oldalkert 5,0 méter,
hátsókert mérete 6,0 méter.
(4) A telek beépithetősége 60%.
(5) Az épületek építménymagassága maximum 9,5 méter.
(6) A területet teljes közművesitettséggel kell ellátni.
(7) A zöldterület legkisebb mértéke 20%.
-

-

-

44.
Vt-8 jelű építési övezet

(1) A kialakítható legkisebb telekméret 1000 m2.
(2) A telek beépítési módja szabadon álló.
(3) Az építési hely lehatárolása a következő:
elökert mérete 5,0 méter,
oldalkert mérete 8,0 méter,
hátsókert mérete 10,0 méter.
(4) A telek beépíthetősége 50%.
(5) Az épületek építménymagassága maximum 12,5 méter.
(6) A területet teljes kőzművesítettséggel kell ellátni.
(7) A zöldterület legkisebb mérete 30%.
(8) A területen gazdasági épület nem helyezhető el.
(9) A területen csak intézmény helyezhető cl.
-

-

-

45.
Vt-9 jelű építési övezet

(1) A kialakítható legkisebb telekméret 800 m2.
(2) A telek beépitési módja zártsorú.
(3) Az építési hely lehatárolása a következő:
40

előkert mérete 0,0 méter,
hátsókert mérete 6,0 méter.
A telek beépíthetősége 60%.
Az épületek építménymagassága maximum 9,5 méter.
A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.
A zöldterület legkisebb mérete 30%.
-

-

(4)
(5)
(6)
(7)

46.

Vt-1O jelű építési övezet
A terület piac, vásárcsamok és kereskedelmi létesítmények elhelyezésére szolgál.
(1) A területen akialakítható legkisebb telekméret 800 m2.
(2) A telek beépítési módja szabadon álló.
(3) A telek beépíthetősége 80%.
(4) Az épületek épitménymagassága maximum 7,5 méter.
(5) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.
(6) A zöldterület legkisebb mértéke 10%.
(7) Terepszint alatti építmény nem létesíthető.
46/A.
Vt-11 jelű építési övezet
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

A területen csak vendéglátó és szálláshely szolgáltató épület helyezhető cl.
A kialakítbató legkisebb telekméret 600m2.
A telek beépítési módja szabadon álló.
Az építési hely lehatárolása elő-, oldal.- hátsókert. mérete 3,00 méter.
A telek beépíthetősége 60%.
Az épületek építménymagassága maximum 7,0 méter.
A területet teljes közmüvesítettséggel kell ellátni.
A zöldfelület legkisebb mértéke 20%.
A területen történő építés engedélyezéséhez a természeti környezetbe történő beillesztés
igazohísára kertészeti, környezet rendezési tervet kell benyújtani.
Központi vegyes terület
47. *
KV-l jelű építési övezet

(1) A kialakítható legkisebb telekméret 1500 m2.
(2) A telek beépítési módja szabadon álló.
(3) Az építési hely lehatárolása a következő:
előkert mérete 5,0 méter,
oldalkert mérete 6,0 méter,
hátsókert mérete 6,0 méter.
(4) A telek beépíthetősége maximum 40%.
(5) Az épületek építménymagassága maximum 6,5 méter.
(6) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.
-

-

-
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(7) A zöldterület legkisebb mértéke 30%.
(8) A területen terepszint alatti építmények közül tűz- és robbanásveszélyesek nem
helyezhetők el.
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület
48.
(1)76

(2) Csak olyan létesítmények helyezhetők cl a területen, melynek környezetterhelési.
kibocsátási paraméterük nem haladja meg a környező lakóterületek határán a
lakóterületekre előírt határértékeket.
49. *
Gks-1 jelű építési övezet

(1) Kialakítható legkisebb telekméret 1.000 m2.
(2) Az épületek szabadon állóan helyezhetőek el.
(3) Az építési hely lehatárolása a következő:
elökert mérete 0,0 méter,
az oldalkert mérete 6,0 méter,
hársókert mérete 6,0 méter.
(4) A telek beépithetösége maximum 60%.
(5) Az épületek építménymagassága maximum 9,0 méter.
(6) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.
(7) A zőldterület legkisebb mértéke 20%.
(8) Terepszint alatti építmény építhetö.
-

-

-

50. *
Gks-2 jelű építési övezet79
(1) A kialakítható telek legkisebb mérete 1000 m2, a telek beépítési módja oldalhatáron álló
telek, a telek beépíthetősége 60%.
(2) Az építési hely lehatárolása a következő:
előkert mérete 0,0 méter
oldalkert mérete 6,0 méter
hátsókert mérete 6,0 méter
(3) Az épületek építménymagassága maximum 6,5 méter, terepszint alatti építmény
létesíthető, a 48.
(1) bekezdés szerinti épületeken túl lakóépület is elhelyezhető a
területen.
(4) A területet teljes közművesitettséggel kell ellátni.
(5) A zöldfelület legkisebb mérete 20%.
A területen a szomszédos lakóterülettő] mért 20 m távolságban csak olyan létesítmények
helyezhetőek el, melyek környezetterhelési kibocsájtási paraméterük nem haladja meg a
lakóterületre előírt határértéket.
—

—

—

78

Hatályon kívül helyezve a 19/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelettel
Módosította a 15/20 16. (V. 02.) önkormányzati rendelet
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51.*

Gks-3 jelű építési övezet
(1) Kialakítható legkisebb telekméret 3.000 m2.
(2) Az épületek szabadon állóan helyezhetők el.
(3) Az építési hely lehatárolása a következő:
előkert mérete 10,0 méter,
oldalkert mérete 6,0 méter,
hátsókert mérete 10,0 méter.
(4) A telek beépíthetősége maximum 50%.
(5) Az épületek építménymagassága maximum 9,5 méter.
(6) A zöldfelület legkisebb mértéke 20% lehet.
(7) A területet teljes közmüvesitettséggel kell ellátni.
(8) Terepszint alatti építmény építhető.
(9) Epítési enaedélvezéskor az inuatlan mezöuazdasád. vízzazdálkodási. és közlekedési
terület felőli határa mentén hármas fasor és bokorsor telepítését kell előírni.
-

-

-

52.
Gks-4 jelű építési övezet
(1) Kialakítható legkisebb telekméret 2.000 m2.
(2) Az épületek szabadon állóan helyezhetők cl.
(3) Az építési hely lehatárolása a következő:
előkert mérete 5,0 méter,
oldalkert mérete 6,0 méter,
hátsókert mérete 10,0 méter.
(4) A telek beépíthetősége maximum 40%.
(5) °
(6) A zöldfelület legkisebb mértéke 30% lehet.
(7) A területet részleges közmüvesítettséggel kell ellátni.
(8) Terepszint alatti építmény építhető.
(9) Epítési emjeclélvezéskor az inuatlan mezőuazdasáui. vízuazdálkodási, és közlekedési
terület felőli határa mentén hármas fasor és bokorsor telepítését kell előimi.
-

-

-

53.
Gks-5 jelű építési övezet

(1) Kialakítható legkisebb telekméret 1.500 m2.
(2) Az épületek szabadon állóan helyezhetők el.
(3) Az építési hely lehatárolása a következő:
elökert mérete 5,0 méter,
oldalkert mérete 7,0 méter,
hátsókert mérete I 0,0 méter.
(4) A telek beépíthetősége maximum 40%.
(5) Az épületek építménymagassága maximum 7,5 méter kivéve, ha a technológia eimél
magasabbat igényel.
(6) A zöldfelület legkisebb mértéke 30% lehet.
-

-

-

°
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(7) A területet részleges közművesítettséggel kell ellátni.
(8) Terepszint alatti építmény építhető.
(9) Lphési enucdéIezéskor aZ inuu(lan mezőuazdasáw. vízuazdálkodási. ás közlekedési
terület ilöli határa mentén hármas fasor és bokorsor tekpítését kell előimi.
54.
Gks-6 jelű építési övezet

(1) A területen az alábbi épületek helyezhetők el:
mindenfajta, nemjelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület,
igazgatási, egyéb irodaépület,
parkolóház, üzemanyagtöttő.
sportépítmény.
(2) A kialakítható legkisebb telekméret 1.200 m2.
(3) Az épületek szabadon állóan helyezhetők el.
(4) Az építési hely lehatárolása a következő:
eíökert mérete 5,0 méter,
oldalkert mérete 7,0 méter,
hátsókert mérete 10,0 méter.
beépíthetősége
(5) A telek
maximum 40%.
(6) Az épületek építménymagassága maximum 7,5 méter kivéve, ha a technológia ennél
magasabbat igényel.
(7) A zöldfelület legkisebb mértéke 30% lehet.
(8) A területet részleges közművesitettséggel kell ellátni.
(9) Terepszint alatti építmény építhető.
(10) Epítési enuedélvezéskor az inuatlan mezöaazdasátti. víziazdálkodási. és közlekedési
terület felöli halára mentén hármas fasor és bokorsor telepitését kell előirni.
-

-

-

-

-

-

-

55.
Gip-t jelű építési övezet

(1) A területen egyéb ipari terület elsősorban az ipari, az energiaszolgáltatási és a
településgazdálkodás építményei elhelyezésére szolgáló épületek helyezhetők el.82
(2) A kialakítható legkisebb telekméret 5.000 m2.
(3) Az épületek szabadon állóan helyezhetők el.
(4) Az építési hely lehatárolása a következő:
előkert mérete 10,0 méter,
oldalkert mérete 6,0 méter,
hátsókert mérete 10,0 méter.
(5) A telek beépíthetősége maximum 40%.
(6) Az épületek épitménymagassága maximum 12,0 méter.
(7) A területet teljes közművesitettséggel kell ellátni.
(8) A zöldfelület legkisebb mértéke 40%.
(9) Terepszint alatti építmény építhető.
(10) Epítési enuedélvezéskor az inuatlan mezömzdasáui. vizazdálkodási. és közlekedési
terület felőli határa mentén hármas fasor ás bokorsor telepítését kell előimi.
-

-

-

81

Módosítva a 19/2009. (VI. 26.) KT rendelettel

82

Módosítva a 19/2009. (VI. 26.) KT rendelettel
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56.*
Cip-2 jelű építési övezet
(1) A területet elsősorban a nagyszámú állattartás létesítményeinek, a mezőgazdasági
műveléshez szükséges géptelepek, valamint műtrágya és vegyszertárolók elhelyezésére
szolgál.
(2) Az övezeten belül elhelyezhető még olyan nem vegyipari tevékenység épülete is, mely
nincs zavaró hatással az állattartásra, és a tevékenységnek nincs védőtávolság igénye az
állattartással szemben.
Továbbá elheyezhetö:
a területen dolgozók ellátását biztosító szociális épületek,
a gazdasági tevékenységhez szükséges irodák,
a tevékenységhez feltétlen szükséges lakóépületek,
a terület ellátását szolgáló inüastmktúra létesítményei.
(3) A telekre és az épületekre vonatkozó előírások:
a kialakítható legkisebb telekméret 3.000 m2,
az épületeket szabadon állóan kell elhelyezni,
a beépitettség legnagyobb mértéke 40%,
a zöldfelület legkisebb mértéke 30%,
a megengedett legnagyobb építménymagasság 6,5 méter, ez alól kivétel, ha a
technológia ennél feltétlen nagyobb magasságot igényel,
az épületeket magastetővel kell tervezni.
(4) A terüLetet részleges közművesítettséggel kell ellátni.
(5) Építési enuudélvezéskor az inaatlan mczőuazdasáui. vízuazdálkodási. és közlekedési
terület lzlöli határa mentén hármas Fasor és bokorsor tclepitését kell előírni.
(6) A telken belül az építési hely lehatárolása a következő:
az előkert mérete 10.0 méter,
az oldalkert mérete 6,5 méter,
a hátsókert mérete 10,0 méter.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Üdülőházas terület
57.
Üü-1 jelű építési övezet
(1) A kialakítható legkisebb telekméret 1500 m2.
(2) A telek beépítési módja szabadon álló.
(3) Az építési hely lehatárolása a következő:
elökert mérete 10,0 méter,
oldalkert mérete 6,0 méter,
hátsókert mérete 10,0 méter.
(4) A telek beépíthetősége maximum 15%.
(5) Az épületek építménymagassága maximum 9,5 méter.
(6) Az épületeket magastetősre kell kialakítani.
(7) A területet teLjes közművesítettséggel kell ellátni.
(8) Zöldterűlet legkisebb mértéke 50% lehet.
(9) A kialakitásra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 25 méter.
-

-

-
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58.
Üü-2 jelű építési övezet83
(1) Kialakítható telek legkisebb mérete 1000 m2, legkisebb utcaüvnti szélessége 25 méter, a
telek beépítési módja szabadon álló, a telek beépithetősége 30%.
(2) Az építési hely lehatárolása a következő:
előkert mérete 6,0 méter
oldalkert mérete 6,0 méter
hátsó kert mérete 6,0 méter
(3) Az épületek építménymagassága maximum 12,5 méter, terepszint alatti építmények közül
tűz- és robbanásveszélyes építmény nem építhető. az épületeket magas tetősre kell
kialakítani.
(4) A zöldfelület legkisebb mértéke 41% lehet.
A területet teljes kőzművesítettséggel kell ellátni.
—

—

—

Hétvégiházas terület
59. *
Hh jelű építési övezet84
(1) A kialakítható ]egkisebb telekméret 500 m2.
(2) A telek beépítési módja szabadon álló.
(3) Az építési hely lehatárolása a következő:
előkert mérete 5,0 méter,
-

oldalkert mérete 3,0 méter,
bátsókert mérete 3,0 méter.
(4) A telek beépíthetősége maximum 20%.
-

-

(5) Az épületek építménymagassága maximum 4,5 méter.

(6) Az épületeket magastetősre kell tervezni, héjazata nád, cserép vagy zsindely lehet.85
(7) A területen kerti építmények nagysága maximum 10 m2 lehet, építménymagassága
maximum 2,5 méter lehet, építési engedély alapján.86
(8) A területet részleges közművesítettséggel kell ellátni.
(9) A zöldfelület legkisebb mértéke 60% lehet.
Különleges terület
60. *87
K-1 jelű építési övezet
(1)
(2)
(3)
(4)

88A terület fúrdö elhelyezésére szolgál.
A területen Új telket kialakítani nem lehet.
A telek beépítési módja szabadon álló.
Az építési hely lehatárolása a következő:

módosította a 15/2016. (V. 02.) önt rendelet
Az 59. alcíme módosítva a 19/2009. (VI. 26.) KT rendelettel
85
Módosítva a 19/2009. (VI. 26.) KT rendelettel
86
Módosítva a 19/2009. (VI. 26.) KT rendelettel
87
Módosítva a 34/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelettel
88
Módosítva a 19/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelettel
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a) előkert mérete 0,0 méter,
b) szomszédos lakótelek felől 6,0 méter.
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

A telek beépíthetösége 30%.
Az épületek építménymagassága maximum 10,0 méter.
A területet teljes közművesítettséggel kell eLlátni.
A zöldterület legkisebb mértéke 40%.
Terepszint alatti építmény építhető.
61.*
K-2 jelű építési övezet

(1) A terület sporttelep elhelyezésére szolgál, csak ehhez a funkcióhoz kapcsolódó épületek
helyezhetők el.
(2) Az épületeket magasletősre kell alakítani. és szabadon állóan elhelyezni.
(3) A megengedett legnagyobb építménymagasság 8,5 méter.
(4) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.
(5) A beépítettség legnagyobb mértéke 10%.
(6) A zöldterület legkisebb mértéke 70%.
(7) A kialakítható legkisebb telekméret 2000 m2.
(8) A telken belül az építési hely lehatárolása a következő:
i. előkert mérete 5,0 méter,
ii. oldalkert mérete 8,5 méter,
iii. hátsókert mérete 8,5 méter.
(9) Terepszint alatti építmények közül csak úszómedence helyezhető el.
62j
[(-3 jelű építési övezet
(1) A terület temető elhelyezésére szolgál.
(2) A temető területén csak ravatalozó és kripta épülete helyezhető el
(3) A temetőt áttört kerítéssel kell körbevenni, az alól csak ott lehet kivételt tenni, ahol a kerítés
egyben umafal is.
63.
[(-4 jelű építési övezet

(1) A terület kegyeleti park elhelyezésére szolgál.
(2) A lezárt temetőkben új síremlék már nem állítható.
64.
K-5 jelű építési övezet
(1) A területen csak személygépkocsi tároló építhető.
(2) A telek beépitési módja oldalhatáron álló.
(3) Az építési hely lehatárolása a következő:
előkert mérete 0,0 méter,
oldalkert mérete 6,0 méter,
hátsókert mérete 3,0 méter tűzfal kialakítása mellett.
-

-

-
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(4) A telek beépíthetősége maximum 40%.
(5) Az épületek építménymagassága maximum 3,0 méter.
(6) A területet részleges közművesítéssel kell ellátni.
65.
K-6 jelű építési övezet
(1) A területen horgászat célját szolgáló épület helyezhető eli
(2) A kialakítható legkisebb telekméret 1.500 m2.
(3) A telek beépítési módja szabadon álló.
(4) Az építési hely lehatárolása a következő:
az ingatlanhatártól és az övezeti határoktól egyaránt 5,0-5,0 méter.
(5) Az övezet beépithetősége 30%.
(6) Az épületek építménymagassága 4,5 méter maximum.
(7) A területet részleges közművesítettséggel kell ellátni.
(8) Terepszint alatti építmények építhetők.
(9) A zöldfelület legkisebb mértéke 40%.
-

66.
K-7 jelü építési övezet

(1) A területen hulladékudvar. hulladékkezelő és komposztáló telep helyezhető el.9°
(2) A kialakítható legkisebb telekméret 3.000 m2.
(3) A telek beépítési módja szabadon álló.
(4) Az építési hely lehatárolása a következő:
előkert mérete 5,0 méter,
oldalkert mérete 6,0 méter,
hátsókert mérete 6,0 méter.
(5) A telek beépíthetösége 30%.
(6) Az épületek építménymagassága maximum 4,5 méter, ennél magasabb csak abban az
esetben építhető ha, azt a technológia feltétlenül megköveteli.
(7) A területet részleges közművesítettséggel kell ellátni.
(8) A zöldfelület legkisebb mértéke 40%.91
-

-

-

67.
K-8 jelű építési övezet

(1)
(2)
(3)
(4)

A területen a duzzasztómű kiszolgáló épületei helyezhetők el.
A kialakithato legkisebb telekmeret 2.000 nr.
A telek beépítési módja szabadon álló.
Az építési hely lehatárolása a következő:
előkert mérete 3,0 méter,
oldalkert mérete 3,0 méter,
hátsókert mérete 3,0 méter.
(5) A telek beépíthetösége 30%.
(6) Az épületek építménymagassága maximum 6,5 méter.
(7) A területet részleges közművesitettséggel kell ellátni.
-

