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Bócsa 
Településrendezési eszközeinek 10/2021.(08.27.) Kt. sz. és 11/2022.(02.14.) Kt. sz. 

határozatokkal kezdeményezett, 2022. július 29-én jóváhagyott módosítása elfogadásuk 
jegyzőkönyvével  

 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43.§(2) bekezdés szerinti példány a véleményezőknek 

 

 



K I V O N A T 

 

Bócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2022. július 29.-i nyílt üléséről 

 

Kihagyva a kihagyandókat! 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

28/2022.(07.29.)Kt.sz.  

Településszerkezeti terv módosítása 

 

HATÁROZAT 

Bócsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településszerkezeti tervét az 

alábbiak szerint módosítja: 
a határozat melléklete szerint kereskedelmi szolgáltató terület helyén ipari területet, 
mezőgazdasági terület helyén erdőterületet jelöl ki. 

Határidő : azonnal 

Felelős: Szőke-Tóth Mihály polgármester 

 28/2022.(07.29.)Kt.sz. határozat melléklete 

 

Bócsa, 2022. 08. 17. 

Kivonat hiteléül:  

 

Mayer Ferenc 

             jegyző 

Mayer 

Ferenc

Digitálisan 

aláírta:  Mayer 

Ferenc 

Dátum: 

2022.08.22 

09:47:33 +02'00'



1 

Bócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
7/2022. (VII. 30.) önkormányzati rendelete 

 
a helyi építési szabályokról szóló  

12/2005.(XI.29.)Kt. számú önkormányzati rendeletének módosításáról 

Bócsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontja, valamint, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 13. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
42. § szerinti tárgyalásos eljárásban biztosított véleményezési jogkörében eljáró partnerek, 
államigazgatási szervek és a megyei és szomszédos önkormányzatok véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 

1. § 

(1) ) Bócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályokról szóló 12/2005. 
(XI.29.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az általános előírások az érvényesek, 
településrendezési és építésügyi előírások tekintetében az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet (továbbiakban: az OTÉK) 121. §-ban 
foglaltak figyelembevételével.” 

a) 1. melléklet Tartalomjegyzék, 
b) 2. melléklet Igazgatási terület 1:16.000 méretarányú (SZ-1) szabályozási terve, 
c) 3. melléklet Központi belterület 1: 2.000 méretarányú (SZ-2) szabályozási terv déli szelvénye, 
d) 4. melléklet Központi belterület 1: 2.000 méretarányú (SZ-2) szabályozási terv északi 

szelvénye, 
e) 5. melléklet Fischerbócsa 1: 2.000 méretarányú (SZ-3) szabályozási terve, 
f) 6. melléklet Mezőgazdasági üzemek (SZ-4) szabályozási terve, 
g) 7. melléklet Mezőgazdasági üzemek (SZ-5) szabályozási terve, 
h) 8. melléklet Mezőgazdasági üzemek (SZ-6) szabályozási terve, 
i) 9. melléklet Mezőgazdasági üzemek (SZ-7) szabályozási terve, 
j) 10. melléklet Régészeti lelőhelyek." 

(2) Bócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályokról szóló 12/2005. 
(XI.29.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az általános előírások az érvényesek, 
településrendezési és építésügyi előírások tekintetében az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet (továbbiakban: az OTÉK) 121. §-ban 
foglaltak figyelembevételével.” 

2. § 

(1) Bócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályokról szóló 12/2005. 
(XI.29.) önkormányzati rendelet 3. §(5)bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 



2 

„(5) Meglévő telkek esetében a telekegyesítés, a telekhatár-rendezés abban az esetben is 
engedélyezhető, ha az új telek, illetve telkek területnagysága, egyéb mérete nem felel meg a területre 
vonatkozó jogszabályok előírásainak. Ez az előírás telekhatár-rendezés esetén csak akkor 
alkalmazható, ha a kialakuló telkek méretei a korábbiakhoz képest az építésügyi előírásoknak jobban 
megfelelnek.” 

(2) Bócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályokról szóló 12/2005. 
(XI.29.) önkormányzati rendelet 3. §(6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) A természetvédelem nyilvántartásában lévő természeti terület és az (SZ-1) terven jelölt 
területfelhasználási ábrázolás határvonala egyúttal övezeti határvonal is.” 

(3) Bócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályokról szóló 
12/2005. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(9) Az övezeti határ és/vagy szabályozási vonallal átmetszett telek telekalakítási és építési szabályai: 
a) övezet határ mentén nem kötelező telket alakítani, 
b) építmény elhelyezésének helye a vonatkozó övezeti /építési övezeti előírás szerint jelölendő ki. 

