
Tiszakécske Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
……/2018. (……...) önkormányzati rendelete 

Tiszakécske Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 
8/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Tiszakécske Város Önkormányzat a Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. 
Rendelet 38. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal, Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága, 
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási 
Hivatala, Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala, a Bács-
Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, Tiszajenő Község Önkormányzata, Jászkarajenő 
Község Önkormányzata, Kocsér Község Önkormányzata, Szentkirály Község Önkormányzata, Lakitelek 
Nagyközség Önkormányzata, Tiszaug Község Önkormányzata, Tiszakürt Község Önkormányzata, Tiszainoka 
Község Önkormányzata, Nagyrév Község Önkormányzata, a 123/2017. (VIII.08.) számú határozat szerinti 
partnerek, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (XI.28.) önkormányzati 
rendelet 39. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a Pénzügyi, Vagyonhasznosító, Településfejlesztési Bizottsága, 
Egészségügyi, Szociális, Családvédelmi és Esélyegyenlőségi Bizottsága, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 
1. § 

Tiszakécske Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ), valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 8/2016. 

(IV.28.) önkormányzati rendelet 7.§(1) bekezdése kiegészül a következő dg) ponttal: 
„ dg) vízmű üzemi terület (betűjele: K-Vü)” 
 

2. § 
A HÉSZ 39. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:  
„(6) A 2231 és 2232 hrsz-ú ingatlanok összevonásával keletkező (Arany J. utca-József A. utca sarok) 
intézményterület teljes területe a tűztávolságok betartásának feltételével építési helynek minősül.” 
 

3. § 
A HÉSZ kiegészül a következő 49/A §-sal: 

„49/A. § 
(1) A K-Vü jelű különleges vízmű üzemi területen csak a létesítmény üzemszerû mûködéséhez szükséges, 

továbbá a víz kezelésére, tárolására, tisztítására szolgáló építmények helyezhetõk el. 
(2) Telekhatártól való telepítési távolság meghatározásakor a tényleges meglévő vagy tervezett 

épületmagasságot és a legkisebb tűztávolságot kell figyelembe venni. 
(3) A telekterület 40 %-át többszintes növényzettel kell beültetni. 
(4) A K-Vü jelű területen a közművesítettség mértéke: egyedileg határozandó meg, de hiányos is lehet.” 
 

4. § 
A HÉSZ mellékletét képező SZ-2 számú szabályozási terv átnézeti lapja valamint B36, B38 és B49 számú 
tervlapja helyébe e rendelet melléklete szerinti, megegyező rajzszámú átnézeti lap és szabályozási tervlapok 
lépnek. 

5. § 
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult hatósági eljárásokban kell alkalmazni. A 
hatálybalépését megelőzően indult, folyamatban lévő ügyekben az érdekelt kérelmére akkor lehet alkalmazni, ha 
az szomszédjogot és közérdeket nem sért. 
Ez a rendelet az elfogadását követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 