-

-

89
°°
°1
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(8) A zöldfelület legkisebb mértéke

40%.92

68.
[(-9 jelű építési övezet
(1)
(2)
(3)
(4)

A területen szennyvíztisztító telep helyezhető el.
A kialakítható legkisebb telekméret 3.000 m2.
A telek beépítési módja szabadon álló.
Az építési hely lehatárolása a következő:
előkert mérete 5,0 méter,
oldalkert mérete 1010 méter,
hátsókert mérete 10,0 méter.
A telek beépíthetösége 30%.
Az épületek épitménymagassága 4,5 méter maximum.
A területet teljes közmüvesítettséggel kell ellátni.
A zöldfelület legkisebb mértéke 40%.
-

-

-

(5)
(6)
(7)
(8)

69.
K-10 jelű építési övezet
(1) A területen transzformátor alállomás helyezhető el.
(2) A telek beépítési módja szabadon álló, legkisebb mérete 3.000 m2.
(3) Az építési hely lehatárolása a következő:
előkert mérete 10,0 méter,
oldalkert mérete 10,0 méter,
hátsókert mérete 10,0 méter.
(4) A telek beépithetősége 30%.
(5) Az épületek építménymagassága maximum 4,5 méter.
-

-

-

70.
71.
[(-12 jelű építési övezet
(1) A területen vendéglátó és szálláshely szolgáltató, valamint lakóépület és funkciójukhoz
közvetlen csatlakozó épület helyezhető el.
(2) A kialakítható Legkisebb telekméret 2.000 m2.
(3) A telek beépítési módja szabadon álló,
(4) Az építési hely lehatárolása a következő:
előkert mérete 5,0 méter,
oldalkert mérete 6,0 méter,
hátsókert mérete 10,0 méter.
(5) A telek beépithetősége 30%.
(6) Az épületek épitménymagassága 9,0 méter maximum.
(7) A területet részleges közművesítettséggel kell ellátni.
(8) A zöldfelület legkisebb mértéke 40%.
(9) Terepszint alatti építmények építhetők.
-

-

-
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72.
1(14 jelű építési övezet
(1) A területen horgászati tevékenységhez kapcsolódó létesítmények helyezhetők el, Úgy mint:
horgászat célját szolgáló épület valamint kerti építmény (kerti lugas, kerti
tető maximum 20 m2 alapterülettel, melynek 50%-a alakítható ki zárt
építményként, a nyitott építmény alapterületébe a 80 cm széles,
ereszvonalon belüli sáv nem számít bele,
horgászstég.95
(2) A kialakítható legkisebb telekméret 30.000 m2.
(3) Az övezet beépítési módja szabadon álló.
(4) A pihenőépület, kerti építmény a szabályozási ten’enjelölt építési helyen helyezhető el.96
(5) A horgászsiég. horgászállás lófelöli szé’e beljebb nem lehet. mint az erre a célra létrehozott
határvonal.
(6) Az övezet beépíthetősége 10%.
(7) A pihenőépület építménymagassága maximum 3,5 méter, a kerti építmény ereszvonalának
magassága maximum 2,5 méter.
(8) A területre közmüvesítetlenség esetén is lehet építési engedélyt kiadni.
(9) A zőldfelület legkisebb mértéke 40%.
(10) Terepszint alatti építmények közül, támfal és partfal építhető.
(11) Csak nyeregtetös épület építhető, a tető gerincvonalának valamely szomszéd épület,
építmény gcrincvonal irányával kell megegyezni. Amennyiben 20 méteres távolságon
belüL szomszédos építmény nem található, Úgy a legközelebbi ingatlanhatárral párhuzamos
gerinc alkalmazandó. A tető fedőanyaga cserép, fa-, vagy bitumenes zsindely, valamint
nád lehet.
(12) Az építmények közötti legkisebb távolságot az OTEK 36. *-a szerint kell meghatározni.
(13) Lakókocsi csak gépjármű nyilvántartásban szereplő, forgalmi engedéllyel és műszaki
vizsgával rendelkező járműként parkolhut a területen egyfolytában maximum 14 napig.
-

-

73.
K-15 jelű építési övezet
(1) A területen horgászati tevékenységhez kapcsolódó létesítmények helyezhetők el, Úgy mint:
horgászat célját szolgáló épület valamint kerti építmény (kerti lugas, kerti
tető maximum 20 m2 alapterülettel, melynek 50%-a alakítható ki zárt
építményként, a nyitott építmény alapterületébe a 80 cm széles, ereszvonalon
belüli sáv nem számít bele,
horgászstég.97
(2) A kialakítható leEkisebb telekméret 10.000 m2.
(3) Az övezet beépítési módja szabadon álló.
(4) 98
(5) A horgászstég, horgászállás tófelőli széle beljebb nem lehet, mint az erre a célra létrehozott
hatán’onal.
(6) Az övezet beépíthetösége 15%.
(7) A pihenőépület épitménymagassága maximum 3,5 méter, a kerti építmény ereszvonalának
magassága maximum 2,5 méter.
-

-
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(8) A területre közmüvesítetlenség esetén is lehet építési engedélyt kiadni.
(9) A zöldfelület legkisebb mértéke 40%.
(10) Terepszint alatti építmények közül támfal és partfal építhető.
(11) Csak nyeregtetős épüLet építhetö, a tető gerincvonalának valamely szomszéd épület.
építmény gedncvonul irányával kell megegyezni. Amennyiben 20 méteres távolságon
belül szomszédos építmény nem található, úgy a legközelebbi ingatlanhatánal párhuzamos
gerinc alkalmazandó. A tető fedőanvaga cserép. fa-, Vagy bitumenes zsindely, valamint
nád lehet.
(12) Az építmények közötti legkisebb távolságot az OTEK 36. *-a szerint kell meghatározni.
(13) Lakókocsi csak gépjármű nyilvántartásban szereplő, forgalmi engedéllyel és műszaki
vizsgával rendelkező járműként parkolhat a területen egyfolytában maximum 14 napig.
74.
K-16 jelű építési övezet
(1) A területen horgászati tevékenységhez kapcsolódó létesítmények helyezhetők el, úgy mint:
horgászat célját szolgáló épület valamint kerti építmény (kerti lugas, kerti
tető maximum 20 m2 alapterülettel, melynek 50%-a alakítható ki zárt
építményként, a nyitott építmény alapterületébe a 80 cm széles, ereszvonalon
belüli sáv nem számít bele.
horgászstég.99
(2) A kialakítható legkisebb telekméret 10.000 m2.
(3) Az övezet beépitési módja szabadon álló.
(4) 00
-

-

(5) A horgászstég, horgászállás tófelöli széle beljebb nem lehet, mint az erre a célra létrehozott
határvonal.
(6) Az övezet beépithetősége 20%.
(7) A pihenőépület épitménymagassága maximum 3,5 méter. a kerti építmény ereszvonalának
magassága maximum 2,5 méter.
(8) A területre közművesítetlenség esetén is lehet építési engedélyt kiadni.
(9) A zőldfelület legkisebb mértéke 40%.
(10) Terpszint alatti építmények közül támfal és partfal építhető.
(11) Csak nyeregtetős épület építhető, a tető gerincvonalának valamely szomszéd épület,
építmény gerincvonal irányával kel) megegyezni. Amennyiben 20 méteres távo)ságon belül
szomszédos építmény nem található, úgy a legközelebbi ingatlanhatárral párhuzamos gerinc
alkalmazandó. A tető fedőanyaga cserép, fa-, vagy bitumenes zsindely, valamint nád lehet.

(12)

Az építmények közötti legkisebb távolságot az OTÉK 36. *-a szerint kell meghatározni.

(13) Lakókocsi csak gépjármű nyilvántartásban szereplő, fbrgalmi engedéllyel és műszaki
vizsgával rendelkező jármükén parkolhat aterületen egyfolytában maximum 14 napig.

Módosítva a 19/2009. (VI. 26,) KT rendeletteL
Hatályon kívül helyezve a 19/20 14. (V. 30.) önkormányzati rendeletlel

51

76/A.
K-19 jelű építési övezet
(1) ‘°2A terület vízmű elhelyezésére szolgál.
(2) Az építési hely lehatároiása a következő:
a) Előkert mérete 5,0 méter
b) Oldalkert mérete 5,0 méter
c) Hátsókert mérete 5,0 méter.
(3) Az épület és az építmény csak szabadon állóan helyezhető cl.
(4) Terepszint alatti építmény elhelyezhető.
76/B.
K-20 jelű építési övezet
(1) t01A terület oktatási és kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgál.
(2) A kialakítható legkisebb telekméret 1500 m2.
(3) A telkek beépítése szabadon álló. Az építési hely lehatárolása a következő:
a) Előkert mérete 5,0 méter
b) Oldalkert mérete 6,0 méter
c) Hátsókert mérete 6,0 méter.
(4) A telek beépíthetősége maximum 30%, a zöldfelület legkisebb mérete 50%, az épületek
építménymagassága maximum 9,5 méter.
(5) A területet teljes közmüvesíteuséggel kell ellátni, terepszint alatti építmény építhető.

76/C. ‚°
K-21 jelű építési övezet
(1) ‘°6A területen strand és létesítményei helyezhetők cl.
(2) A kialakítható legkisebb telekméret 500 m2.
(3) A telek beépítési módja szabadon álló. Az építési hely lehatárolása a következő:
a) Előkert mérete 0,0 méter
b) Oldalkert mérete 3,0 méter
e) Hátsókert mérete 3,0 méter.

°‚
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(4) A telek beépíthetősége maximum 10%, a zöldfelület legkisebb mérete 60%. Az épületek
építménymagassága maximum 3,5 méter.
(5) A területet részleges közművesítettséggel kell ellátni, terepszint alatti építmény építhető.

76/D.

*107

[(-22 jelű övezet
(1) ‘°8A területen ifjúsági tábor, kereskedelmi, vendéglátó épület, szálláshely, sportlétesítmény,
camping, sátortábor helyezhető el.
(2) A kialakítható legkisebb telekméret 2000 m2.
(3) 109A telek beépítése szabadon álló, az építési hely behatárolása a következő:
a) Elökert mérete 5,0 méter
b) Oldalkert mérete 5,0 méter
c) Hátsókert mérete 5,0 méter.
(4) A telek beépíthetősége 25 %.
(5) Az épületek építménymagassága maximum 9,0 méter.
(6) A területet részleges közművesitettséggel kell ellátni. a beépithetöség mértékéig terepszint
alatti építmény tűz- és robbanásveszélyes kivételével építhető.”
—

—

76/E. *110
K-23 jelű építési övezet
(1) A területen jégpálya, sport- játszótér, hozzájuk kapcsolódó épület és építmény, valamint
gépjármű parkoló helyezhető el.
(2) A kialakítható legkisebb telekméret 5000

m2.

(3) A telkek beépítése szabadon álló. beépíthetősége maximum 10%, a zöldfelület legkisebb
mértéke 40%.
(4) Az épületek épitménymagassága maximum 4,5 méter.
(5) A területet teljes kőzmüvesítettséggel kell ellátni, terepszint alatti építmények a beépithetőség
mértékéig építhetőek.”
76/F.
K-24 jelű építési övezet

(1) A terület mezőgazdasági üzemi terület, a mezőgazdasági termeléshez és feldolgozáshoz
kapcsolódó mindenfajta épület és építmény elheLyezhető.

107

109
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(2) 12A kialakítható legkisebb telekméret 3000 m2’ az épületeket szabadon állóan kell elhelyezni.
Az építési hely lehatárolása a következő:
a) Az előkert. oldalkert. hátsókert mérete 10,0 méter.
(3) A telek beépíthetősége 30%. a zöldfelület legkisebb mértéke 40%.
(4) “3Az épületeket magastetőre kel] kialakítani, a megengedett legnagyobb építménymagasság
6,5 méter, ez alól kivétel, ha a technológia ennél feltétlen nagyobb magasságot igényel.
(5) A területet részleges közmüvesítettséggel kell ellátni, terepszint alatti építmény a beépíthetőség
mértékéi építhető.
75. *
[(-17 jelű építési övezet
(1) A területen elhelyezhető horgászati tevékenységhez kapcsolódó létesítmények közül:
kerti építmény (kerti lugas, kerti tető) maximum 100 m2 alapterülettel.
(2) A kialakítható legkisebb telekméret 50.000 m2.
(3) A telek beépítési módja szabadon álló.
(4) Az építési hely lehatárolása a következő:
a parton lévő ingatlanhatártól 10,0 méter,
a vízfelőli övezeti határtól 10,0 méter.
(5) A kerti építmény csak a szárazföldön lehet.
(6) Az övezet beépíthetősége 10%.
(7) A kerti építmény ereszvonalának magassága maximum 2,5 méter.
(8) A területre közművesítetlenség esetén is lehet építési engedélyt kiadni.
(9) A zöldfelület legkisebb mértéke 40%.
(10) Terepszint alatti építmények közül támfal és partfal építhető.
(11) A kerti építményeket magastetővel kell építeni, a tetőfedő anyaga cserép, Fa, vagy
bitumenes zsindely, illetve nád lehet.
(12)Lakókocsi csak gépjármű nyilvántartásban szereplő. forgalmi engedéllyel és műszaki
vizsgával rendelkező jármüként parkolhat a terüieten egvtblvtában maximum 14 napig.
-

-

-

76.
[(-18 jelű építési övezet
(1)
(2)
(3)
(4)

A területen vendéglátó épület helyezhető el.
A kialakítható lefLkisebb telekméret 2.000 m2,
A telek beépítési módja szabadon álló.
Az építési hely lehatárolása a következő:
elökert mérete 5,0 méter,
oldalkert mérete 5,0 méter,
hátsókert mérete 5,0 méter.
A telek beépíthetősége 30%.
Az épületek építménymagassága 4,5 méter maximum.
A területet részleges közművesitettséggel kell ellátni.
A zöldfelület legkisebb mértéke 40%.
Terepszint alatti építmények épithetők.
-

-

-

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
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Közlekedési és közműterület
77. *
Köu-1 jelű övezet
(1) A területen az Országos közutak, kerékpárutak, gépjármű várakozóhelyek, járdák ás ezek
csomópontjai, vízelvezetési rendszere, továbbá közművek és hírközlési építmények,
valamint fasorok helyezhetők el.
(2) A területen elhelyezhetők:
közlekedési építmények,
maximum I m2 felületü reklámhordozók. a közúlkezelö hozzájárulásával,
tömegközlekedési váró helyiségek,
a közúti közlekedést nem zavaró helyen emlékmű, szobor, telefonflilke,
díszkút, rögzített pad)’4
(3) Az utcákon a meglévő fasorok megtartandók, ez alól kivétel csak közlekedési
csomópontok területigénye.
(4) A területen új légvezeték nem helyezhetö el.
-

-

-

-

78.
Köu-2 jelű övezet
(1)

A területen a helyi gyűjtöutak, kerékpárutak, gépjármű várakozóhelyek, járdák és ezek
csomópontjai, vízelvezetési rendszere, továbbá közművek és hírközlési építmények ás
fasorok helyezhetők el.
(2) A terü]eten elhelyezhető:
maximum I m2 felületű reklámhordozók, a közútkezelő hozzájárulásával,
építményt és annak részeit a rendeltetési céljának megfelelően. ás a helyszíni
adottságok figyelembevételével kell megvalósítani Úgy, hogy az
ne akadályozza a szomszédos ingatlanok és építmények, önálló rendeltetési egységek
rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságát,
méreteivel, elhelyezésével, építészeti kialakításával illeszkedjen a környezet és a
környező beépítés adottságaihoz,
ne korlátozza a szomszédos telkek beépitését,
t-te károsítsa a szomszédos beépítést és annak építészeti jellegzetességeit,
tegye lehetővé az építészeti örökség és az építészeti értékek megóvását,
építmény elhelyezési módja, építménymagassága, homlokzata, tetőzete és azok
kialakítása tegye lehetővé a településkép és a környezet előnyösebb kialakítását, a táj
és településkép értékeinek érvényesülését,
építészeti megoldásával járuljon hozzá a táj- ás a településkép esztétikus
alakításához.’15
(3) Az utcákon a meglévő fasorok csak akkor számolhatók fel, ha különben 6 méter széles
útburkolat nem építhető ki.
-

-

-

-

-

-

-

-
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79.*
Köu-3 jelű övezet
(1) A területen a lakóutak. gépjármű várakozóhelyek. járdák és ezek csomópontjai,
vízelvezetési rendszere, továbbá közművek és hírközlési építmények és fasorok
helyezhetők el.
(2) A utcákon a meglévő fasorok nem számolhatók Fel.
(3) A területen elhelyezhető:
maximum I m2 felületű reklámhordozók, a közútkezelő hozzájárulásával, építményt
és annak részeit a rendeltetési céljának megfelelően. és a helyszíni adottságok
figyelembevéte’ével kell megvalósítani Úgy, hogy az
ne akadályozza a szomszédos ingatlanok és építmények, önálló rendeltetési egységek
rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságát,
méreteivel, elhelyezésével, építészeti kialakításával illeszkedjen a környezet és a
környező beépítés adottságaihoz,
ne korlátozza a szomszédos telkek beépítését,
ne károsítsa a szomszédos beépítést és annak építészeti jellegzetességeit,
tegye lehetővé az építészeti örökség és az építészeti értékek megóvását,
építmény elhelyezési módja, építménymagassága, homlokzata, tetőzete és azok
kialakítása tegye lehetővé a településkép és a környezet előnyösebb kialakítását, a táj
és településkép értékeinek érvényesülését,
építészeti megoldásával járuljon hozzá a táj- és a településkép esztétikus
alakításához.”6
-

-

-

-

-

-

-

-

80.
Köu-4 jelű övezet
(1) A terület csak gyalogos és kerékpáros közlekedésre vehető igénybe.”7
(2) A területen járdák, közművek és hírközlési építmények és fasorok. és más növényzet,
szobrok, díszkutak, telefonfülke, rögzített padok helyezhetök el.
(3) A meglévő fasorokat meg kell tartani. A fasorban levő fákat eltávolításuk után
folyamatosan pótolni kell.
81.
Köu-5 jelű övezet
(1)
A területen az Országos közutak, kerékpárutak, gépjármű várakozóhelyek, ezek
csomópontjai, vízelvezetési rendszere, hírközlési építmények, valamint fasorok helyezhetők
el.
(2) A területen elhelyezhetők:
közlekedési építmények,
tömegközlekedési váró helyiségek.
-

-
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82.
Köu-6 jelű övezet
(1) A terület mezőgazdasági gyűjtőutak elhelyezésére szolgál.
(2) Az utak burkolttá téte]ével egyidejűleg 12 méter széles területet kell biztosítani.
(3) A területen elhelyezhető továbbá vízelvezető rendszer és fasor.
83.
Köu-7 jelű övezet
(1) A terület mezőgazdasági utak elhelyezésére szolgál.
(2) A terület egyik oldalán fasor helyezhető el.
84. *
Köu-8 jelű övezet
(1) A terület turisztikai célú út elhelyezésére szolgál.
(2) A területen turisztikai célú építmény elhelyezhető.
85.
Köu-9 jelű övezet
(1) A terület magánút elhelyezésére szolgál.
(2) A terület egyik oldalán fasor helyezhető el.
86. *
Kök jelű övezet
(1) A terület vasút, valamint kapcsolódó tevékenységek elhelyezésére szolgál elsődlegesen.
(2) A területen tárolás céljára szolgáló épületek is elhelyezhetők.

