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KOCSÉR
Településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása
Képviselı-testületi jóváhagyásra elıkészített munkarész
(Közép-magyarországi Állami Fıépítész Étv 9.§ (6)bekezdés szerinti szakmai
véleményének száma. 1010101/2/2010.)
2010. június 17.

……../2010.(…..) határozat - tervezet
Településszerkezeti terv
Belterület szerkezeti terve

m=1:16 000
m=1:8 000

T-1
T-2

…/2010.(…..)sz. Öt. határozat
Kocsér Község Képviselı-testülete a 1997.évi LXXVIII. törvény 6.§ (3)a) alapján
biztosított jogkörében a 61/2003.(XII.18.) sz. Öt. határozattal jóváhagyott
településszerkezeti tervét az alábbiak szerint módosítja:
1) Jókai és Dósa között tervezett zöldterületet a vízelvezetés megoldása mellett
lakóterületnek jelöli ki.
2) A községközpontban lévı egykori tsz területet településközpont vegyes területbıl
különleges területbe sorolja.
3) Jogszabályok ill. területrendezési terv alapján a településszerkezeti tervbe az
-az ökológiai hálózattal -,
-a NATURA 2000.madárvédelmi területtel érintett területeket bevezeti
4) A tervezett szennyvíztisztító helyét a 0151/19 hrsz-ú telekrıl a 0172/7 hrsz-ú telekre
helyezi át.
5) Az 1) és 4) pontokban szereplı beépítésbıl következı biológiai aktivitás-érték
pótlására a 0200/12 hrsz-ú telekbıl 18 ha-t mezıgazdasági területbıl
erdıterületbe sorolja.
6) Az 1)-5) szerintieket tartalmazó
1. számú melléklet szerinti m=1:16000 méretarányú T-1 jelő településszerkezeti
tervet és annak,
2. számú melléklet szerinti m=1:8000 méretarányú T-2 jelő belterületre
vonatkozó részletét jóváhagyja.

Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása (……../2010.(…..) rendelet tervezet)
HÉSZ módosítás mellékletei
Külterületi övezeti terv
Belterület szabályozási terv

m=1:16 000
m=1:2 000

HÉSZ módosítás függelékei
NATURA 2000. különleges madárvédelmi területek
Homlokzatszámítási minták

SZ-1
SZ-2

Kocsér Község Önkormányzat Képviselı-testületének
../2010.(VI. …) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról a 10/2003. (XII.19.)
önkormányzati rendelet módosítására
Kocsér község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. §. (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 7.§(3)bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az
Étv. 6.§ (1)bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 8.§(1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében a helyi építési szabályokról szóló 10/2003.(XII.19.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) módosításáról
az illetékes állami fıépítész, az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelıség, az
illetékes ÁNTSZ intézet, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, Nemzeti Közlekedési Hatóság
illetékes regionális igazgatósága, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatósága, a
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal illetékes regionális irodája, az illetékes nemzeti park igazgatóság, az
illetékes megyei (fıvárosi) földhivatal, az illetékes területi Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Erdészeti Igazgatósága az illetékes területi Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és
Talajvédelmi Igazgatósága, a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar, a Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal illetékes bányakapitánysága, a Nemzeti Hírközlési Hatóság illetékes igazgatósága
véleményének kikérésével a következıket rendeli el.

1.§ (1) A R 7.§ (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(1) Falusias lakóterületen az építési övezeti elıírások figyelembevételével
a) (Lf-4) és (Lf-4*)övezetben a lakásszám meghatározása nélkül-, egyéb övezetben
max 2 lakásos lakóépület,
b) kereskedelmi , szolgáltató és vendéglátó épület,
c) szálláshely szolgáltató épület,
d) kézmőipari építmény,
e) helyi igazgatási , egyházi , oktatási, egészségügyi , szociális épület,
f) sportépítmény,
g) kivételesen a terület alaprendeltetését nem zavaró- mezı és erdıgazdasági
építmény elhelyezhetı:”
(2) A R 7.§ (2) bekezdés felsorolása
„Lf-4 beépítés övezete” szövegrésszel egészül ki.
(3) A R 7.§ a következı (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) (Lf-4) beépítés építési övezet
a) Telek: területe: min 550m2
b) Beépítés módja: zártsorú
c) Beépítettség: max 30 %
d) Építménymagasság: max 7,5 m
e) Zöldfelület: min 40%
f) (Lf-4*) építési övezet beépítésének feltételei
fa) a telken áthaladó csapadékvízelvezetı csatorna kihelyezése
fb) kiépített csapadékvízelvezetı csatornához igazított tereprendezés elvégzése”