A megengedett legnagyobb beépítettség, a legkisebb zöldfelület mértéke és az építési hely 
meghatározása az övezet határ/szabályozási vonal által elmetszett telekrészre számítandó és 
határozandó meg, azaz mintha a telek megosztott lenne, 

c) telekalakítás esetén 
ca) az övezethatár és szabályozási vonal mentén a kialakuló telekre/telkekre nem vonatkoznak 

az építési övezeti/övezeti paraméterek, ha egyéb építési szabályok teljesülnek 
cb) telken vagy építési telken jogszerűen álló épület felújítható, korszerűsíthető, átalakítható, 

az építési helyen belül bővíthető akkor is, ha a fenti telekalakítás után az elő-, oldal- és 
hátsókert mérete nem felel meg az övezeti vagy építési övezeti előírásoknak, 

cc) telken vagy építési telken jogszerűen álló épület felújítható, korszerűsíthető, átalakítható 
akkor is, ha a megengedett legnagyobb beépítettséget a fenti telekalakítás után meghaladja. 

d) építési tevékenység hiányában különböző övezetbe tartozó telek is kialakítható.” 

(4) Bócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályokról szóló 12/2005. 
(XI.29.) önkormányzati rendelet 3. § a következő (10) bekezdéssel egészül ki: 

„(10) Magánút céljára szolgáló telek kialakításának szabályai: 
a) szélessége 

aa) közforgalom elől elzárt, legfeljebb 3 telek megközelítésére: legalább 4m, 
ab) közforgalom elől el nem zárt legalább 6 m 

b) bármelyik övezetben/építési övezetben kialakítható, c) területére az övezetre/építési övezetre 
előírt terület-nagyságra vonatkozó előírás nem vonatkozik.” 

3. § 

(1) A helyi építési szabályokról szóló Bócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005. 
(XI.29.) önkormányzati rendelet 6. § (5) bekezdés a) pont helyébe a következő rendelkezés lép: 
„[ (Lf-2) Mérnöki osztás övezete] 
„a) Kialakítható telek területe: min 900 m2 .” 

(2) A helyi építési szabályokról szóló Bócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005. 
(XI.29.) önkormányzati rendelet 6. § (6) bekezdés a) pont helyébe a következő rendelkezés lép: 
„[(Lf-3) Fischerbócsai beépítés övezete] 
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„a) Kialakítható telek min 1000 m2” 

4. § 

(1) Bócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályokról szóló 12/2005. 
(XI.29.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdés ba) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„[Gksz-1 építési övezet ] 
„ba) új beépítésben: szabadonállóan az 54. számú úttól mért min 50m-re, a többi 
oldalon 5 m-es oldal-, elő- és hátsókerttel” 

(2) Bócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályokról szóló 12/2005. 
(XI.29.) önkormányzati rendelet 9. § (4) bekezdés ba) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„[Gksz-2 építési övezet ] 
„ba) új beépítésben: szabadonállóan az 54. számú úttól mért min. 30m-re, a többi oldalon 5 m-es 
oldal-, elő- és hátsókerttel” 

5. § 

(1) Bócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályokról szóló 12/2005. 
(XI.29.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A (Gip-1) építési övezetben a községi ellátást szolgáló közművesítéssel-, és hírközléssel 
kapcsolatos létesítmények elhelyezhetők.” 

(2) Bócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályokról szóló 12/2005. 
(XI.29.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdés f) pont helyébe a következő rendelkezés lép: 
„[Gip-2 építési övezet ] 
„f) Beépítés módja: szabadonállóan a telekhatároktól és a keríthető telekoldaltól 5 m-es elő-, oldal- 
és hátsókerttel.” 

(3) Bócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályokról szóló 12/2005. 
(XI.29.) önkormányzati rendelet 10. § (4) bekezdés d) pont helyébe a következő rendelkezés lép: 
„[Gip-3 építési övezet ] 
„d) Beépítés módja: szabadonállóan 5m-es elő-, oldal- és hátsókerttel.” 

(4) Bócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályokról szóló 12/2005. 
(XI.29.) önkormányzati rendelet 10. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) (Gip-4) előírásai 
a) Az övezetben az egyéb ipari területre vonatkozó általános előírások szerintiek helyezhetők el. 
b) A kialakítható telek: min 900 m2 
c) Beépítés módja: szabadonállóan 5 m-es elő-, oldal-, és hátsókerttel. 
d) Beépítettség: max 50% 
e) Építménymagasság: max 9 m, toronyszerű műtárgy, tároló estén: max 30m 
f) Zöldfelület: min 20 %, amit őshonos növényzettel kell megvalósítani. 
g) A telek természetes terepszintjének egy métert meghaladó megváltoztatása nem lehetséges.” 

6. § 

Bócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályokról szóló 12/2005. 
(XI.29.) önkormányzati rendelet 13/A. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„[Km építési övezet ] 
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„(3) Beépítés módja: szabadonállóan 5m-es elő-, oldal- és hátsókerttel.” 

7. § 

Bócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályokról szóló 12/2005. 
(XI.29.) önkormányzati rendelet 13/B. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„[Ktm építési övezet ] 
„(3) Beépítés módja: szabadonállóan 5m-es elő-, oldal- és hátsókerttel.” 

8. § 

(1) Bócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályokról szóló 12/2005. 
(XI.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) Bócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályokról szóló 12/2005. 
(XI.29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) Bócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályokról szóló 12/2005. 
(XI.29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

9. § 

Hatályát veszti Bócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályokról 
szóló 12/2005. (XI.29.) önkormányzati rendelet: 
a) 11.melléklet, 
b) 12. melléklet 
c) függelék a 12. melléklethez. 