Zöldterület
87.
11 jelű övezet
(1) A területen növényzeten kívül elhelyezhető járda. kerékpárút, sétaút, szobor, diszkút,
rögzített pad, telefonliilke, I m2-nél nem nagyobb reklámhordozó.
(2) A terület intenzív kezelésű zőldterület.
(3) A területen épület nem helyezhető el.
(4) A területen légvezeték nem helyezhető el.
88. *
Z-2 jelű övezet
(1) A területen növényzeten kívül elhelyezhető járda, szen’izút, kerékpárút, sétaút, szobor,
díszkút, rögzített pad, telefonmlke, I m2-nél nem nagyobb reklámhordozó.
(2) Az egyberúggő parkterület 2%-ig elhelyezhető vendéglátó épület.
(3) A terület intenzív kezelésű zöldterület.
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(4) A területen légvezeték nem helyezhető el.

89.
1-3 jelű övezet
(1) A terület nem intenzív kezelésű zöldterület.
(2) A
területen
növényzeten
kívül
elhelyezhető
1 m2-nél nem nagyobb reklámhordozó.
(3) A területen épület nem helyezhető el.

járda,

sétaút,

kerékpárút

Védőerdő terület
90.
Ev jelű övezet
(1) A terület védöerdő elhelyezésére szolgál.
(2) A területen épület nem helyezhető el.
(3) A területen nyiladék csak közművek, illetve mezőgazdasági épületek megközelítésére
alakítható ki.
Gazdasági erdőterület
91.*
Egjelű övezet
(1) A területen csak gazdasági célú erdő helyezhető el.
(2) A területen közművezetékeken kívül csak vadetető helyezhető el.
(3) A 15 ha-t meghaladó nagyságú telken 0,5%-os beépítettséggel az erdő rendeltetésének
megfelelő építmények helyezhetők el.
91/A.
Etjelű övezet
(1) 119A terület vízmű elhelyezésére szolgál.
(2) 20
(3) 121
Kertes mezőgazdasági terület
92.*
Mk-1 jelű övezet
(1) Lakóépület és üdülőépület a területen nem helyezhető el.
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(2) A 720 rn2-t meghaladó ingatlanon a gazdasági épületet nyeregtetővel kell kialakítani,
maximálisan 3%-os beépíthetőség mellett.
(3) Az épület építménymagassága maximum 3,0 méter lehet.
(4) ‘Az épület elhelyezése szabadon álló, az építési hely lehatárolása a következő:
a) Elökert mérete 5,0 méter
b) Oldalkert mérete 3,0 méter
c) Hátsókert mérete 10,0 méter.
93.
Mk-2 jelű övezet
(1) A területen semmilyen épület nem helyezhető el.
(2) Az ingatlanok határán csak könnyen bontható kerítések létesíthetők a
árvízvédelmi védvonalon történő védekezés érdekében.

II. rendű

94. *
Mk-3 jelű övezet
(1) Lakóépület és üdülöépület a területen nem helyezhető el.
(2) A 720 m2-t meghaladó ingatlanon csak könnyűszerkezetes gazdasági épület helyezhető el
maximum 3%-os beépíthetöség mellett.
(3) Az épület épitménymagassága maximum 3,0 méter lehet.
(4) Az épületek elhelyezésére a 92. (4) bekezdés az irányadó.’23
95.
Mk-4 jelű övezet
(1) A területen az Mk-1 jelű övezet előírásait kell alkalmazni e paragraais (2)-(5)
bekezdéseiben megfogalmazottakkal, kivéve, hogy a már kialakult beépítésű területen, az
épület oldalhatáron is elhelyezhető. 124
(2) Az épület anyaga tégla és vályog lehet.
(3) Az épület kontyolás nélküli nyeregtetővel építhető.
(4) Tetőhéjalás anyaga hagyományos cserépfedés vagy nád.
(5) Hagyományos formavilágú épület építhető, melyhez a városi főépítész szakmai
véleményét meg kell kérni.
Általános mezőgazdasági terület
96. *125
97.
Má-2 jelű övezet
A területen az Má-1 jelű övezet előírásait kell alkalmazni, azzal a megkötéssel, hogy
lakóépület a területen nem építhető, meglévő tanya bővíthető.
122
123
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98.
Nlá-3 jelű övezet

Az Má-l jelű övezet előírásait kell alkalmazni azzal a megkötéssel, hogy az állami
közútkezelöt mint érdekeltet az építési engedélyezésnél meg kell keresni.
99.
Má-4 jelű övezet

(1) Az Má-l jelü övezet előírásait kell alkalmazni, azzal a megkötéssel. hogy a területen
szélerőmü is elhelyezhető.
(2) Már megvalósult szélerőműtől 300 m-en belül lakóépület nem építhető.

100.
Má-5 jelű övezet

Az Má-2 jelű övezet előírásait kell alkalmazni, azzal a megkötéssel, hogy a területen szélerőmű
is elhelyezhető.
101.
Má-6 jelű övezet
(1) Az Má-4 jelű övezet előírásait kell alkalmazni, azzal a megkötéssel, hogy a területen
szélerömüvek elhelyezése előtt hatástanulmány készítendő.
(2) A területen Új külszíni bánya nem létesíthető.
(3) Az övezetben megvalósuló szélerőművekröl látványtenret kell készíteni, melyben a
tájbaillesztést be kell mutatni.
102.
Má-7 jelű övezet
Az Má-6 jelü övezet előírásait kell alkalmazni azzal a megkötéssel, hogy a területen lakóépület
nem létesíthetö.
Vízgazdálkodási terület
103.
V-l jelű övezet

(1) ide tartozik az Élővíz-csatorna medre és partja.
(2) A területen építményt elhelyezni csak az illetékes Vízügyi hatóság engedélyével lehet, a
helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló hatályos önkormányzati rendelet
figyelembevételével.126
104.
V-2 jelű övezet
(1) ide tartozik a nyílt csapadékvíz főgyűjtők medre és partja.
(2) A területen építményt elhelyezni nem lehet.
126
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105.
V-3 jelű övezet
(1) ide tartoznak a másodrendű árvízvédelmi töltések.
(2) A területükön semmilyen épület nem helyezhetö el.
(3) Csak árvízvédelmi építmények helyezhetők cl.
106.
V-4 jelű övezet
(1) ide tartoznak a csapadékviz tározók.
(2) A területükön semmilyen épület nem helyezhető el.
(3) Epítmények közül csak belvízvédelemmel kapcsolatos létesítmények helyezhetők el.
107.
V-S jelű övezet
(1) Ide tartozik a Kettős-Körös Folyó medre.
(2) A területen csak vízilétesítmény helyezhető cl.
108.
V-6 jelű övezet
(i) Ide tartoznak a Kettős-Körös Folyó hullámterén lévő gyepterületek.
(2) A területen csak vízilétesitmény, illetve közműépítmény helyezhető el.
(3) A terepszintnél 3 méterrel magasabbra nyúló építmény engedélyezéséhez látványtervet kelt
csatolni.
(4) A területen Új külszini bánya nem nyitható.
109.
V-7 jelű övezet
(1) Ide tartoznak a Kettős-Körös folyó hullámterén lévő erdöterületek.
(2) A területen semmilyen építmény nem helyezhető el.
110. *
V-s jelű övezet
(1) Ide tartozik a Kettős-Körös folyó árvízvédelmi töltése.
(2) A területen csak vízgazdálkodási építmény helyezhető el.
111.
V-9 jelű övezet
(1) Ide tartoznak a holtágak medrei és partjai.
(2) A területen vízgazdálkodási építmények helyezhetők cl.
(3) A területen stág csak a kezelő hozzájárulásával és létesítési engedély alapján helyezhető
cl. 127
127 Módosítva a 19/2009 (VI.
26.) KT rendelettel
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112.
V-1O jelű övezet
(1) ide tartoznak a horgásztavak parttól távolabb esö területei.
(2) A területen csak a haltenyésztéshez és vizgazdálkodáshoz szükséges létesítmények
helyezhetők el.
Különleges terület
112/A

*128

K-11 jelű építési övezet
(1) A területen külszíni bánya helyezhető el.
(2) A bázwászati tevékenység végzéséhez elhelyezhető a tevékenységhez szükséges épület és
építmény.
III. fejezet
MŰVI ÉRTÉKEK VÉDELME KÖRNYEZET ÉS TERMÉSZETVÉDELEM
113.
(1) A régészeti lelőhelyek által érintett ingatlanokat az 1. számú melléklet tartalmazza. Az
érintett ingatlanokra vonatkozó építési engedélyek kiadásánál érintett a régészeti
szakhatóság. 29

(2) A szabályozási terven feltüntetett, valamint e rendelet 2. számú mellékletében felsorolt a
műemlékvédelem alá eső ingatlanokra. a helyi építési hatóság engedélyt a vonatkozó
magasabb rendű épitésügvi- és műemlékvédelmi- és engedélyezési eljárásokról szóló
jogszabályok aiapj án lehetséges.’
(3) A helyi védettség alatt álló épületek jegyzékét a helyi építészeti értékek védelméről szóló
rendelet tartalmazza.
Az építészeti értékek helyi védelméről szóló 3/2000. (11. 18.) KT. rendelet I. sz. melléklet a.)
pontja harmadik bekezdése szerinti településszerkezet szempontjából védett utcahálózat,
telekszerkezetet tartalmazó Kispince utca és környékét tartalmazó helyi területi védelemmel
érintett terület, Kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület. történeti
települési terület. A területen a helyi védelmet fenn kell tartani.’3’
(4) A helyi védettség alatt álló természeti értékek jegyzékét a helyi jelentőségű természeti
értékek védelméről szóló önkormányzati rendelet tartalmazza. A Natura 2000 területeket
a 3. számú melléklet tartalmazza. azokon épület csak az I. fokú természetvédelmi hatóság
előírásainak megfelelően helyezhető el. A terület használata csak a vonatkozó hatályos
jogszabályok előírásai szerint lehetséges.’32
128
129

‚°
3’
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(5) Az utcaképi védelem alatt álló területeken az építési engedély kérelemhez csatolni kell a
főépítész egyetértő véleményét. Az utcakép védelem szempontjából mértékadó az építészeti
értékek helyi védelméről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott épületek, melyeknek
ablak magasság.- szélesség arányai, valamint a párkány magassága az irányadó.’33

(6) Minden építési övezetben I m2-nél nagyobb reklámtábla elhelyezéséhez a városi főépítész
egyetértő véleménye szükséges.
(7) A környezetet zavaró hatású építmények elhelyezésénél, kialakításánál az illetékes
környezetvédelmi szakahatóság állásfoglalását 1w kell szerezni. A rendelet
szempontjából a környezetet zavaró hatású épitménynek kell tekinteni minden olyan
létesítményt is. ahol a létesítmény rendeltetésszerü üzemelése közben keletkező zaj nem
haladja meg a területre elöírt határértéket. de a tevékenység másodlagos következményből
keletkező zajok szintje meghaladhatja a területre előírt határértéket.
(8) E rendelet alkalmazásában környezetet zavaró hatású építmény:
a) Nagy szállítási forgalmú létesítmény.
b) Autós étterem, gyorsétterem, zenés vendéglátó létesítmény, diszkó és egyéb hasonló
járműforgalommal járó vendéglátó- és szórakoztató létesítmény.
c) Kerthelyiséggel üzemelő Új közösségi szórakoztató építmény
d) kereskedelmi, illetve raktározási célú helyiségeket is magában foglaló építmény
(9) A (8) bekezdés e) pontja szerinti építmények csak abban az esetben létesíthetők, ha a zaj
elleni megfelelő védelem, méretezett védőtávolság kialakításával, vagy méretezett
zajvédelmi berendezéssel, létesítménnyel biztosítható.
(10) A (8) bekezdés d) pontjában meghatározott építmények úgy létesíthetők, ha a rakodási
zaj elleni megfelelő védelem zárt és fedett rakodóudvarral, méretezett védőtávolság
kialakításával vagy méretezett zajvédelmi berendezéssel, létesítménnyel biztosítható.
(11) A település teljes területére az általános levegőtisztaság-védelmi eíőírésok vonatkoznak.
A területen csak olyan létesítmények, technológiák helyezhetők el. amelyek ezen
előírásokat kielégitik. A területre érvényes levegőminőségi és légszennyező anyagok
kibocsátási határértékeit a hatályos jogszabályok szerint kell figyelembe venni.
12) A településen a zajvédelmet az Országos előírások szerint. azoknak megfelelően kell
biztosítani. A Zajt keltő és a zajtól védendő létesiti ényeket egymáshoz képest úgy kell
elhelyezni, hogy a területre vonatkozó zajterhelési határértékek betartásra kerüljenek.
13) Zajt, illetve rezgést előidéző meglévő, vagy új üzemi létesítményt, berendezést,
technológiát. telephelyet ás egyéb helyhez kötött külső zaj forrást csak oly módon szabad
engedélyezni ás üzemeltetni. hogy a keletkező zaj a területre, illetve rezgés a létesitményre
megengedett zaj- és rezgésterhelési határértékeket ne haladja meg.

‚
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114.
Az általános biztonsági előírásokat a 1. sz. függelék tartalmazza.
IV. fejezet
SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK
115.

(V’34 Elövásárlási Jog illeti meg az önkormányzatot a 231 7-2319 hrsz.-ú területekre iskola
bővítése céljából, a 26/2 és 28/2 hrsz.-ú telekre, a 27, 29-34 és 36 hrsz. telkek szabályozási
tervben rögzített részére közművesített építési telekkínúlat biztosítása céljából, a 68646868 hrsz.-ú ingatlanokra zöldterület kialakítása céljából. a 39 12-16 hrsz.-ú ingatlanokra
sportterület kialakítása céljából, a 2343/l és 2343/2 hrsz.-ú ingatlanokra szakorvosi
rendelő és parkoló céljából. az 5661. 5662,2, 5663, 5664. 5827. 5828/3. 5833/3. 5830/3
hrsz.-ú ingatlanokra közlekedési terület kialakítása céljából
(2)
(3) A szabályozási tervben meghatározott kiszolgáló és lakóút létesítése. bővítése. vagy
szabályozása érdekében szükséges területet (területrészt) az önkormányzat a vonatkozó
jogszabályok keretei között lejegyezheti.
(4) Az építésügyi hatóság a településrendezés kötelezés körében, a szabályozási tervben
lehatárolt Vt 1-11 jelű építési övezetek területén:
a) beépítési,
b) helyrehozatali,
e) beültetési
kötelezettségeket rendelhet el.’36
(5) E rendelet 72-75. *-aiban szereplő K-14-töl K-17-ig jelű építési övezetben helyrehozatali
kötelezettséget állapít meg, melynek határideje 2009. december 15. napja.
V. fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
116.

Jelen rendelet 2007. szeptember 10. napján lép hatályba, egyidejűleg Békés Város
Szabályozási Ten’éről. valamint Helyi Epítési Szabályzatáról szóló 44/2006. (XII. 15,)
rendelete hatályát veszti.
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/1 23/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.’37
B é kés, 2007. szeptember 6.