2.§ A R 10.§ (4) bekezdés f) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
„(4) A teljes közmővesítés az építési munka feltétele, a szennyvízhálózat kiépítéséig
belterületen a vízzáróan kiképzett medencébe való szennyvízgyőjtés megengedett,
külterületen legalább a részleges közmővesítés az építési munka feltétele”
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3.§ A R 12.§ felsorolása a következı d) ponttal egészül ki:
„d) Kv vegyes funkciójú terület”

4.§ A R a következı 12/A .§-sal egészül ki:
„12/A § (Kv) jelő vegyes funkciójú terület
(1) A területen:
a) szolgálati lakás
b) igazgatási épület
c) kereskedelmi szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató
d) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület
e) közösségi szórakoztató, kulturális épület,
f) sportépítmény,
g) nem zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú építmény elhelyezhetı
(2) a) Telek területe: min 900m2
b) Beépítés módja: zártsorú a szomszédos építmények felé a telepítési távolság vagy
tőzfalas csatlakozás feltételének betartásával.
c) Beépítettség : max 40%
d) Építménymagasság: max 7,5m
e) Zöldfelület: min 40%”
f) A vegyes területre vonatkozók zajterhelési határértékek betartandók.”
5.§ A R 20.§(3) bekezdésének címe a „ Mezıgazdasági terület övezeti elıírásai” helyébe:
a „Má-1 övezetre az általános elıírásokon túl a következık vonatkoznak” szöveg lép
6.§ A R 23.§(3)bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(3) Nyilvántartott régészeti lelıhelyen belül építési munka a vonatkozó általános
rendelkezések szerint végezhetı.”
7.§. (1) A R (SZ-1) övezeti terv helyébe lép e rendelet 1. számú melléklete,
(2) A R (SZ-2) belterületi szabályozási terv helyébe lép e rendelet 2. számú melléklete.
Záró rendelkezések
8.§ E rendelet hatálybalépésével a következı rendelkezések hatályukat vesztik:
a) R 5.§(2) bekezdés,
b) R 8.§(2) felsorolásából a „Vt-3 zöldterületi övezet” szövegrész és (6) bekezdés,
c) R 10.§(4) bekezdés,
d) R 15.§.

9.§ E rendelet kihirdetését követı 8. napon lép hatályba, a hatálybalépését követı napon hatályát
veszti. E rendelet alkalmazandó a hatályba lépéskor el nem bírált ügyekben is, ha a
kérelmezı számára kedvezıbb.
Bodnár András

polgármester

Szöllısiné dr Patonai Judit

jegyzı
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HÉSZ függeléke
NATURA 2000. terület
45/2006.(XII.8.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentıségő természetvédelmi rendeltetéső területekkel érintett földrészletekrıl
JÁSZKARAJENİI PUSZTÁK
(HUDI10004)
Kocsér
094/10, 094/16, 098/2, 098/3, 098/5, 098/6, 098/7, 098/9, 098/10, 099, 0100/7, 0100/8, 0100/9, 0100/10,
0100/11, 0110, 0111, 0113, 0121/1, 0121/2, 0121/3, 0121/4, 0121/5, 0121/6, 0121/7, 0121/8, 0123/1,
0124/1, 0124/2, 0124/3, 0124/4, 0124/5, 0124/6, 0124/7, 0124/8, 0124/9, 0124/10, 0124/11, 0124/12,
0124/13, 0124/14, 0124/15, 0124/16, 0124/17, 0124/18, 0124/19, 0124/21, 0125, 0126/2, 0126/3, 0126/4,
0126/5, 0127, 0128/30, 0128/31, 0128/32, 0128/33, 0128/34, 0128/35, 0128/56, 0128/57, 0137/8, 0138,
0139/1, 0139/2, 0139/3, 0139/4, 0139/5, 0139/6, 0139/7, 0139/8, 0139/9, 0139/10, 0139/11, 0141/2,
0141/3, 0141/4, 0141/5, 0141/6, 0141/7, 0141/8, 0141/9, 0141/10, 0141/12, 0141/13, 0141/23, 0141/24,
0141/25, 0141/26, 0141/27, 0143/12, 0144

HÉSZ függeléke