10. § 

Ez a rendelet 2022. július 31-én lép hatályba. 
 
 

Szőke-Tóth Mihály   Mayer Ferenc 
 polgármester     jegyző 
 
 
 

Kihirdetve: 2022. 07. 30. 
Mayer Ferenc 
jegyző 
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1. melléklet 

„1. melléklet 

(A melléklet szövegét az 1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.) 
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2. melléklet 

 „2. melléklet 

(A melléklet szövegét a 4.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 



 6 

 

Tartalomjegyzék 

Igazgatási terület szabályozási terve   m=1:16 000 SZ-1 

Központi belterület szabályozási terve  m=1:  2 000 SZ-2a,b 

Fischerbócsa szabályozási terve     m=1:  2 000 SZ-3 

Mezőgazdasági üzemi területek szabályozási tervei m=1:  4 000  

  0172/11 hrsz, 0397/17 hrsz, 0455/7 hrsz térség  SZ-4 

  0479/13 hrsz, 0436/153 hrsz, 0422/86 hrsz térség   SZ-5 

  0420/13, 039/50, 0432/53, 0438/106 hrsz térség  SZ-6 

  067/2, 0137/6 hrsz-ú térség     SZ-7 

 

 

” 
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3. melléklet 

„3. melléklet 

(A melléklet szövegét a 10. melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 

 





10. melléklet 

Régészeti lelőhelyek 

 
Azonosító Szám Név Hrsz 

29374 1 Zsikla-tanya            
059/77, 059/70, 059/69, 059/76, 059/75, 059/68, 059/74, 
059/73, 059/72, 059/71, 059/78, 059/80, 059/79, 059/81 

29378 2 54-es út, 40. km 
054/4, 065/5, 065/18, 065/11, 065/17, 065/40, 0159, 
0142/82, 044/48 

29379 3 

Ugri-Büdöstói út 
mellett-Fenyvesi 
Imre tanyája            0121/37, 0121/40, 0121/2, 0121/39, 0121/38 

29380 4 
Hegyes-Gáspár 
Ferenc tanyája        

049/17, 049/25, 054/4, 049/2, 049/10, 049/20, 049/21, 
049/22, 049/24, 049/23, 049/26, 049/9 

29381 5 Zöldhalom              0243/12, 0243/10 
29383 6 Kisbócsa                 0123/29, 0121/42, 0122, 0121/41, 0123/10, 0123/13 

29384 7 

Fischer-Újbócsa-
Faragó József 
tanyája                    0505/10, 0505/18, 0505/16, 0505/13, 0505/12, 0505/2 

29386 8 
Bagi-Kanizsai 
János földje            0361/1, 0356, 0361/12, 0357, 0361/4 

29388 9 Gáspár alsósor        0175/2, 0175/43, 0175/53 

29389 10 
Zsikla István 
földje                      

0139/8, 0139/32, 0139/29, 0139/33, 0139/9, 0139/30, 
0139/2, 0139/19 

29391 11 Templomhegy        

0219/35, 0219/12, 0219/6, 0219/37, 0219/27, 0219/18, 
0219/36, 0219/42, 0219/46, 0219/40, 0219/41, 0219/34, 
0219/33, 0219/39, 0489/30, 0489/39, 0489/35, 0489/33, 
0489/31, 0219/16, 0219/15, 0219/22, 0482, 0489/40, 
0219/45, 0219/21, 0219/23, 0219/7, 0489/42, 0489/41, 
0219/26, 0219/25, 0219/24, 0219/44, 0219/30, 0219/17, 
0219/9, 0219/10, 0219/11, 0219/8, 0219/29, 0222/3, 0219/14 

29392 12 

Gáspár felsősor-
Csengődi Állami 
Gazdaság 
szőlője                    0169/22 

72769 13 Öregmajor-dűlő 
0514/14, 0514/15, 0514/16, 0492/10, 0514/8, 0494, 0492/16, 
326, 0514/12, 0514/11, 0514/10, 0514/13, 02, 03/202 

85437 14 Zsigrai-dűlő I. 0172/40, 0172/31, 0172/32, 0172/29 

85439 15 
Zöldhalom-dűlő, 
Kürtösi tanya 0281, 0282/35, 0282/34, 0282/53, 0282/31, 0282/30 

85441 16 Tanács u. 27. 194 
85443 17 Tanács u. 7-11 32, 34, 33, 35, 36 
85445 18 Major-dűlő II. 482/66, 0175/44, 0175/59 

85447 19 Major-dűlő I. 
482/66, 0175/33, 0175/4, 0175/7, 0175/8, 0175/30, 0175/31, 
0175/27, 0175/29, 0175/28, 0175/32 

85449 20 
Kecskeméti út 
47-49 21, 20, 19 

85451 21 Gáspársor 0180/31, 0180/24 
85453 22 Zsigrai-dűlő II. 0172/29 

85455 23 
54-es út, 39 km 
Észak 062/38, 061, 059/61, 059/64, 059/62, 059/60 

 