‚a” Módosítva a 19/2014. (V. 30.)
önkormányzati rendelettel
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Izsó Gábor sk.
polgármester

Dr. Heinemé Dr. Kecskés Aranka sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2007. szeptember 7-én
1. Számú melléklet
Békés területén lévő régészeti Lelőhelyek

Lelőhelyszáma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Érintett helyrajzi Számú területck, illetve koordináta
5014, 5051, 5052, 5880-5887/2, 5889, 5899, 5901
5259-5266, 5271
5611, 5612, 5634, 5640/1-2, 5640/5, 5646/1, 5641/1, 5651/2, 5652/l.
5653/3-4, 5654,_5660,_5678-5684,_5794
6895-6898, 6894, 6904/2-4, 6904/9-10, 6917, 6919
39-40, 52, 4827/1, 6830-6832, 6834-6835, 6853, 6856-6859, 6922
5624
5540-5541, 5543, 5559, 5573-5576.
9918, 9922/2. 993512, 9936-9947, 9948/2, 994912, 9950, 9951,
9953-9957, 9958/1-3
8928/2, 9926. 9927
5749-5751, 5754-5755, 5754, 5775
4831
4848/37-76,4848/78-104,4848/107-114, 4848/120-126, 5199-5206
9791/1-4, 9793-9795, 9797, 9799/1-2, 9800, 9804, 9805, 9807, 9808/1,
9809, 9815, 9816/1, 9818, 9823, 9824, 9825/1, 9826/1, 9827
0155/3-9
2337-2342, 2345, 2346, 2350, 2378
0144/4-6
087/12, 087/15, 087/28
0144/12-13
0146/14-24, 0146/29
0146/14-16, 0146/39, 0155/27
0489/7-10, 0489/38, 0491, 0492, 0493/18
018/19-23
012/5, 018/15, 018/20-24, 018/39-42
019, 020, 025/2, 025/15, 025/21-25
025/1, 025/20-23, 025/31-32, 025/40-41, 025/48-49, 025/58-59
0737/4-7, 0745/3-6, 0745/8-13, 0745/15-16, 0745/28, 0745/36
11319/1-2, 11320-11321, 11323-11326, 11328-11329, 11333-11348
0560/29
0155/27-28
01 55/27
0241/38, 0245 0246, 0248/1-6
0137/2-5, 0138, 0141/4, 0141/22-28, 0141/30
0141/2, 0141/17-27
5978-5980, 6937-6938
0546/5, 0572/3, 0572/6-10, 0574/2-3, 0574/5-6
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Lelőhelyszáma
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Érintett helyrajzi számú területek, illetve koordináta
0654/22, 0657
0560/57-58, 0649, 0650, 0652/40
0560/57-58
0560/38-44
0549/2, 0560/37-42
0223/4, 0223/26, 0223/35-37
0209, 0210, 0216/1-9
0223/2-3, 0223/12-17, 0223/33, 0223/38-39
0219/6
0219/7
02 19/7-8
0219/8
0219/7-8
0219/7
0223/21, 0223/3 1, 0223/34, 0224
0431/5,0481/11, 0545/4, 0546/5
0466, 0487, 0489/25-36, 0494, .0496, 0499/2-11
0493/14-27
0196/68
0499/1 1-12, 0500, 013/1-6’
0501/2-5
0426/6, 0426/8-9, 0431, 0432, 0433/5-11
0369, 0376/2, 0376/45, 0380, 0381/1, 0392/1, 0392/12, 0433/12,
943 3/14-15
0141/17
0177/12
0223/21
0223/21-22
0187
0177/14
0177/14
0179/1
0146/29, 0155/11-17, 0155/19-22, 0155/27, 0155/29-30
0191/2,0193/1,0196/13-14,0196/16..17,0223137,0226/512
0226/16-19, 0229/1
0153/11-16
164/4, 169/15
0426/6-7, 0428/2
0391/1, 0397/12
0372/7
0372/3
0435/6, 0453/47, 0458/4, 0468/61-88
099/2-3, 099/6-9, 099/20-2 1, 0100
0241/3, 0241/36
0196/29-30
0196/3, 0196/S, 0196/30-36
0196/3
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Lelőhelyszáma Érintett helyrajzi számú területek, illetve koordináta
81.
0132, 0133, 0135/1, 0135/3-4, 0137/1-4
82.
0157/6, 0196/3, 0196/33-36
83.
0157/6
84.
0157/6
85.
0157/6
86.
0149/17, 0155/25, 0155/28
87.
03 5/26-27
88.
0752/8, 0752/13-1 5, 0752/23, 0752/25, 0766/5
89.
0755/3-4
90.
0735/11, 0736, 0737/12-13
91.
0733/22, 0735/2, 0735/18-20, 0737/2, 0737/18
92.
L 0741/33-37
93.
9289-9300, 9301/1, 9301/3-4, 9302, 9305-9310, 9312, 9313, 9315/1-2,
9316-9324
94.
9232-9237, 9239-9245, 9248-9254, 9256-9260, 9262-9278, 9279/1-2
95.
0752/18, 9210-9218, 9220-9222
96.
2061, 2062/1-2, 2067/1-2, 2069, 2074, 2077, 2082, 8990, 8991,
8994-8998, 9003, 9004/2,9005/1-2,9006,9009-9011, 9015, 9016, 9019,
9020, 9027-9033, 903 7-9046, 9048-9053, 9064-9066, 907 1-9074, 9078,
9079, 9080/2, 9089-9091, 9094-9096, 9099-9102, 9109, 9112, 9113,
9115, 9116, 9121, 9127/1-3, 9128-9136, 9139-9147, 9149-9182
97.
8893/5, 8905-8910, 8912-8919, 8922, 8923, 8927
98.
9520-9540, 9542-954811, 9550-9561, 9563-9566, 9638, 9660-9674,
9678-9680, 9683, 9684, 9686, 9688-9692
99.
4796-4800, 9501-9508, 9519, 9569-9580, 9583/1, 9584-9587
100.
5012
101.
95/1, 9890, 9395/2, 9895/2, 9897, 9899/1-3, 9900/9902, 9903/4, 9903/7-8,
9928/2, 9999. 10000, 10003-10007
102.
9989-9993
103.
0308/20-22, 10030-10040, 10042-10051
104.
0297/4, 0297/10-12, 0297/18-19, 0300/6-9, 0300/35, 0336/1-2, 0336/6
105.
0297/13-16, 0297/24, 0333/10-16, 0333/21-23, 0336, 0337
106.
0297/6, 0297/16-17
107.
0308/9-17
108.
0308/11-16, 0312-0314, 0315/1-2, 0316, 0317/1
109.
6372-6378, 6319/1, 6319/4-13, 6380, 63346390, 6392-6401, 6476-6477,
10958-10968, 11012-1015,_11016/1-3
110.
10310, 10312, 10318, 10927, 10938-10944
111.
10206/2, 10206/4, 10207-10209, 10215, 10216
112.
10111-10122, 10129, 10134-10146, 10149, 10151-10164. 10183-10186
113.
0453/44, 0453/46
I 14.
0433/44, 0453/46
115.
0192/1-2, 0196/8, 0196/38-39, 0226/17
116.
0211/8-9,0213,0214,0215
117.
0485/7
118.
0485/7
119.
0485/7
120.
0598/6
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Lelőhelyszáma
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.

Érintett helyrajzi Számú területek, illetve koordináta
0485/7
0485/7
0469/10-12
0468/5, 0468/80-108, 0469/4-11
0426/3, 0426/6, 0426/8-9, 0427
0423
0392/7-10, 0392/12, 0393, 0397, 0399/1-3
0433/13, 0469/2-4
0435/6, 0468/9-10, 0468/83-95, 0468/107-108
048 1/12-19, 0545/4, 0546/5
0475/1-2, 0481/5, 0481/11-16
0518/1-3, 0524/23-29, 0534/8-12
0524/21-22, 0524/30-33
0524/3-12, 0524/34-39, 0526/4-6, 0527
0518/8-9, 0524/19
0418/2
0399/4-51, 0401, 0414/2-4
0414/2-4
99/6,99/8
0109/31
0109/55
0149/17-18
0149/17-18
0137/5-9
0104/9, 0104/12, 0104/47, 0109/5, 0109/12, 0109/19-21
0109/18-20, 0109/45-47
025/50-51, 035/21, 03 5/28-30
0568/17
0572/5
0568/6
0652/40
0652/27
0652/39
0652/39, 0653, 0654/30
0223/23-24, 0223/35
0223/23-24
0560/87
0560/87
0560/81-82
0560/79-80
0560/4, 0560/79
0560/79
025/22-25, 025/36-38, 025/51-59, 035/22-26
025/29-39
0560/74-75
0560/68-74
0560/78-79
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Lelőhelyszáma
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.

Érintett helyrajzi számú területek, illetve koordináta
0560/89
0560/29, 0563, 0667/1, 0667/7-10
0667/1, 0667/10-13, 0667/21
0560/29, 0563/1 -2, 0667/9-10
0560/27-29, 0560/89
0560/27-29, 0560/89
0602, 0603, 0610/18, 0647/10
0705/13
0705/13
0705/13
0717/5-8
0717/27-31
0701/17, 0702, 0717/27-28
0717/26-27
0725/15
0725/13, 0725/15
1187, 1188
4760-4762
56/1-2, 0304, 4757 9710, 9711
0303/38, 0303/40, 0303/48
4356
0370/1-2
6532/4, 6537, 7033/2, 7034
0435/2, 0435/4-6
0458/4
0596/7
0596/7
0579/7
0583/22
0652/7, 0652/17, 0652/45-46
0652/43
0652/42-43
0715/26-27
0714/53-56, 071512-4
0717/5-9
0717/9-14
0691/7
0688/23
0654/20-22
0654/3, 0654/31
0654/27-29, 0681/1
0654/28-29
0654/18
0654/19
663180+421990
0552/12, 0554, 0560/54
0552/12
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Lelőhelyszáma Érintett helyrajzi Számú területek, illetve koordináta
215.
0560/55
216.
0552/15
217.
3732
218.
3732
219.
080/9
220.
0560/29, 0652/19-21
221.
0688/12, 0688/1 8, 0688/23
222.
0560/58-60
223.
3917, 3925/2
224.
1956, 2225, 2226, 2287, 2293, 2296, 2297/2, 2533, 2535
225.
0570/8, 0579/7
226.
14-17, 698-700, 2231, 2240, 2243-2246 ‚793
227.
3722
228.
0289/23, 0343/6, 0343/8
229.
0289/22
230.
0289/22
231.
0370/1
232.
087/11
233.
4764, 4765
234.
5459, 5465-5469, 5476, 5483-5488
235.
3293, 3317, 3353/1, 3354, 3371, 3372
236.
0129/5, 0130, 0131, 0141/4, 0141/27-28, 0141/15-18
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2. számú melléklet
Békés Város területén lévő műemlékek
.

Muemlek megnevezese
Zsinagóga
Gazdaház
Népi gazdaház
Polgárház
Polgárház
Polgárház
Gazdaház
Ortodoxtemplom
Református kollégium
Városháza
Polgárház
Iskolamesteri lakás
Református templom
Római katolikus templom
Kőkereszt
Városi bérház
Wenckhejm kúria
Református lelkészlak
Polgárház
Népi lakóház
Népi lakóház
Római katolikus temető-kápolna
Kosárfonó, iskola

Műemlék
nyilvantartasi szama
9966
760
761
763
764
765
9124
767
771
9099
772
774
777
778
779
780
781
9461
769
770
776
9073
10041
.

.

Műemlék által érintett ingatlan
helyrajzi szama
4013
2387
2388
5625
5640/1
5607
5820/3
4003/l 1
793/2
2245
2246
816
17
2234
2234
2236
2240
688/4
5429
5765
645
3722
3504

71

3. melléklet a 42/2007. (IX.7.) rendelethez
Szabályozási terv
(térkép)
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1. Számú üiggelék
Fontosabb hatályos környezetvédelmi, vízügyi jogszabályok. biztonsági előírások
Általános környezetvédelmi jogszabályok:
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól.
Levegővédelem:
4/2 002, (X. 7.) KvVM rendelet légszennyezettség agglomerációk és zónák
meghatározásáról,
2 1/2001. (11. 14.) Kormányrendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról,
14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi batárértékekről,
a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről.
Zaj- és rezgés elleni védelem:
8/2002. (III. 22.) KöM-EűM rendelet a zaj- és rezgésterhelési határértékek
megállapításáról,
12/l 983. (V. 12.) MT rendelet a zaj-és rezgésvédelemről.
Hulladékok kezelése:
2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról,
21312001. (Xl. 14.) Kormányrendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feitételeiröl,
22/2001. (X. 10.) KöM rendelet a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásnak
és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről,
15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről (Dél-Alfldi
HUT),
Víz- és talajvédelein:
2 19/2004. (VII. 23.) Kormányrendelet a felszín alatti vizek védelméről
220/2004. (VII. 23.) Kormányrendelet a felszíni vizek minősége védelmének
szabályairól,
28/2004. (XII 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó
határértékekről és alkalmazásuk egyes szabáLyairól.
25/2002. (II. 27.) Kormányrendelet a Nemzeti Szenriyvízelvezetési- és tisztítási
Megvalósítási Programról.
KOzmű és energiaellátó vezetékek és létesítmények védőterületei:
123/l 997. (VII. 18.) Kormányrendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok. valamint az
ivóvizellátást szolgáló vizilétesítmények védelméről,
4/1981. (VI.) OVH rendelkezéssel kiadott Országos Vízgazdálkodási Szabályzat,
MSZ 7487/2 és az MSZ 7048/3-83 szabványok,
2003. évi XIII. törvény a fóldgázellátásról,
1995. évi VXII. törvény a vízgazdálkodásról,
11/1984. (VIII. 22.) Ip. M. rendelet,
29/1 999. (X. 6.) számú KHVM rendelet
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2. Számú függelék
Általános biztonsági előírások
Közmű és energiaszállító vezetékek és létesítmények védőterületei:
(1) A vízmütelepek és vezetékek védőterületeire a 11/1961 (Eü.K7.) EOM-OVF együttes
utasítás előírásait kell alkalmazni.
(2) Csapadékvíz csatornába, csapadékvíz-elvezető árokba vizet bevezetni csak a 4/1981
(IV. 4.) OVH rendelkezéshez kiadott Országos Vízgazdálkodási Szabályzat előírásainak
betartásával lehet.
(3) Meglévő és létesítendő közművezetékekre az MSZ 7487/2 és az MSZ 7048/3 -83
előírásait kell betartani.
(4) Gázvezetékekre az alábbi szabványok tartandók be:
1969. évi VII. törvény a gázenergiáról,
Gáz és Olajipari Műszaki Szabályzat V. fejezete (10/1970 OBF utasítás),
Gázelótó Vezetékek Müszaki Szabályzata (1711997 NIM.E.25. utasítás),
MSZ 7048-1-3 szabványsorozat.
(5) Villamos berendezések biztonsági övezete:
f3ld feletti nyomvonalas létesítményeknél: 120kV feszültségen 13 méter,
nyomvonaltengelytől 15 méter, 1-20 kV középfeszültségen 5, O méter,
nyomvonaltengelytől 7 méter,
a biztonsági Ovezetekre vonatkozóan a 11/1984 (VIII. 22.) Ip. M. rendelet
4. g-ának. 9-10. -ainak és a 12-15. *-ainak előírásait kell betartani.
hírközlési hálózatok létesítésének engedélyezése során a vonatkozó 29/1999 (X.
6.) számú KHVM rendelet előírásait be kell tartani.
(6) A vízelvezető és csatornák mükOdőképességét
függetlenül azok tulajdonságaitól,
illetve kezelőjétől
fenn kell tartani. A medrek megközelítésére, fenntartására
vonatkozóan az 1995. évi LVII. törvény, valamint a 46/1999 (III. 18.) Kormányrendelet
2. * (3) bekezdése) pontjának előírásait be kell tartani.
-

-

-

-

-

-

-

—

—
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3. sz. függelék
Elövásárlási joggal érintett területek
Iskola bővítése céljábóL: a 2317, 2318 és 2319 hrsz-ú területekre,
személygépkocsik elhelyezése céljából: a 6897 hrsz-ú területre,
közművesített építési telekkínálat biztosítása céljából: a 26/1, 28/2 hrsz-ú telekre, a 27, 29-34 és
36 hrsz-ú telkek szabályozási tervben rögzített részére,
zöldterület kialakítása céljából: az 1, a 6864-6868 és 828/2 hrsz-ú ingatlanoba,
sportterület kialakítása céljából: a 39 12-16 hrsz-ú ingatlanokra.
Napirend tárEva:

Békés Város Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési tervének
elfogadása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. S2. (1) bekezdés» pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte a képviselő-testű]et ülésén Juhos Józsefné belső ellenőrt.
Az előterjesztést véleményezte a Pénzügyi Bizottság, és a kiküldött előterjesztés szerint javasolja
elfogadni a határozati javaslatot. Kérdés, észrevétel, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, igy
szavazásra bocsátotta a határozati javaslatban foglaltakat.
Szavazás előtt inegállapűotta, ho’ ci szavazásnáljelenlévő képviselők száma: lOfő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Kép viselbtestületének
479/201 7. (XL 30.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Békés Város Önkormányzatának 2018.
évi belső ellenőrzési tervét a határozat 1. mellékletét képező tartalom szerint elfogadja.
Haiáridő:folyamatos, beszámolásra: 2018. évi zárszámadás időpontja
Felelős:Támok Lászlóné jegyző
Napirend tárRva:

Szakorvosi rendelések szünetelése

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz űz Mötv. S2. (1) bekezdés» pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte a képviselő-testület ülésén megjelent Erdélyi Imola
igazgató asszonyt. Két Ünnep között 3 napig szünetelnek a szakorvosi rendelések a városban. Ezen
idő alatt a békéscsabai Sürgősségi Betegellátó Osztályon (SBO) történik az ellátás. Az
előterjesztést tárgyalta az Ugyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság, és azt
ügyrendi vitára alkalmasnak találta. Kérdés, észrevétel, hozzászólás, módosító javaslat nem volt,
így szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
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Szavazás előtt megállapította, hom’ a szavazásnáljelenlévő képviselők száma: 1 Ofő.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testűlet 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
480/201 7. XL 30.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tájékoztatást tudomásul veszi,
miszerint a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő (székhely: 5630 Békés, József
Attila u. 5.) szakrendelései 2017. december hó 27-től 2017. december hó 29-ig a
szakorvosok és szakdolgozók szabadsága miatt szünetelnek. A szabadság ideje alatt a
betegek sürgős szakorvosi ellátása a Békés Megyei Központi Kórház Réthy Pál
Tagintézményének Sürgősségi Betegellátó Osztályán történik,
Határidő:
intézkedésre azonnal
Felelős:
Erdélyi Imola Erzsébet igazgató, az engedélyező egészségügyi
államigazgatási szervnek való bejelentésért, illetve a lakosság
tájékoztatásáért
(Jlvlzwsi András képviselő kiment tíz ülésterenzbőt A képviselő-testület létszáma: 9fő,)
Napirend tárya:

Orvos ügyeleti szerződés feladatok ellátására feladat-átadási/átvállalási
szerződés kötése

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. S2.9 (1) bekezdés]) pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Kovács Ferenc ügyvezető részt vett a bizottságok ülésein, ahol
elmondta észrevételeit, javaslatait. Az orvosi ügyelet mindenki megelégedésére jól működik a
városban, panasz nem érkezett a munkájukra. Az előterjesztést véleményezte a Pénzügyi
Bizottság, valamint az Ugyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság, és azt mindkét
bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Kérdés, észrevétel, módositó javaslat nem
volt, így szavazásra bocsátotta a I. határozati javaslat elfogadására vonatkozó javaslatot.
Szavazás előtt megállapította, ho’ a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9fő.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkonnányzata Képviselő-testületének
481/201 7. (XL 30.) határozata
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az orvosi ügye]et feladatának ellátására
2018. Január hó I. napjától 2018. december hó 31. napjáig terjedő időtartamra feladatellátási szerződést köt az ALFOLD AMBULANCE KR-vel (székhelye: 5665
Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 14.; adószáma: 24911052-1-04; cégjegy’zékszáma: 04 09
013008).
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a
szükségesjognyilatkozatokat megtegye, és a feladat-átadási/átvállalási szerződést aláírja.
Határidő:
intézkedésre azonnal
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
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Szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő II. határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapította, ho’ a szavazásnáljelenlévő képviselők szánm: 9fő.
-

Megállapította, hogy a képviselö-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkor,nán j’zata Képviselő-testületének
482/201 7. (XL 30.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az ALFÖLD
AMBULANCE Kfl. közvetlenül kössön szerződést a Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő területileg illetékes hivatalával annak érdekében, hogy a szolgáltató
közvetlenül kapja meg a finanszírozást.
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy
a szükséges jognyilatkozatokat megtegye, és a használati szerződést aláírja.
Határidő:
intézkedésre azonnal
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
Napirend tárEva:

Beszámoló a
tapasztalatairól

Dánfoki

Üdülöközpont

2017.

