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1. melléklet
Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás költségvetési mérlege 2017.
KIADÁSOK

BEVÉTELEK
Megnevezés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2017. évi
tervezett

2017. évi
módosított

2017. évi
teljesítés

Telj.
%

Megnevezés

101 Személyi juttatások

12 867 000

14 780 392

14 925 943

Közhatalmi bevételek

0

0

0

Működési bevételek

0

0

0

Dologi kiadások

Felhalmozási bevételek

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatások

Működési célra átvett pénzeszközök

0

0

0

Egyéb működési célú kiadás

293 608

293 608

Beruházási kiadások

293 608

293 608

Felújítás

Finanszírozási bevételek
Előző évi maradvány igénybevétele

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

12 867 000

15 074 000

2017. évi
tervezett

2017. évi
módosított

2017. évi
teljesítés

Telj.
%

8 158 000

10 283 000

10 282 553

100

1 841 000

2 326 000

2 325 641

100

730 000

2 465 000

2 461 832

100

0

0

0

1 890 000

0

0

248 000

0

0

0

0

0

Pénzforgalom nélküli kiadások

0

0

149 525

Maradvány 2016. évről

0

0

149 525

12 867 000

15 074 000

0 Munkaadót terhelő járulék és sz. h. a.

15 219 551 101 KIADÁSOK ÖSSZESEN

15 219 551 101

2. melléklet

Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás működési kiadásai és bevételei
2017. költségvetési évre
eredeti előirányzat

törvény szerinti illetmények
költségtérítések, egyéb juttatások
külső személyi juttatások

7 128 000
851 000
179 000

8 283 727
1 567 032
432 241

Személyi juttatások összesen

8 158 000

10 283 000

10 282 553

100

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 841 000

2 326 000

2 325 641

100

üzemeltetési anyagok beszerzése
Készletbeszerzések összesen:

575 000
575 000

139 300
139 300

139 239
139 239

100
100

Kommunikációs szolgáltatások

0

232 500

230 323

99

közüzemi díjak
vásárolt élelmezés
karbantartás
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
egyéb szolgáltatások
Szolgáltatási kiadások

0
0
0
0
0
0

0
0
0
59 000
1 919 600
1 978 600

0
0
0
59 000
1 919 535
1 978 535

100

Kiküldetések

0

18 500

18 445

100

általános forgalmi adó
egyéb különféle kiadások
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

155 000
0
155 000

92 800
3 300
96 100

91 999
3 291
95 290

99

Dologi kiadások

730 000

2 465 000

2 461 832

1 890 000

0

0

248 000

0

0

0

0

149 525

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

12 867 000

15 074 000

15 219 551

101

Működési célú támogatások államháztartáson
belülről
Finanszírozási bevételek

12 867 000
0

14 780 392
293 608

14 925 943
293 608

101

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

12 867 000

15 074 000

15 219 551

101

Egyéb működési célú kiadások
Beruházások
2017. évi maradvány

módosított
előirányzat

teljesítés
%
8 283 311
100
1 567 001
100
432 241
100

Megnevezés

teljesítés

3. melléklet
Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2016. évi maradványának kimutatása

01

01

Alaptevékenység költségvetési bevételei

14 925 943

2

02

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

15 070 026

03

I

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

04

03

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

05

04

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

06

II

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

293 608

07

A)

Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

149 525

08

05

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

09

06

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10

III

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

11

07

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

08

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

14

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

15

C)

Összes maradvány (=A+B)

16

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

17

E)

Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

18

F)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

19

G)

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

-144 083
293 608
0

149 525
0
149 525
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IDŐSEK OTTHONA
HÁZIREND

2018.