évi

üzemeltetésének

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötn S2. (1) bekezdés]) pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte a képviselő-testület ülésén megjelent Koszecz Sándor
igazgatót. Az előterjesztést véleményezte a Pénzügyi Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális
és Sport Bizottság. Mind a két bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, Így szavazásra bocsátotta a határozati javaslat
elfogadását.
Szavazás elő/t megállapítot/a, ho a szavazásnáljelenlévő képviselők száma: 9fő.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen. egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
483/201 7. (XL 30.) határozata
Békés Város Önkormáiyzatának KépviseLő-testülete a Dánfoki Üdülöközpont 2017. évi
üzemeltetésének a tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester
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Napirend tár2va:

Beszámoló Békés Város Önkormányzata és Intézményei 207. Ill.
negyedéves
költségvetésének
teljesítéséről.
az
Önkormányzat
költségvetéséről szóló 1/2017. (1.30.) önkormányzati rendelet Ill. negyedévi
módosítása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkőnvvhöz űz Mötv.

5Z (1,) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést véleményezte mind a három bizottság, és a határozati
javaslat, valamint a rendelet módosítás elfogadását Javasolják a képviselő-testületnek. Kérdés,
észrevétel, módosító javaslat nem volt. így szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő
határozati javaslat elfogadását.
Szavazás előtt nzegáuupüotta. hogy ci s:avczzc’Lvnál jelenlévő képviselők száma: 9/ő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen, I nem szavazattal. 2 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
Békés Város Ónkormán ;‘zata Képviselő-testületéitek
484/2017. (XL 30.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi
költségvetésének Ill. negyedévi teljesítéséről készített beszámolót elfogadja.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
(AÍiicsi .4;zclrás képviselő vissza/Ön ci: üksiereinbe. A képviselő—teszület létszáma: iOfYJ,J:
Izsó Gábor polgármester: Szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő rendelettervezet
elfogadására vonatkozó javaslatot.
Szavazás előtt megállapította. hogy ci szavazásnál /elenlévő képviselők száma: 10 Jó.
-

Megállapította. hogy a képviselő-testület 7 igen, I nem szavazattal, 2 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÖ-TESTÜLETÉNEK
38/2017. (X11.Ol)
önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017 (1.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Békés Város Önkormányzata Képviselö-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 23. * (2), a 34. * (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján. az Alaptörvény 32. cikk
(l)bekezdés D pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli cl:
I.
(1) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi
kőltségvetésről szóló 1/2017. (1.30.) rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1.
(1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
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(1 A Képvi.velö—testülct ci Békési Gógvávzati Központ ás Gvóvyfirdő költségvetési szeri’
működési bevételei! a következők szerint határozza meg:
78.000.000,- Ft
ci) intézményi működési bevétel
h) irányító szertől kapott támogatás
60.851.077.— Ft
e) működési célú átvett pénzeszköz
3 90.852. 966,- Ft
d nzctrczdvánv igémhevétele működési célra
76.804.558,- Ft.
(2) A Rendelet L

* (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A Képviselő—testület Békési Gvógyászctti Központ ás GvógLjürdő költségvetési szeri’
működési kiadásait ci következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások
92.245.597, Ft
b,) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzcUárulási adó
65.662.651,— Ft
c) dologi kiadások
226.89 7.22],- Ft
cl) egyéb működési célú kiadások
4.800.000,- Ft
d) engedélyezett létszámkeret
106/ő’
-

(3) A Rendelet I. * (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(3) A Képviselő—testület a Békési Gvógiúvzati Központ ás Gvógvjnlő költségvetési szen’
felhalmozási kiadásait 16.903.129,— Ft összegben állapítja meg.”

2. * (1) A Rendelet 2. * (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport ás Turisztikai
központ költségvetési szerv működési hevételeit ci következők szerint határozza meg:
ci) intézményi működési bevétel
42.800.000,- Ft
h) irányító szertől kapott támogcttás
c) működési célú átvett pénzeszköz
cl) mctrach’ány igényhevétele működési célra

(2) A Rendelet 2.

68. 798.630,— Ft
8.705.520,- Ft
17.31 7.623, Ft.
—

* (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

‚j2) A Képviselő-testület Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai
központ költségvetési szerv működési kiadásait ci következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások
51.287.807,- Ft
b) nnmkactclókat terhelő jándékés szociális hozzájúndási cidó
12.081.726,—Ft
q) dologi kiadások
61.419.613,- Ft
d) engedélyezett létszámkerete
16 Jő.
(3) A Rendelet 2.

* (3) bekezdése helyébe a kővetkező rendelkezés lép:

(3) A Képviselő-testület a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport ás Turisztikai
központ költségvetési szeti’ felhalmozási kiadásait 12.83L627.- Ft összegben állapítja
meg.”

3. * (1) A Rendelet 3.

(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület a Békés Városi Jant ik Máb,’ás Múzeum költségvetési szerv
működési bevételeit ci következők szerint határozza meg:
q) inié:ményi működési bevétel
3. 012.917,- Ft
b) iránti/ó szertől kapott támogatás
19.352.917,— Ft
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e) muködesi célú án’eítpénzeszköz
cl) inaracivány igéin’bevétele működé.vi célra
(2) A Rendelet 3.

1.311.595,- Ft
3394. 548,— Ft.

* (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A Képviselő-testület Békés Városi Jan tvik Mátyás Múzeum költségvetési szen’
nulköclési kiadásait ci következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások
14.407.011, Ft
b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó
3.285.583,— Ft
dologi
kiadások
c.)
9.277.1 75 Ft
cl,) engedélyezett létszámkerete
7/ő.
-

4.

(1) A Rendelet 4.

() bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könn tár költségvetési sze;i’
működési bevételei! ci következők szerint határozza meg:
cQ intézményi működési bevételek
1.585000,- Ft
b) irányító szentül kapott támogatás
36.1 70.205,— Ft
c) működési célú átveti pénzeszköz
1.028.812,- Ft
d) maradvány igénvbevétele működési célra
2.258.700,-Ft.
(2) A Rendelet 4.

* (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv
működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
ci,) szeniélvijuttatások
25.970.896,- Ft,
b) inimkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájáridasi
5. 751.004,— Ft.
adó
c) dologi kiadások
9.310.649.- Ft.
d) engedélyezett lérszámkeretc
Sf6.”
5.

* (1) A Rendelet?. (1) bekezdése heyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A Képviselő—testület ci Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési
bevételeit ci következők szerint határozza meg:
a intézményi működési bevétel
134.187.118, Ft
b,) irányító szertől kapott támogatás
334.507.340,— Ft
c) ‚naradvány igénybevétele működési célra
7.555.935,— Ft.
-

(2) A Rendelet 7. (2) bekezdése helyébe a következó rendelkezés lép:
(2) A Képviselő-testület Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szen’ működési
kiadásait ci következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások
232.121.975,- Ft
b) munkaadókat terhelőjárulék és szociális hozzájándási adó
53.558.326, Ft
c,) dologi kiadások
186.654.435,- Ft
d) e’éh működési célú kiadások
687.810,— Ft
engedélyezett
d)
létszámkerete
72 Jő.
—
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(3) A Rendelet 7.

* (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(3) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri [fi vatai költségvetési szen’félhalmo:ási
kiadásait (‘bend;ázások,JWz/ítások,,) 1.627.84 7.- Ft-bűn, az egvébfL’Uwlmozási célú kiadást
1.600.000,- Ft-ha)? állapítja meg.”
6.

*

(1) A Rendelet S.

(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő—testület az Önkorn;ánvzat, mini törzskönyvi Jogi szeme/v muíködési
bevételek ci következők szerint hatarozzcz meg:
ci) intézménW működési bevételek
216.588859, Ft
b) közhatalmi bevételek
568.491.000,- Ft
c) államtól kapott támogatás
1.294.041.500,- Ft
cl) működési célú átvett pénzeszközök
593.805.891,- Ft
e) Maradvány igényhevétele m űköclési célra
104.069.000,- Ft.”
-

(2) A Rendelet 8.

(2) bekezdés a) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

„a,)Jdhalmozási célú átvett pénzeszköz

(3) A Rendelet S.

123.655.066,-Ft”

(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(3) A Képviselő—testület űz Önkormányzat, mint törzskönyvi Jogi személy működési kiadásait
ci következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások
462.234.153,- Ft
b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzcUárulási adó
60.546.141.— Ft
c) dologi kiadások
d) ellátottak pénzbeliJuttatása
e) cvéh működési célú kiadások
fl működési eélt tartalékok

561,517.1 7 Ft
122.566.900, Ft
995.361.889,- Ft
74.040.730,—Ft.
-

-

(4) A Rendelet 8. * (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(4) A KépvLvelő—testület űz Onkormánvzat, mint törzskönyviJogi szenzélvfelhalnwzási
kiadásait ci következők szerint hatarozzc, meg:
a,) beruházások fdt/itások
383.751290,- Ft,
b) egvébfélhalmozási célú kiadások
43.706.560.- Ft.
c) f2’Jlesztési célú tartalékok
142.586.211,- Ft.”

7.

* A Rendelet 9. *-a helyébe a következö rendelkezés lép:
A Képviselő—testület Békés város 201 7. évi működési költségvetését a következők
szerint hagyja Jóvá:
a) működési bevételek
cia,) intézményi működési bevételek
584.374.598- Ft,
ab,) közhatalmi bevételek
568.491.000.- Ft
ac,) kapott támogatás
1.294.041.500,- Ft
ad) működési célú átvett pénzeszközök
995.704.781,- Ft
“9.
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b) működési kiadások
ba) személyi juttatások
1.103.385.548,- Ft
bb) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozájárulasi
206.810.040— Ft
adó
bc,) dologi kiadások
1. 173.807.450, Ft
122.566.900,- Ft
bd,) ellátottak pénzbelijuttatása
be egyéb működési célú kiadások
1.001.992.854,- Ft
bj) működési célú tartalékok
74.040.730,— Ft
bg)/inanszírozási kiadások (‘áUamházta,táson belüli
41.616.596,- Ft
megelőlegezés)
c) cz működési költségvetés hiánya 52.420.383.— Ft
cl) működési célú maradvám’ igénvbevétele a hiány be/só fincms:írozására 229. 187. 753,—
Ft.’
-

8.

A Rendelet 10. *-a helyébe a következő rendelkezés lép:
10

9.

A KépvL’elő-tes;üle; Békés város 2017. évi JL’lhulnzozási költségvetésé; a következők
szeriizi hagja jóvá:
a)fdhalnzozási bevételek
aa)felhahno:ási céh áh’ettpénzeszkö:
123.655.066,- Ft
ab)fL1halmo:ási és tőkejellegű bevételek
54.875.000,- fl
b,jclhalmozási kiadások
415.227.169,- Ft
ba,) beruházások fel4jitások
45.507.963,- Ft
bb,) egyébfL1halmozási célú kiadások
bc,,)flhalmozási célú tartalékok
142.586.211,- Ft
c) akllrnlmozási költségvetés többlete 52.420.483.- Ft
d) a fdhalmozási célú maradvánv igénvbe’étele a felhalmozási költségvetés hiányának
belső finanszírozására 377.211.760.-Ft.”
‘

* A Rendelet 11. *-a helyébe a következö rendelkezés lép:
I 1. A Képviselő-testület Békés város 2017. évi költségvetése bevételi és kiadási
előiránvzatainakfőösszegét 4.629. 799. 789.- Ft-ban állapítja meg.

10.

A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet L me]léklete lép.

II.

A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

12.

A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

13.

A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

14.

A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

15.

A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

16.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi Ill. negyedévi előirányzatai módosításának
indoklását feladatonkénti bontásban e rendelet 6. mellékletében foglaltak szerint fogadja
el.
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17.

A Képviselö-testület az Önkormányzat működési bevételek és működési kiadások.
felhalmozási bevételek és Felhalmozási kiadások. kiemelt előirányzatok kötelező feladatok,
önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, e rendelet 8.
melléklete szerint hagyja jóvá.
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

18.

Békés, 2017. november2l.
Izsó Gábor sk.
polgármester

Támok Lászlóné sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2017. december hó 01. napján.
Támok Lászlóné sk.
jegyző
Napirend tárva:

Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2017. Ill. negyedéves
költségvetés telj esítéséröl szóló tájékoztatás

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Möw. 52.9 (1) bekezdés» pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. és a határozati javaslat
elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így
szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
Szcn’azcis e/C/i ;nc’gáUciphoitci, hogy u szcn cizásnál jek;ilevo képviselők szó;iw: 10/ő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Kép viselbtestületé,,ek
485/2017. (XL 30.) hatórorata

A Békés Város Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás és
intézményei 2017. Ill. negedéves költségvetésének teljesítéséröl szóló tájékoztatót
elfogadja.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
Napirend tár2va:

A 2018. évi helyi adónemek. kedvezmények mértékének meghatározása

Írásos dőterjeszrés csatolva ői jegyzi/könyvhöz az Mötv 52. (1) bekezdés» pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztés nem javasol változtatást a korábbiakhoz képest. így
nem lesz adóemelés, az adózási rendszer változatlan marad. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi
Bizottság, valamint az Ugyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság is. Mind a két
bizottsága határozat és a rendelet elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt. így szavazásra bocsátotta az előterjesztésben
szereplő határozati javaslatot.
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Szavazás elő/i uzegállapit ot/a, hogy ci szavazásnál felenlévő képviselők száma: lOfő

-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal. 3 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkonnán yata Képviselő-testületének
486/2017. (XL 30.) határozata

Békés Város Önkormányzata képviselő-testülete a 2018. évi
kedvezmények meghatározására vonatkozó előterjesztést elfogadja.

helyi

adónemek.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Szavazásra bocsátotta a rendelet elfogadására vonatkozó javaslatot.

Szavazas előtt inegáflczpította, hogy ci szanízcís;zál jeknk’vő képviselők szátiza: 10/ő

-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi
rendeletet alkotta:
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
39/2017. (XII. 01.)
önkorm ányzati rendelete
A helyi adókról szóló 45/2015 (XI.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6 *ában kapott felhatalmazás alapján. az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37.*
(4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Békés Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara. a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Békés Megyei Ipartestület vé]ernényének
kikérésével a következőket rendeli el:

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 45/2015 (X1.02)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban a Rendelet) 1. *-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
.1.
Adókörelezettséget a heli’i adókról szóló 1990. évi C. tön’énv (Hti’,) I I, és 11/1
-ai határozzák meg.”
2.

* A Rendelet 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
3. (1) Az adó alapja ci; cpztméin’ ‚n2-ben meghatározott hasznos alapterülete.
(2) Reklámhordozó esetében az adó alapját ci Hív. 15M+’-a szabályozza.”
‘

3.

A Rendelet 4. * -a az alábbi f) ponttal egészül ki:
4. /) reklámhordozó 0,- Fthn2,’év

4. E Rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba. és hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
84

Békés, 2017. november20.
Izsó Gábor sk.
polgármester

Támok Lászlóné sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2017. december I. napján
Támok Lászlóné sk.
Jegyző
Napirend tárva:

A 2018. évi piaci díjtételek meghatározása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdés]) pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztés alapján a 2018. évi piaci díjtételek nem emelkednek,
változatlan Feltételek maradnak. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, és a kiküldöttek
szerint javasolja a határozati javaslatok elfogadását.
Kérdés, észrevétel, módosító Javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta a I. határozati javaslat
elfogadására vonatkozó javaslatot.

Szavcizá.v elől! megállcipílollci, hogy a smvcizásnél jelenlévő képviselők száma., 10/6.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselótestületének
487/2017. (XL 30.) határo;ata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a határozat 1. mellékletét képező
díjszabásnak megfelelően elfogadja a 2018. Január 1-től érvényes piaci díjtételeket.
Határidő:
Felelős:

Értelem szerint
Izsó Gábor polgánnester

Szavazásra bocsátotta a 11. határozati javaslat elfogadására vonatkozó javaslatot.
Szavazás előu mnegállapíioíta, hogy ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10/ő.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkonnánvzata Kép viselő-testületének
488/2017. (XL 30.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a piacokról, vásárokról szóló 9/20 12.
(11.29.) önkormányzati rendeletet a 2018. évi rekonstrukciós munkálatokat követően
vizsgálja felül.
Határidő:
Ertelem szerint
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
-
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2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása

Napirend tár2va:

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhö; az Mötv.

52., (1) bekezdés]) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. az Ügyrendi,
Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság. A bizottságok a rendelettervezet elfogadását Javasolják a képviselő-testületnek.
Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, igy szavazásra bocsátotta a rendelettervezet
elfogadására vonatkozó javaslatot.
S:ava:ós elüt! niegállaputotici, hogy ci szcn’ccasnal jelenlevo képviselők sz6;,z,: 10/ő
-

Megállapította. hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4012017. (XII. Oh)
önkormányzati rendelete
A 2018. ÉVI ÁTMENETI GAZDÁLKODÁSRÓL

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 25. * (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvényének
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatköréhen eljárva a következőket rendeli
el:
I.
(1) A rendelet hatálya Békés Város Önkormányzatára, valamint Békés Város
Onkormányzatának irányítása alá tartozó költségvetési szerveire teded ki.
(2) Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, valamint a költségvetési
szervek vezetőit. hogy Békés Város Onkormányzatának (a továbbiakban: Onkormányzat). és a
költségvetési szervek bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között beszedje. és kiadásait
külön eljárás nélkül az előzö évi kiadási elöirányzatokon belül folytatólagosan teljesítse.

—

—

2.
(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek. a saját hatáskörű
önkormányzati működési feladatok, a működési támogatásban részesülő gazdasági társaság. az
évente ismétlődő rendszeres és egyéb támogatások. pénzeszköz-átadások 2018. évi finanszírozása
az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi eredeti kiadási előirányzatok 80 %- án belül,
időarányosan teljesülhet.
(2) A 2018. január 1-től esedékes bérintézkedések az önkormányzat. a polgármesteri hivatal és a
költségvetési intézmények dolgozóit érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában
végrehajthatóak.
(3) Az eseti önkormányzati támogatás csak akkor folyósítható. ha a támogatásban részesülő a vele
kötött megállapodásban rögzített — törvény által előírt — előző évről szóló számadási
kötelezettségnek eleget tett, és nyilatkozik arról, hogy esedékessé vált és még meg nem fizetett
köztartozása nincs.
3. Az átmeneti gazdálkodás időszakában az önkormányzat 2017. évre tervezett beruházási,
felújítási feladatainak 2018. évi kifizetései a 2017. évre jóváhagyott előirányzatok maradványain
belül teljesíthetők a már megkötött szerződések pénzügyi áthúzódásainak megfelelően. A
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folyamatban lévő. több éves pénzügyi kihatással járó, pályázathoz kapcsolódó feladatok tárgyévi
ütemére kiflzetések a korábbi években vállalt kötelezettségnek megfelelően teljesíthetők.
4. A 2018. évi költségvetési rendelet megalkotásáig Új működtetési, beruházási, felújítási feladat
nem indítható, azokra kötelezettség nem vállalható a hiba- és balesetveszély-elhádtási, valamint a
Képviselő-testület által elhatározott feladatok kivételével.
5.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a központi szabályozással,
forrásbövítő pályázatokkal összeRggő, illetve a Képviselő-testület által korábban elhatározott.
pénzügyi kihatással járó intézkedéseket a 2018. évi költségvetési rendelet megalkotása előtt
megtegye.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyamatos városüzemeltetési ás
eredményes közbeszerzési szerződéseket a 2018. évi költségvetési rendelet megalkotása előtt
megkösse.
7. Az Új költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és
beszedett bevételeket be kell illeszteni.
8. * E rendelet 2018. január l-jén lép hatályba, rendelkezéseit a 2018. évi költségvetésről szóló
rendelet hatályba lépéséig kell alkalmazni.
8 ék ás, 2017. november 30.

Támok Lászlóné sk.
jegyző

Izsó Gábor sk.
polgármester
A rendelet kihirdetésre került:
2017. december 1. napján
Támok Lászlóné sk.
j egvző
Napirend tár2va:

szabadtéri égetés szabályozásáról
módosítása
A

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzó’könyvhöz a; M/ily.

szóló önkormányzati

rendelet

5Z (1) bekezdés» pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztés alapján lehetőség nyílik az avar és a kerti hulladék
égetésére szeptember 15. és március 31. között is. Az előterjesztést tárgyalta az Ugyrendi,

Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság, és az előterjesztést ügyrendi vitára alkalmasnak
találta. Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, Így szavazásra bocsátotta a rendelet
elfogadására vonatkozó javaslatot.
Szavazás elől! nwgáUapiíoiia, hogy’
-

ci

szcn’azávnál jekniévő képvi.vdök száma.’ 10/75.

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
41/2017. (XII. 01.) önkontányzati rendelete
a szabadtéri égetés szabályairól szóló 13/2015. (IV. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény 46. * (1) bekezdés c) pontjában és 48. * (4) bekezdés b) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. * (1) bekezdés II.
pontjában meghatározott feladatkörében elj árva a következőket rendeli cl:
1.

* A szabadtéri égetés szabályairól szóló 13/2015. (IV. 02.) önkormányzati rendelet 6. *-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.
A: avar ás kerti hulladék nyUnéri égetése csak szeptember 15. ás március 31. közötti
időszakban, naponta 9-16 óra között engedélyezett”
2.

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és azaz! kővető napon hatályát veszti.

Békés. 2017. november 30.
Izsó Gábor sk.
polgánTiester

Támok Lászlóné sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:
2017. december 1. napján
Támok Lászlóné sk.
jegyző
Napirend tár2va:

Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

Írásos előterjesztés csatolva ajegy;ó’könyvhöz az Mötv.

52. (1) beke:désf pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztéshez kiküldésre került egy kiegészítés, így kéne. hogy
annak megfelelően tárgyalják ezt a napirendi pontot. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi.
Bizottság, valamint az Ugyrendi, Lakásügyi, Egészségűgyi és Szociális Bizottság. A bizottságok
a határozati javaslat és a rendelettervezet elfogadását javasolják a képviselö-testületnek. Kérdés,
észrevétel, módosító Javaslat nem volt, Így szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
Szavazás elől! megáUaphoua, hogy a szm’azásnál jelenlévő képviselők szánra: 10/ő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen, I nem szavazattal, 2 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Kép viselótestületé,,ek
489/2017. (XL 30.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 5. * (1)
bekezdése alapján a Békés 2290/l helyrajzi számú kivett közpark megjelölésű, 6.117 m2
-

-
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területnagyságú- ingatlant üzleti vagyonná, a Békés 2290/2 helyrajzi számú kivett
kozpark megjelolesu 6 391 m2 teruletnagysagu
ingatlant torgalomkeptelen
torzsvagyonna, a Bekes 39 17/3 helyrajzi szamu kivett sporttelep megjelolesu, 5.066 nr
területnagyságú ingatlant, valamint a Békés 3917/4 helyrajzi számú kivett sporttelep
megjelölésű, 62.388 m2 területnagyságú
ingatlanokat korlátozottan forgalomképes
törzsvagyonná minősíti. Békés Város Onkorniányzatának Képviselő-testülete a Békés
3777/6 helyrajzi számú kiveti állami terület II. ineg/elölésű 76.621 iii2 területnagyságú
valamint a Békés 3 777/7 helyrajzi számú kiveti állami terület Ii meg/elölésíL 4.304 ‚i,
területnagvságú ingatlanokat Üzleti vcigyünná minővíti.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
-

—

-

—

-

-

-

—

—

Szavazásra bocsátotta a kiegészítés szerinti rendelettervezet elfogadására vonatkozóan.
Szavazás elő/t megállapította. hogy ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10ő
-

Megállapította, hogy képviselő-testület 7 igen, I nem szavazattal, 2 tartózkodással az
alábbi rendeletet alkotta:
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
42/20 17. (Xl.30.)
önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS
SZABÁLYAIRÓL
szóló 2 1/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet
m ó d o s í t ás ár ó I

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. *-ában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli cl:

I Békés Város Képviselő-testületének az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás
szabályozásáról szóló 21/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1.
melléklete a következő sorral egészül ki.
.

1220.

A
1870

B
Békés

C
2290/2

D
kivett közpark

E
6.391

2.* Békés Város Képviselő-testületének az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás
szabályozásáról szóló 21/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.
melléklete a következő sorral egészül ki.

L

88.
89.

A
1871
1872

B
Békés
Békés

C
39 17/3
3917/4

D
kivett sporttelep
kivett sporttelep

E
5.066
62.388
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3* Békés Város Képviselő-testületének az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás
szabályozásáról szóló 2 1/2012. (Vl.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.
melléklete a következő sorokkal egészül ki.
A
1873
1874
1875

316.
317.
318.

B
Békés
Békés
Békés

D
kivett közpark
kivett állami terület II.
kivett állami terület II.

C
2290/l
3777/6
3777/7

6.117
76.624
4.304

4. * Hatályát veszti a Rendelet 1. mellékletének 8. sora. a Rendelet 2. mellékeltének 4. sora.
valamint a Rendelet 3. mellékletének 210. sora.
5.

E rendelet kihirdetésekor lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

*

B ék é s, 2017. november 30.
Izsó Gábor sk.
polgármester

Támok Lászlóné sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2017. november 30. 16 óra 50 perc
Támok Lászlóné sk.
jegyző
Izsó Gábor polgánTiester: Szünetet rendelet cl, mivel az elfogadott rendelet azonnali kihirdetése
szükséges a következő napirendi pontban foglalt határozati javaslatok elfogadásához. Felkérte a
jegyzőt, gondoskodjon a rendelet kihirdetéséről.
SZÜNET
Izsó Gábor polgármester: A képviselő-testület a szünet után folytatja munkáját. Megállapította,
hogy 9 Fő képviselő jelen van. a testület határozatképes, így a nyilvános ülést folytatja. Rácz Attila
képviselő a szünetet követően még nem ért vissza az ülésterembe.
Napirend tárva:

Kézilabda munkacsamok
nyilatkozatok

megvalósulási

helyszínéhez

szükséges

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhö; a; Mötv. 52. (1) bekezdés]) pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. valamint az Oktatási.
Kulturális és Sport Bizottság. Mind a két bizottság a határozati javaslatok elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek. Az előterjesztés kapcsán öt határozati javaslat van. amelyek eLfogadásáról
együtt szavaz a képviselő-testület. azonban mindegyikről külön határozat születik.
Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta az előterjesztésben
szereplő határozati javaslatokat.
Szavazás e/óh megáflapítotia, hoy
-

ci

szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9fő

Megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen, I nem szavazattal, 2 tartózkodással a
határozati javaslatokat elfogadta, és az alábbi határozatokat hozta:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
490/2017. (XL 30.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a Békés
belterület 2290/l helyrajzi számú ingatlan nem tartozik a forgalomképtelen törzsvagyonba,
üzleti vagyonelem részét képezi.
Határidő:
Felelős:
Tárv:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

Kézilabda munkacsarnok megvalósulási helyszínéhez szükséges nyilatkozatok

—

2.

A képviselő-testület 6 igen, I nem szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
491/2017. (XL 30.) határozata
1) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát,
hogy az 1/1 tulajdoni hányadát képező, Békés belterület 2290/l helyrajzi számú kivett
közpark besorolású, 6 I 7 m2 teleknagyságú ingatlant, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. * (2) bekezdése alapján,
és a sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. *-ában meghatározott közfeladat ellátásának
elősegítése végett ingyenesen a Magyar Allam tulajdonába kívánja adni.
2) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a Békés
belterület 2290/1 helyrajzi számú ingatlan Magyar Allam részére történő ingyenes
vagyonátadása megfelel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CVXXXIX. törvény 108. * (3) bekezdésében foglaltaknak. Nem veszélyezteti a
kötelezően ellátandó feladatok ellátását, az ingatlan a köznevelési feladatok, vagy ezek
finanszírozási forrásának biztosítására, illetve az Onkormányzat költségvetési bevételi
előirányzatainak teljesítéséhez nem szükséges.
Határidő:
Felelős:
Tár2v:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

Kézilabda munkacsamok megvalósulási helyszínéhez szükséges nyilatkozatok

—

3.

A képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
492/2017. (XI. 30.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja az ingyenes vagyonátadás
kapcsán érintett Békés belterület 2290/l helyrajzi számú ingatlan adó- és
értékbizonyítványának elkészítését.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
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Tárgy:
-

Kézilabda munkacsamok megvalósulüsi helyszínéhez szükséges nyilatkozatok —4.
A képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
493/2017. (XL 30.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a Békés belterület
2290/l helyrajzi számú ingatlant fenntartási. jelentéstételi kötelezettség nem terheli, a
Magyar Allam által történő ingyenes vagvonszerzés kapcsán a Magyar Allamot és a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t semmiféle fizetési kötelezettség és felelősség nem
terhelheti. valamint az ingyenes állami tulajdonba adás visszakövetelése esetén. e
követeLéssel összernggésben semmilyen költség sem terheli.
Határidő:
Felelős:

Tárgy:
-

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

Kézilabda munkacsamok megvalósulási helyszínéhez szükséges nyilatkozatok

—

5.

A képviselő-testület 6 igen, I nem szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Békés Város Önkormán ‘zata Képviselő-testületének
494/2017. (XL 30.) határo;ata
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés Város Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (11.04.)
önkormányzati rendelet 18. * e) pontja alapján feLhatalmazza Békés Város Polgármesterét,
hogy az ingyenes vagyonátwházás kapcsán szükséges minden jognyilatkozatot
megtegyen.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

(Rác: .41//la képviselő vLsnzjöu a: üléswremhe.A képviselő—wsíülei krs:wna: lOfő).
Napirend tárgya:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018.
munkaten’e

I.

félévi

Írásos előterjesztés csatolva a jegvzőkönyvhöz tíz Mötv. S2. (1) bekezdés» pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztéshez kiegészítés lett kiküldve. bizottsági ülésen
elhangzott javaslat alapján. Az előterjesztést mind a három bizottság tárgyalta. Az Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek
azzal, hogy az oktatási és egészségügyi ügyekkel foglalkozó bizottságok saját hatáskörben
tárgyalják meg a gyermekkori elhízás megelőzésével kapcsolatos témát a helyben megtehető
intézkedésekre tekintettel. Az Ugyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság, valamint
a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Kérdés, észrevétel, módosító Javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta a határozati Javaslat
elfogadására vonatkozó javaslatot a kiegészítés szerint.
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Szavazás előtt megállapította. hogy
-

ci

szavazásnál jelenlévő képviselők szánrn: 10/ő.

Megállapította. hogy a képviselő-testület 10 igen. egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Ö,,kornuínv;ata Képviselő-testületének
495/201 7. (XL 30.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező
2018. év I. félévi munkatervét az alábbi kiegészítéssel elfogadja:
Az Oktatási, Kulturális ás Sport Bizottság, valamint az Ugvrendi. Lakásügyi, Egészségügyi
ás Szociális Bizottság a júniusi bizottsági üléseit, tárgyalja a gyermekkori elhízás
megelőzésével kapcsolatos témát ci helyben megtehető intézkedésekre ki/érve.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Napirend tárRva:
Beszámoló az oktatási és kulturális tanácsnok munkájáról
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az M/lív. 52. (1) bekezdés]) pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte Mucsi András tanácsnokot, akinek gratulált kimagasló
munkájához. Az előterjesztést tárgyalta az Oktatási. Kulturális és Sport Bizottság. és a határozati
javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

Mucsi András képviselő, tanácsnok: Munkáját Úgy végzi. hogy segíteni akar. Polgármester úr
megkérte ura, hogy fogja össze a reformáció ünneplésének szervezését. Ebben az ügyben sok
egyeztetésre volt szükség. de sok programot sikerült megvalósítani ügy, hogy az önkormányzatnak
nem kellett forrást biztosítania ahhoz. A különböző egyházi közösségek rendkívül színes
programokat hoztak össze. Fontos ars poetikája amihez a testületben is szövetségesekre talált
a város múltjának. értékeinek feltárása és megőrzése. Külön megköszönte dr. Seres István
képviselő munkáját, akivel együtt dolgozik a helytörténeti dolgokban. Amíg az embernek vannak
szövetségesei, barátai sok mindent megtud csinálni. Elkészült az „Emma néni” könyve, ami régi
nagy álma volt, és most minden képviselő asztalán megtalálható. Ennek mentén végzi munkáját.
A legfontosabb az, hogy amit Izsó Gábor polgármester rábíz feladatként, azokat a munkákat végzi
el.
—

—

Izsó Gábor polgármester: Megköszönte Mucsi András képviselő által elmondottakat. illetve az
általa végzett munkát is. amit csak az elismerés illethet meg. További hozzászólás, kérdés.
észrevétel nem volt, így szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapította, hogy ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: I 0/ő.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen. egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkornrányzata Kéyviselő-restületé,,ek
496/201 7. (XL 30.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az oktatási és kulturális tanácsnok
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
azonnal
Határidő:
Izsó Gábor polgármester
Felelős:
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Napirend tárEva:

2018. évi szünidei gyermekétkeztetési szolgáltatási szerződés megkötése

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdés]) pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Korábban a Városgondnokság kötötte a szerződést a szünidei
gyermekétkeztetés vonatkozásában, azonban a váítalat időközben megszünt. ezért a képviselőtestületnek kell megkötnie ezt a szerződést. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, és a
határozati javaslat elfogadását Javasolja a képviselő-testületnek.
Kérdés, észrevétel, módosító Javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta a határozati Javaslatot.
Szavazás előtt inegállapíiolia. hogy ci s:cn’azásnál jelenlévő képviselők szátim: JOfő.
-

Megállapította, hogy a képviselö-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Kéyviselóttestületének
497/2017. (XL 30.) határozata
Békés Város Önkormányzata Képviselö-testülete 201 S. Január I. napjától -2018. december
31. napjáig terjedő határozott időtartamra szolgáltatási szerződést köt a Junior Vendéglátó
Zrl.-vel (székhely: 1095 Budapest, Mester u. 29-3 1.; adószám: 10929764-2-43), szünidei
gyermekétkeztetési feladatok ellátására, bruttó 570.- Ft!adag áron.
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
szolgáltatási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

Napirend tár2va:

felhatalmazza

polgármesterét

a

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
Köztemetés ellátására vállalkozási szerződés kötése

Izsó Gábor polgármester: Átlagosan 4-5 köztemetés van egy évben. Jelenleg nem Javasolnak
változtatást a köztemetés ellátásával kapcsolatban. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi
Bizottság, valamint az Ugyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság, amelyek a
határozati javaslat elfogadását javasolják a képviselő-testületnek.

Rácz Attila képviselő: A Pénzügyi Bizottság ülésén hosszasan beszéltek erröl a témáról. Holopné
dr. Sztrein Beáta osztályvezetővel az ülés előtt átbeszélték a bizottság ülésén elhangzott
felvetéseket. A továbbiakban annak megfelelően járnak el. A napirendi pont kapcsán beJelentette
személyes érintettségét, és a testület döntésétől teszi Púggővé azt, hogy részt vesz-e a szavazásban
vagy sem.
Tárv:

Szavazásból történő kizárásról döntés

Izsó Gábor polgármester: Kéne a képviselő-testületet szavazzon arról. hogy Rácz Attila
képviselőt kizárja-e a szavazásból Jelen napirendi pont kapcsán, vagy sem. Javasolta, hogy ne
zárják ki a képviselőt a szavazásból. Kérte, hogy aki a szavazásból történő kizárás mellett szavaz
az igennel, aki pedig nem akarja kizárni a szavazásból a képviselőt, az nemmel szavazzon. A
javaslatot szavazásra bocsátotta.
Szavazás elő/t megaUapítot/a. hogy

ci

s:avazásnál jelenlévő képvtvelők száma: 9fő
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-

Megállapította, hogy a képviselö-testület 9 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Békés Város Önkormán ‘zata KépviseIátestületének
498/201 7. (XL 30.) határozata
Békés Város Képviselő-testülete Rácz Attila képviselőt a ..Köztemetés
ellátására vállalkozási szerződés kötése”
tárgyú előterjesztést érintő
szavazásból nem zárja ki.
“

A képviselő-testület döntése alapján Rácz Attila képviselő is részt vesz a szavazásban. Kérdés.
észrevétel, módosító javaslat nem volt, Igy szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
Szavazás elő/i inegóUapíioría. hegy ci szavazásnáljelenlévő képviselők szátiza: 10 fő
-

Megállapította. hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, I tartózkodássa] az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Onkormányzata Kép viselbtestületé,iek
499/201 7. (XL 30.) határozata

I. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete I évre, a 2018. január 1-tőt 2018.
december 31-ig terjedő időszakra vállalkozási szerződést köt a BEKESI-TEM Temetkezési
Szolgáltató Kű.-vel (székhelv: 5630 Békés. Piac tér I.. képviseli: Rácz Attila ügyvezető),
köztemetési feladatok ellátására.
2. Békés Város Onkormánvzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét. hogy a
határozat mellékletét képezö vállalkozási szerződést aláírja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Napirend tárva:
A BKSZ Plusz Nonprofit Kit alapító okiratának módosítása
Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönvvhöz (ÍZ M/ki’. 52.’ (1) bekezdés» pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Váczi Julianna ügyvezető sajnos nem ttid jelen lenni a képviselő
testület ülésén. Az előterjesztés technikai módosításokat tartalmaz. Az anyagot tárgyalta a
Pénzügyi Bizottság. és ahatározati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
Szavazás előtt megáUapi;ona. hogy
-

ci

szavazásnál /elenlévő képviselők száma: 10/ő

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
500/2017. (XL 30.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képezö
dokumentumok alapján jóváhagyja a BKSZ Plusz Nonprofit Kit alapító okiratának
módosítását és az egységes szerkezetű alapító okiratát. továbbá felhatalmazza
polgármesterét az alapító okiratot módosító okirat valamint az egységes szerkezetű alapkő
okirat aláírására, továbbá a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő:
intézkedésre azonnal
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
Váczi Julianna ügyvezető
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Napirend tár%va

Költségvetési pénzeszköz átcsoportositása

Írásos előterjesztés csatolva

ajegyzőkönyvhöz űz

Mön’. 52., (1) bekezdés» pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztéshez kiegészítés lett kiküldve. Így annak megFelelően
kérte, tárgyalni az anyagot, amit megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság. és a kiegészítés szerinti
határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
A kiegészítés szerinti előterjesztés négy határozati javaslatot tartalmaz, amelyekről együtt szavaz
a testület azzal. hogy mindegyikről külön határozat születik. Kérdés, észrevétel. módosító javaslat
nem volt, Így szavazást rendelt cl a határozati javaslatok elfogadására vonatkozóan.

Szavazás elő/i nwgállapíioíia, hoD
-

O

szavazásnál jek’nlévő képviselők szánta: 1016.

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal a határozati
javaslatokat elfogadta, és az alábbi határozatokat hozta:
Békés Város Önkonnán;’zata Képviselő-testületének
501/2017. (XL 30.) határozata

I. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetésében tervezett,
működési kiadás, személyi jellegű kiadások és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt
előirányzatai terhére 113.800,-Ft összeg átcsoportosítását hagyja jóvá az egyéb működési
célú kiadás/egyéb működési célú támogatás kiadás javára.
2. Békés Város Onkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetésében tervezett.
működési céltartalék előirányzat keret 200.000,- Ft összeg átcsoportosítását hagyja jóvá az
egyéb működési célú kiadás/egyéb működési célú támogatás kiadás javára.
3. Békés Város Onkormányzata Képviselő-testülete támogatást nyújt a Békési
Onkoniiányzati Tűzoltóság (székhely: 5630 Békés. Petőfl u. 24, képviseli: Izsó Gábor
elnök) részére 313.800,- Ft összegben. A támogatás forrását az l/l. és 1/2. határozati
javaslat biztosítja.
4. Felhatalmazza polgármesterét a határozat 1. melléklete szerinti támogatási szerződés
aláírására.
Határidő:
értelem szerint
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
Tárv:
-

KöLtségvetési pénzcszköz átcsoportositása —2.
A képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Békés Város Önkonnánrzata Kép viselő-testületének
502/2017. (XL 30.) határozata

I. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetésében tervezett.
ellátottak pénzbeni juttatásai kiemelt előirányzat keret terhére 8.000.000,- Ft összeg
átcsoportosítását hagyja jóvá felhalmozási kiadás, beruházások kiadás keret javára.
2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy
bruttó 8.000.000,- Ft összegben start-munka programban történő felhasználás céljából
mezőgazdasági gépre vonatkozó (Belarus 320.4 típusú traktor, pótkocsival, valamint
-

—
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műtrágyaszóróval) árajánlatokat megkérjen. és a legelőnyösebb ajánlatot tevő eladóval az
adásvételi szerződést megkösse. A beruházás forrását ali/l határozati javaslat biztosítja.
Határidő:
értelem szerint
Felelős:
Izsó Gábor polgármester

Táruv:
-

Költségvetési pénzeszköz átcsoportosítása

—

3.

A képviselő-testület 10 igen. egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
50372017. (XL 30.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az Önkormányzat 2017. évi
költségvetésében működési célú átadott pénzeszköz előirányzatát 7.340.001,- Ft összegben
zárolja. és működési tartalékba helyezi.
Határidő:
Felelős:

Tárv:
-

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

Költségvetési pénzeszköz átcsoportosítása —4.

A képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
50472017. (XL 30.) határozata

I. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetésében
tervezett, működési kiadás, személyi jellegű kiadások és munkaadókat terhelő kiemelt
elöirányzatai terhére 80.000 Ft összeg átcsoportosítását hagyja jóvá az egyéb működési
célú kiadás/egyéb működési célú támogatás kiadás javára.
2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatást nyújt a Szilágyi László
Alapítvány (képviseli: Katona Gyula) részére 80.000 Ft összegben. Felhatalmazza a
polgármesterét a határozat mellékletét képező támogatási szerződés aláírására.
ilatáridő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Napirend tárva:

A Békési Horgász Egyesület kérelme a 015 1/6/C helyrajzi számú ingatlan
bérletére

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz űz M/ki’. 52. (1) bekezdés]) pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Ez a terület a Téglagyárnál lévő egyik volt agyag gödröt jelenti. és
ennek a bérléséről van szó, mert horgásztavat szeretnének belőle kialakítani. 15 évre szóló
ingyenes használatba adásról van szó. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi BizoÉtság. és a
határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. Az előtedesztés két határozati
javaslatot tartalmaz. amelyekről a képviselő-testület külön szavaz. mivel az 1. pont a pályáztatás
alóli felmentést tartalmazza. így annak elfogadásához minősített többség szükséges az
önkormányzat Vagyonrendeletének 10. (6) bekezdése értelmében.
Kérdés, észrevétel, módosító Javaslat nem volt, így szavazást rendelt cl a határozati Javaslat I.
pontjának elfogadására vonatkozóan.
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Szavazás előtt ;negúllapűona.
-

hogy ci

szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10/ő.

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormáni’zata Kép viselő-testiiletének
505/2017. (XL 30.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról és
vagyongazdálkodás szabMvairól szóló 21/2012. (VI. 29.) számú rendelete 10. * (6)
bekezdése alapján a 015 1,:6/C helyrajzi szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan
hasznosításának vonatkozásában felmentést ad a pályáztatás alól.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

Szavazásra bocsátotta a határozati javaslat II. pontjának elfogadására vonatkozó javaslatot, amely
eltbgadásához egyszerű többség szükséges.

S:m’azás e/á’!! megdUcipítona. hogy a szavazásnáljelenlévő képviselők száma: 10/ő.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
506/201 7. (XL 30V) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. december I. napjától 2032.
november 30. napjáig tartó határozott időtartamra az Onkormányzat kizárólagos tulajdonát
képező 015 1/6/C helyrajzi számú kivett anvaggödör megnevezésü. 47.860 m2 területü
ingatlant az önkormányzati vagyonról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012.
(VI. 29.) önkormányzati rendelet 10. * (1) bekezdése alapján. a Magyarország helyi
önkontányzatairól szóló 2011. évi CLXXX1X. törvény 13. (1) bekezdés 2. pontjában
meghatározott feladat ellátása céljából a Békési Horgász Egyesület (5630 Békés, Hőzső u.
4. adószám: 1997807 1-1-04) részére ingyenes használatba adja.
-

-

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
szerzödéskötéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére. okiratok aláírására.
Határidő:
értelem szerint
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
Napirend tárgya:

Békési Kommunális és Szolgáltató Kit kérelme a Békés, Csabai u. 81. szám
alatti ingatlan bérbevételére

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdés]) pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Az ingatlant újabb 1 évre bérbe adja az önkormányzat a BKSZ Kfl-nek.
Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, és a határozati javaslat elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt. így szavazásra bocsátotta a határozati javaslatokat.
amelyekröl a képviselő-testület együtt szavaz, azonban mindegyik külön határozatszámot kap.
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Szavazás elől! nzegáUapí!ot!a, ho
-

ci

szavazásnál jelenlévő képi’Lelők száma: JOJŐ

Megállapította. hogy a képviselő-testület 10 igen. egyhangú szavazattal a határozati
javaslatokat elfogadta, és az alábbi határozatokat hozta;
Békés Város Önkormányzata Képviselőt testületének
507/201 7. (XL 30.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011.
CXCVI. törvény 11. * (17) bekezdés b) pontjának a felhatalmazása alapján, az 5630 Békés,
Csabai utca 81. szám alatti (hrsz.: 10606/5) ingatlannak, mint önkormányzati vagyonnak a
hasznosítására irányuló versenyeztetésétől eltekint. mivel a hasznosítás jogszabályban
előírt önkormányzati Feladatot ellátó gazdálkodó szervezet javára történik.
Határidő;
Felelős;

Tárv:

-

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. kérelme a Békés. Csabai u. 81. szám alatti
ingatlan bérbevételére —2.
A képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta;
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
508/2017. (XL 30.) határozata

I.) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BKSZ Békési Kommunális és
Szolgáltató KI. (székhelye: 5630 Békés, Verseny u. 4.; képviselője; Váczi Julianna
ügyvezető) kérelmét jóváhagyja. és az 5630 Békés, Csabai utca 81. szám alatti
(hrsz.;10606/5) ingatlant bérbe adja a Kft. részére. A bérleti szerződés 2018. január 1.
napjától a Képviselő-testületnek az ingatlan más célú hasznosításáról szóló döntésének
időpontjáig. de legkésőbb 2018. december 31. napjáig tartó időtartamra jön létre. Az
ingatlan bérleti díja 50.000.- Ft ÁFA /hó (azaz ötvenezer forint + ÁFA/hó) összeg.
2.) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
szerződéskötéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére, okiratok aláírására.
—

Határidő: értelem szerint
Felelős; Izsó Gábor polgármester

Napirend tára:

Együtt Könnyebb Közhasznú Egyesület bérletijogviszonya

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkiinyvhöz az Mötv. S2.9 (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester; Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. és a határozati
javaslatok elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. Az elöterjesztés két határozati javaslatot
tartalmaz. amelyekről a testület együtt szavaz, azonban minden ügy külön határozatszámot kap.
Kérdés, észrevétel nem volt. igy szavazásra bocsátotta a határozati javaslatokat.
Szavazás elől! mnegállapítoua, hom.’ a s:avazc’v,;ál/elenléi’á képviselők száma: I Ofő.
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-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal a határozati
javaslatokat elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
509/201 7. (XL 30.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felmentést ad a pályáz(atás alól a
Békés. 6413/2 hrsz. alatt felvett, természetben az 5630 Békés, Nevelő u. 1. szám alatti
ingatlan
mint 25 millió forint értékhatár alatti önkormányzati vagyonelem
vonatkozásában az ingatlannak az Együtt Könnyebb Közhasznú Egyesület (székhelye:
5630 Békés, Jámbor u. 4.; nyilvántartási száma: 2297/2007; adószáma: 18388123-1-04;
elnöke: Jeneiné Dmcker Judit) hasznositására irányuló kéremében foglaltakra tekintettel.
—

Határidő:
Felelős:
Tárv:
-

—

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

Együtt Könnyebb Közhasznú Egyesület bérleti jogvíszonya

—

2.

A képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
510/2017. XL 30.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Együtt Könnyebb Közhasznú
Egyesület (székhelye: 5630 Békés, Jámbor u. 4.; nyilvántartási száma: 2297/2007;
adószáma: 18388123-1-04; elnöke: Jeneiné Dwcker Judit) kérelmének helyt ad, és a
Békés, 6413/2 hrsz. alatt felvett, természetben az 5630 Békés. Nevelő u. 1. szám alatt
található ingatlant a rezsiköltségek megfizetése mellett kedvezményesen bérbe adja az
Egyesület részére 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig tadóha(ározott
időtanamra.Azingatlan kedvezményes használati díját havi 10.000.- Ft + AFA (azaz
tízezer forint + AFA) összegben határozza meg.
—

-

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
szerzödéskötéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére. okiratok aláírására.
Határidő:
Felelős:
Napirend tárEva:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
Lejárt garázsbérleti szerződések meghosszabbítása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Miki’. 52.$ (1) bekezdés» pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, és a határozati
javaslatok elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. Az előző képviselő-testületi ülés óta
három garázsbérlő nyújtott be kérelmet a bérleti szerződés meghosszabbítása iránt. Az
előterjesztés három határozati javaslatot tartalmaz, amelyekről a képviselő-testület együtt szavaz,
azonban minden ügy külön határozatszámot kap.
Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, Így szavazásra bocsátotta a határozati javaslatokat.

Szavazás előtt megállapította. hogy a szavazásnál jelenlévő képvtwlök szánw: I O/ii
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Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal a határozati
javaslatokat elfogadta, és az alábbi határozatokat hozta:
Tár2v

Lejárt garázsbérleti szerződések meghosszabbítása

—

Fesető István ügye

A képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Békés Város Önkoruzán ;‘zata Kép viselóttestületé,zek
511/201 7. (XL 30.) határozata

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati lakások és
helyiségek bérletéröl. valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
22/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet 36. (2) bekezdése alapján felmentést ad az
5630 Békés, Veres Péter tér 7/A. szám alatt található 9. számú garázs bérlésére vonatkozó
pályáztatás alól.
2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Fesető István
5630 Békés, Veres
Péter tér 7/A. III. em. 8. ajtó alatti lakos kérelmének helyt ad, és bérleti jogviszonyát az
5630 Békés, Veres Péter tér 7/A. szám alatt található 9. sz. garázs vonatkozásában 2020.
december 31. napjáig változatlan feltételekkel meghosszabbítja.
—

—

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét
szerződéskötéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére. okiratok aláírására.
Határidő:
Felelős:
Tár2v:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

Lejárt garázsbérleti szerződések meghosszabbítása

—

Batki [stvánné ügye

A képviselö-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületé,zek
512/2017. (XL 30.) határozata
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati lakások és
helyiségek bérletéröl. valamint elidegenitésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
22/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet 36. * (2) bekezdése alapján felmentést ad az
5630 Békés, Veres Péter tér 7/A. szám alatt található 4. számú garázs bérlésére vonatkozó
pályáztatás alól.
2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Batki lstvánné 5630 Békés, Veres
Péter tér 7/B. I. em. 2. ajtó alatti lakos kérelmének helyt ad, és bérleti jogviszonyát az
5630 Békés, Veres Péter tér 7/A. szám alatt található 4. sz. garázs vonatkozásában 2020.
december 31. napjáig változatlan feltételekkel meghosszabbítja.
—

—

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
szerződéskötéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére. okiratok aláírására.
Határidő:
értelem szerint
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
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Tár!:
-

Lejárt garázsbérleti szerződések meghosszabbítása

—

Pataki István ügye

A képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Békés Város Önkormán ;‘;ata Képviselő-testületének
513/201 7. (XI. 30.) határozata
I. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati lakások és
helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
22/201 I. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet 36. (2) bekezdése alapján felmentést ad
az 5630 Békés, Veres P. tér 7/A. szám alatt található 2. számú garázs bérlésére
vonatkozó pályáztatás alól.
2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pataki István Békés, Veres Péter tér
7/A. I. cm. I. ajtó alatti lakos kérelmét jóváhagyja, és bérleti jogviszonyát a Békés,
Veres P. tér 7/A. szám alatt található 2. sz. garázs vonatkozásában 2020. december 31.
napjáig változatlan feltételekkel meghosszabbítja.
—

—

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
szerződéskötéssel kapcsolatos jognvilatkozatok megtételére. okiratok aláírására.
Határidő:
értelem szerint
Felelős:
Izsó Gábor polgántester
Napirend tárva:

Beépítésre szánt terület térítésmentes átadása a Magyar Állam részére

Írásos előterjesztés csatolva a jegrzőkönivhöz az Mötv. 52. (1) bekezdés 1) pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: A börtön építéséhez kapcsolódó terület megosztásáról van szó. Az
előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. és a határozati javaslat elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek. Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, igy szavazásra bocsátotta a
határozati javaslatot.

Szavazás elől! megállapította, hogy ci szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10/ő.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
514/2017. (XL 30.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
határozatának a 2-5 pontjai helyébe az alábbíak lépnek:

27212016.

(VII.

28.)

számú

2) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a 3777/6
helyrajzi számú, 76.624 m2. kivett állami terület II. megnevezésű és müvelési ágú
ingatlan Magyar Allam részére történő ingyenes vagyonátadása megfelel a
Magyarország helyi önkomiányzatairól szóló 2011. évi CVXXXIX. törvény 108. (3)
bekezdésében foglaltaknak. Nem veszélyezteti a kötelezően ellátandó feladatok
ellátását, az ingatlan a köznevelési feladatok, vagy ezek finanszírozási forrásának
biztosítására, illetve az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatok
teljesítéséhez nem szükséges.
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3) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az l/l tulajdoni hányadát képező
Békés belterület 3777/6 helyrajzi számú, 76624 m2, kivett állami terület II.
megnevezésű és művelési ágú ingatlant a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 108. * (2) bekezdése alapján a büntetés végrehajtási
szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény I. * (1) bekezdésében meghatározott
közfeladat ellátásának elősegítése végett ingyenesen a Magyar Adtam tulajdonába adja.
4) Békés Város Onkormányzatának Képviselő-testülete az ingyenes vagyonátadás kapcsán
érintett ingatlan értékbecsiését a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 50. * (4)
bekezdés szerinti piaci érték megállapításához Független értékbeeslővel elkészíttette.
5) Békés Város Onkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Város Onkonnányzata
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015 (11.04.)
önkormányzati rendelet 18. * e) pontja alapján felhatalmazza Békés Város
Polgármesterét, hogy az ingyenes vagyonátrubázás kapcsán szükséges minden
jognyilatkozatot megtegyen.)”
ilatáridő:
értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Napirend tárva:

„Testvér-települési
benyújtása

programok és

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz űz Mötv.

együttmüködések”

című

pályázat

52. (1) bekezdés» pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta az Oktatási. Kulturális és Sport Bizottság és
a határozati javaslat elfogadását Javasolja a képviselő-testületnek. Kérdés, észrevétel, módosító
javaslat nem volt. igy szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
S:uvazás előzi megúUapiiotíu. hogy’ u s:uvuzc’Lv,zál jelenlévő képviselők szá;;zcz: 10/ő.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
5)512017. (XI. 30.) határozata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „TESTVÉR-TELEPÜLÉSI
PROGRAMOK ES EGYUTTMUKODESEK” címmel pályázatot nyújt be. Megpályázott
támogatás 2.000.000 Ft, 100%-os vissza nem térítendő támogatás, önrész. saját forrás
biztosítása nem szükséges. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert. hogy a pályázathoz kapcsolódó szükséges nyilatkozatokat
megtegye.
Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Napirend tárEva:

Interpellációkra adott válaszok. interpellációk, bejelentések

Izsó Gábor polgármester: Deákné Domonkos Julianna képviselő asszony interpellációjára adott
választ megkapta. Kérdése a képviselő asszonyhoz: elfogadja-e az interpellációra adott választ?
Deákné Domonkos Julianna képviselö: Igen. az interpellációra adott választ elfogadta.
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Izsó Gábor polgármester: Kérdése a képviselők felé: kíván-e valaki interpellációval élni?
Niucsi András képviselő: Megköszönte az Ibrányban lakók nevében Izsó Gábor polgármesternek
azt, hogy 2017-ben a választókerületében lakók kérése mindig meghallgatásra talált, és a
javításokat, stb. mindig korekten. időben elvégezték.
Van két folyó ügy, amivel kapcsolatban nagyon régen interpellált. Legalább 1,5-2 éve kérte. hogy
az Epres köz és a Szikszai utca sarkán helyezzenek el egy villanytestet. Akkor azt a választ kapta,
hogy I év múlva térjenek vissza erre a kérdésre. Kérdése: hol tart ennek az ügynek a rendezése?
A másik interpellációja hasonló témában volt a Kispince u. 8. sz. előtti ingatlan előtti részt érintve.
Otthonházas gyerekek közlekednek azon a területen, és a lakosság részéről érkezett olyan jelzés.
hogy a tuja fák körül olyan dolgok történnek, amiknek nem kellene, eldobált üvegeket találnak a
területen. Ezzel a témával kapcsolatban is azt mondta a Polgármesteri Hivatal adott osztálya, hogy
2017-ben visszatérnek. Továbbra is kérik a lakosok a problémák megszüntetését.
Kérdése: a két lámpatest elhelyezésének ügye, hol tart?
Koppné dr. Hajdú Anikó képviselő: Kérdése: melyik utcán akadt el a mentő. amiröl az Újság is
hírt adott? Történt-e valami intézkedés annak érdekében. hogy ilyen többet ne forduljon elő?
Izsó Gábor polgármester: A Nyereg utcában akadt el a mentő, de nem az úttesten, hanem a
mentőautó lement az úttestről. hogy megforduljon. és az úttest melletti sárban akadt el. Sajnos ez
már nem szerepelt a híradásokban.

Rácz Attila képviselő: Két témakörben kíván jelezéssel élni: az első téma. hogy egy békési lakos
tájékoztatta arról. hogy megtalálták a hozzátartozójának (Nyiri Sándor) a kopjafáját valahol
északon, ahol elesett. A Református Templom előtti emlékhelyen a haláleset időpontja kérdőjellel
van jelölve, amit most már rá lehetne írni a kopjafára. Az adatok nála megvannak.
A másik téma: a Rákóczi u. 1. sz. alatt működő vállalkozásjelezte, hogy nem tudja, miért. de Fehér.
a forgalomtól elzáró oszlopokat telepítettek az üzlete elé, amely egyrészt látványában sem túl
barátságos, másrészt az üzlet forgalmát is hátrányosan érinti. Ha vállalkozóbarát településként
aposztrofálják magukat, akkor ez nem tartozik a legjobb megoldások közé, hiszen elég radikális
eljárás. Tárgyalni kellene arról, hogy hogyan tudnák azon a területen a megfelelő bejárást.
megközelíthetőséget biztosítani a küldemények. posta átvétele érdekében is.
Deákné Domonkos Julianna képviselő: Örömteli híre van: a tegnapi nap folyamán kapott
tájékoztatást arról. hogy a Kodály évforduló kapcsán I millió forint értékben I db Pianínót kap a
dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Müvészeti Iskola a Gyulai Tankerületi Központtól.
Az iskola magas színvonalon müveli az ének-zene tanítást. illetve a művészeti oktatást mind
hangszeres. mind néptánc képzés tekintetében.
A másik bejelentése, hogy a Nemzeti Sport Hivataltól értesítették arról. hogy 2.5 millió forintot
nyertek sporteszközökre. illetve sportiskolai tevékenységre. Az iskola továbbra is kiváló
kapcsolatot ápol a város vezetésével és a gyulai tankerületi központ vezetőjével. Megköszönte az
önkormányzatnak és a tankerületnek, hogy az egész naptári évben mellettük álltak és támogatták
őket.
Izsó Gábor polgármester: Gratulált az elnyert támogatásokhoz.
IVlucsi András képviselő: A Rácz Attila képviselő által elmondott probléma a Rákóczi u. 3. sz.
alatti ingatlant érinti. Nem tudja, kihelyezte ki a fehér bójákat az üzlet elé, amelyik tulajdonosa
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Pálfi Sándor, aki súlyos betegségen esett át, búr valamennyire már felépült. de maradandó
károsodást szenvedett. Bízik abban, hogy terápia segítségével a mozgásában sokkal szabadabb
lesz. Jelenleg az üzetének a megközelítése számára problémát okoz. Pálfi Sándor jelezte felé ezt
a problémát. Szeretné. ha biztositanák a vállalkozó Számára, hogy az üzlete előtt meg tudjon állni
az autójával. Jelenleg a DEMASZ előtti parkolóban tud megállni, ahol általában alig van üres
parkolóhely napközben. Van egy másik, szintén súlyos mozgáskorlátozott állampolgár, aki a
Rákóczi úti gyógyszenárba jár. és szintén jelezte. hogy nem tud hol megállni, így komoly
nehézséget okoz számára a gyógyszertár megközelítése.
Kérte. hogy próbáljanak a területen egy-két parkolót kiépíteni akár Úgy is, hogy csak
mozgáskorlátozottak számára tennék lehetővé a parkolást.
Tudomása szerint a Rákóczi út 3. sz. alatti ingatlan házmestere kezdeményezte azt, mert sokan
illegálisan álltak meg azon a területen. Pálti Sándor családi vállalkozása már nagyon régen ott
található, igy miatta, illetve a gyógvszertár miatt is megoldást kell találni a problémára. Meg
kellene fontolni, hogy azon a területen csak a mozgáskorlátozottaknak biztosítsák a megállást.
Dr. Pálmai Tamás alpolgármester: Lakossági bejelentések, levelezések, személyes látogatások
eredményeként történt meg az, hogy kihelyezésre kerültek az oszlopok. Pálfi Sándor egészségi
állapota miatt mindenki tolerálta, hogy a fiivön, szabálytalanul parkol. Ismételt lakossági
megkeresés érkezett hozzá, ami kapcsán próbáltak valami jó megoldást találni. Valóban
látványában nem szép a kihelyezett Fehér oszlop. de ez tűnt olyan megoldásnak, ami tekintettel
van arra a sok vezetékre is, ami azon a területen átmegy. Ugyanis előfordult már olyan eset, hogy
bizonyos munkagépek fontos vezetéket sértettek meg, ami miatt napos kiesések voltak bizonyos
ellátások tekintetében.
A szóban forgó terület lakóinak az okozta a problémát, hogy többen a füvön parkoltak, mert
mentek a gyógyszertárba, és közben bömböltették a zenét, és zavarták a lakók nyugalmát. Az
ügyben megkereste Gál András osztályvezetőt is. Ettől Függetlenül is problémás ez a terület, mert
szinte minden évben tárgyalni kellett a Rákóczi u. 3. sz. alatti ingatlan kapcsán vaLamilyen ügyet
(be lehet hajtani, nyitva vagy zárva van-e a kapu, miért nincs levágva a fa, stb.) Egyetért azzal,
hogy segíteni kell a békési vállalkozónak abban. hogy biztonságosan meg tudja közelíteni az
űzletét. Ha valahol az út szélén kialakítanának egy parkolóhelyet, akkor nem tudják kiírni, hogy
azt csak Pálfi Sándor veheti igénybe. és mire észre veszik már rég elfoglalták a parkolót. Vannak,
akik minden tiltás ellenére beállnak a mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhelyekre is.
Rácz Attila képviselő: A Rákóczi úti épülettömb, egy korábbi tervezés eredményeként jött létre,
és befejezetlen építkezés volt. Az első beköltözők akik között volt a Pálfi család is még látták
az eredeti tervet, amely szerint ugyanolyan elhatárolt parkoló volt betenezve, mint a vele szemben
lévő DEMASZ épülete előtt van. Ez a parkoló idő hiányában nem épült meg. Május 1-je
következett. és akkor ehhez az ünnephez kötődően fényes beruházási. átadási ünnepségeket
rendeztek. de a parkoló még nem volt kész. ezért ún. négyzetlapokkal járdát húztak az épület elé,
és ünnepség közepette átadták az épületet valamikor a ‘80-os évek elején. Ennek az épülettömbnek
hátrafele sincs parkoló helye, de előre sincs. miközben 30-40 család él azon a részen, így a saját
autójukkal. illetve a hozzájuk érkező vendégek autójával a DEMASZ előtti parkolóban tudnak
csak megállni. Problémát jelent az is, hogy egy költözés során sem tudják odavinni a bútoraikat a
ház elé. Ha a parkoló tervezése elkezdődne. akkor a tömb igényeit mind parkolás, mind az ottani
üzlethelyiségek megközelíthetösége szempontjából jobban ki tudnák elégíteni. A terület két szélén
található húsbolt és patika jobb helyzetben van megközelíthetőség szempontjából a bejáró miatt.
Ezt a problémát a sors még inkább felerősítette azzal. hogy Pálfi Sándor vállalkozó
mozgáskorlátozottá vált, azonban a vállalkozását folytatja továbbra is, de ez a körülmény, hogy az
üzletét nem tudja megközelíteni, nagyon megnehezíti a helyzetét. Ha valamilyen csomagot
-

-
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akarnak átadni számára. akkor gépjárművel a futár Sem tudja megközelíteni az üzletet. A lakosság
részéről Is van egy jogos igény. hogy az autójukkal tudjanak a lakóterületükön parkolni. A belső
területre nem tudnak parkolni, mert a parkoló megépítése nem történt meg, és hiányzik az
udvarból. ezért csak elől lehetne valahogy megoldani a parkolást. Fia a gyeptégla, vagy a zöld
betongyártás elkezdődik a közmunka program keretében, akkor végleges megoldásként a behajtó
parkolót meg kellene építeni, amely a forgalomra sem lenne veszélyes.
Izsó Gábor polgármester: Záros határidőn belül meg kell oldani ezt a problémát. A megoldási
lehetőséueket áttekintik majd. Fia a területen elférne egy parkoló. akkor csak pénz kérdése annak
megépítése. A parkolás kérdése sok helyen probléma, azonban ezen a területen fokozottan
jelentkezik a gyógyszertár és a mozgáskorlátozott üzlettulajdonos miatt. Szerencsétlen dolog az,
hogy ehhez a házhoz nem építettek parkolót.
Tár2v:

Bejelentések

Balázs László képviselő, bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek,
hogy Izsó Gábor polgármester Úr részére az önkormányzat stabil működtetéséért, valamint
lelkiismeretes munkája elismeréseként bruttó 1.500.000,- Ft összegű jutalmat állapítson meg az
önkormányzat 2017. évben betervezett személyi jellegü kiadások megtakarítása terhére.
Javasolja a Pénzügyi Bizottság. hogy a képviselő-testület dr. Pálmai Tamás alpolgármester ár
részére munkája elismeréseként bruttó 750.000.- Ft összegű jutalmat állapítson meg az
önkormányzat 2017. évben betervezett személyi jellegü kiadások megtakarítása terhére.
Javasolja továbbá a Pénzügyi Bizottság. hogy a képviselő-testület Kálmán Tibor alpolgármester
Úr részére munkája elismeréseként bruttó 850.000,- Ft összegű jutalmat állapitson meg az
önkormányzat 2017. évben betervezett személyijeliegü kiadások megtakarítása terhére.
Tárv:lzsó Gábor polgármesterjutalmazása
Izsó Gábor polgármester: Mivel az első határozati javaslat személyét érinti, így bejelentette
személyes érintettségét az ügyben. és az ülésvezetés tisztét átadta dr. Pálmai Tamás
alpolgármestemek.

TárEv: Szavazásból történő kizárásról döntés
Dr. Pálmai Tamás alpolgármester: Kérte a képviselő-testületet, szavazzon arra vonatkozóan,
hogy Izsó Gábor polgármestert kizárja-e a szavazásból jelen napirendi pont kapcsán, vagy sem.
Kérte, hogy aki a kizárás mellett kíván szavazni az igennel, aki nem kívánja kizárni a szavazásból
az pedig nemmel szavazzon. Szavazásra bocsátotta ajavaslatot.

Szavazás e/ó’!! nwgállapííoUa, ho’
-

ci

szavazásnál jelenlévő képviselők száma: lüfő

Megállapította, hogy a képviselő-testület S nem szavazattal. 2 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
516/2017. (XL 30.) határozata

Békés Város Képviselő-testülete izsó Gábor polgármestert a „Jutalom megállapítása”
egyéb előterjesztést érintő szavazásból nem zárja ki.
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Dr. Pálmai Tamás alpolgármester: Kérdés, észrevétel, hozzászólás, módosító javaslat nem volt,
Igy szavazásra bocsátotta azt a javaslatot amely szerint a képviselö-testület Izsó Gábor
polgármester részére bruttó 1.500.000,- Ft jutalmat állapítson meg.

Szavazás előtt megállapította, hogy ci s:avazc’LvnáI jelenlévá képviselők száma: 10/ő’.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 Igen szavazattal, I tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Kéyviseíóttestiiletének
517/201 7. (XL 30.) határozata
Békés Város Képviselö-testülete Izsó Gábor polgármester részére az önkormányzat stabil
pénzügyi működtetéséért, valamint lelkiismeretes munkája elismeréseként bruttó
1.500.000,- Ft összegű jutalmat állapít meg az Onkormányzat 2017. évben betervezett
személyi jellegű kiadások megtakarítása terhére.
Felelős:
Határidő:

Tániok Lászlóné jegyző
értelem szerint

Dr. Pálmai Tamás alpolgármester: Az ülés vezetését visszaadta Izsó Gábor polgármesternek.
Izsó Gábor polgármester: Az ülésvezetést átvette. Megköszönte a képviselő-testület bizalmát és
a jutalom megszavazását.
TárEv:Dr. Pálmai Tamás alpolgármester jutalmazása

Izsó Gábor polgármester: Kérdése, hogy van-e valakinek észrevétele, hozzászólása, módosító
javaslata dr. Pálmai Tamás alpolgántes(erjutalmára vonatkozóan?
Dr. Pálmai Tamás alpolgármester: Jelen ügyben érintett. ezért kérte. hogy a képviselő-testület
szavazzon arról. hogy a szavazásból kívánja-e kizárni vagy sem.
Tár2v:Szavazásból történő kizárásről döntés
Izsó Gábor polgármester: Kérte a Képviselő-testűletet, szavazzon arról, hogy dr. Pálmai Tamás
alpolgármestert kizárja-e a szavazásbói jelen ügyre vonatkozóan, vagy sem. Kérte, hogy aki a
szavazásból való kizárást támogatja, az igennel szavazzon, aki pedig nem támogatja a szavazásból
való kizárást, az nemmel szavazzon. Szavazásra bocsátotta ajavaslatot.
Szavazás elő/t megállapította, hogy ci szavazásnál jelenlévő képvLvelők száma: 9/ő.
(Dr. Páhnai Tamás alpolgármester nem i’ett
-

a szrnazásbwz.)

Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 nem szavazattal. I tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
518/201 7. (Xl. 30.) határozata
Békés Város Képviselő-testülete Dr. Pálmai Tamás alpolgármestert a „Jutalom
megállapítása” egyéb előterjesztést érintő szavazásból nem zárja ki.
Izsó Gábor polgármester: Szavazásra bocsátotta azt ajavaslatot, amely szerint dr. Pálmai Tamás
alpolgármester bruttó 750.000,- Ft jutalomban részesüljőn.
Szavazás c/át! megálhipitolla, hogy a szcivccástiál jelenlévő képviselők cérna: JOJŐ
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, I tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
519/2017. (XL 30.) határozata

Békés Város Képviselö-testülete Dr. Pálmai Tamás alpolgármester részére munkája
elismeréseként bruttó 750.000,- Ft összegű jutalmat állapít meg az Onkormánvzat 2017.
évben betervezett személyi jellegű kiadások megtakarítása terhére.
Felelős:
Határidő:

Izsó Gábor polgármester
értelem szerint

Tár2v: Kálmán Tibor alpolgármester jutalmazása
Izsó Gábor alpolgármester: Kérdése, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, módosító
javaslata Kálmán Tibor alpolgármesterjutalmazását illetően?
Kérdés, észrevétel, módosító Javaslat nem hangzott el, igy szavazásra bocsátotta azt a javaslatot.
amely szerint Kálmán Tibor alpolgármester 850.000,- Ftjutalomban részesűljön.
Dr. Seres István képviselő: Nem hallotta a polgármester Úr által elmondottakat, ezért nemmel
szavazott, mert azt gondolta, hogy az alpolgármester szavazásból való kizárásáról szavaznak.
Izsó Gábor polgármester: Kálmán Tibor alpolgármester szavazati joggal nem rendelkező
képviselő-testületnek. így ő esetében nem kell szavazásból történő kizárásról dönteni.

tagja a

Dr. Seres István képviselő: Kérte. hogy Új szavazás legyen. mert igennel kíván szavazni.
Izsó Gábor polgármester: Szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, amely szerint Kálmán Tibor
alpolgármester bruttó 850.000.- Ftjutalomban részesüljön.
Szavazás e/ő/t megállapította, ho’
-

ci SzCivtiáS??á/jL’/W?lé\’O

képviselők szán;cz: I Üfő

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkormányata Kép viseIótestü1etének
520/2017. (XI. 30.) határozata
Békés Város Képviselő-testülete Kálmán Tibor alpolgármester részére munkája
elismeréseként bruttó 850.000,- Ft összegű jutalmat állapít meg az Onkormányzat 2017.
évben betervezett személyi jellegű kiadások megtakarítása terhére.
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
Határidő:
értelem szerint
Izsó Gábor polgármester: Tájékozwtta a képviselő-testületet arról. hogy még az idén szükség lesz
egy soron kívüli ülésre a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elfogadása
miatt. A soron kívüli testületi ülés várható időpontja 2017. december 28-a, (csütörtök) 15.00 óra
lesz.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így megköszönte a nyilvános ülésen megjelentek
részvételét, és a nyilvános ülést 17 óra 34 perckor befejezettnek nyilvánította, majd zárt ülést
rendelt el, amelyről külön jegyzőkönyv készült. Kérte, hogy csak azok maradjanak az
ülésteremben, akiknek erre ajogszabály lehetőséget biztosít.

K.m.f.

Iz,$tGabor
p9tármester

Tárnok Lászlóné
jegyző
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