I. Bevezető
A házirend az intézmény mindennapi életét szabályozó alapvető dokumentum. Kérem, szíveskedjenek figyelmesen elolvasni, megismerni és olyan eszköznek tekinteni, mely az intézményben élők életének kiegyensúlyozott, békés, családias jellegének biztosítására hivatott.
Betartása kötelező az ellátást igénybevevőkre, az intézmény munkatársaira, illetve mindazokra, akik az intézmény területén tartózkodnak (hozzátartozók, látogatók, önkéntesek).
Beköltözéskor a Házirend egy példányát az Ellátott megkapja, de az intézmény fali újságán
egy másik példány is ki van függesztve, jól látható helyen, azért, hogy mindenki számára folyamatosan hozzáférhető legyen.
A házirend célja, hogy szabályozza az otthon által nyújtott szolgáltatások körét, a szolgáltatások ellenőrizhetőségét, a lakók és dolgozók kapcsolatát, a humánus-, és demokratikus együttélés szükséges szabályait, a személyi- és intézményi vagyon védelmét, valamint az érdekképviselet módját, ezzel is biztosítva az intézményben élők számára a nyugodt, békés légkört,
védje az egyéni és közösségi érdekeket.
A Lakiteleki Önkormányzat által fenntartott intézményünk jelenlegi formájában 1992. július
01. óta működik, az engedélyezett férőhelyek száma: 14 fő. 8 lakószobával és 1 betegszobával rendelkezünk. A szobákban 1, 2, illetve 4 férőhely van.
A férőhely kijelölése, illetve indokolt esetben a bentlakás során történő férőhely változtatás a lakó véleménye, érdeke és személyiségi jogai figyelembevételével - az intézményvezető
feladata.
Az ellátottak lakószobában való tartózkodása esetén a szoba ajtaja kulccsal nem zárható, hogy
hirtelen rosszullét esetén az ápolók - gondozók azonnal segítséget tudjanak nyújtani.
Kérjük lakóinkat, hogy az esetleges jövőbeli vitás helyzetek kialakulásának megelőzése érdekében kölcsönt lakótársaiktól ne kérjenek, és kölcsönt ne adjanak!
Minden lakónak joga van eddigi megszokott életvitelét folytatni, amennyiben az lakótársai
nyugalmát és az intézmény működési rendjét nem zavarja.
A házirend az ellátott és hozzátartozóik vonatkozásában az intézményi jogviszony keletkezésekor, a munkavállalók esetében a munkaviszony kezdetekor, míg a látogatók viszonylatában
az Intézmény területére lépéskor lép hatályba.

II. Az intézményi ellátás igénybevétele
Az intézményben folyó személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes. A magyarországi
állandó lakcímmel rendelkező ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője által az intézmény vezetőjénél írásban benyújtott kérelem alapján az az Önkormányzat Emberi Erőforrások
Bizottsága dönt. A felvételt minden esetben megelőzi a kérelmező gondozási szükségleteinek
vizsgálata, amelyet az intézményvezető végez. Csak olyan személy vehető fel az intézménybe, akinek gondozási szükséglete a napi 4 órát meghaladja, illetve a külön jogszabályban
meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükségletet igazoló szakvéleménnyel
rendelkezik.

Az intézmény vezetője az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylők elhelyezéséről. Az intézményvezető dönt a soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igény
indokoltságáról, illetve több soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igény teljesítésének sorrendjéről.
Az intézményi ellátás igénybevételének feltétele, hogy az ellátást igénylő és/vagy törvényes
képviselője a beköltözést megelőzően a Házirendet szóban vagy írásban megismerje. Felvételkor írásban nyilatkozik arról, hogy annak szabályait tudomásul vette, és betartja. A férőhely
elfoglalásakor a Házirend egy példánya átadásra kerül az ellátott részére. Az intézményvezető
az ellátás megkezdése előtt az ellátottal és/vagy törvényes képviselőjével Megállapodást köt.
Az intézményi felvételt követően az ellátottal és/vagy törvényes képviselőjével, valamint hozzátartozójával ismertetni kell az ellátáshoz kapcsolódó valamennyi jogot és kötelezettséget,
valamint tájékoztatást kell adni az érdekképviseleti szervekről.

III.

Az intézménybe történő beköltözés fontos szabályai

Az intézménybe bevihető használati tárgyak köre, értékmegőrzés:
-

Az ellátásban részesülő beköltözéskor behozhatja a napi életéhez nélkülözhetetlen használati tárgyait (mobiltelefon, óra, borotva stb.), szórakoztató elektronikai tárgyait (televízió, rádió, magnó stb.), valamint alsó és felső ruházatát, lábbelijét.

-

Az ellátott beköltözésekor használt, és/vagy az intézményben tartózkodás ideje alatt
szükségessé vált testközeli (pl. szemüveg, fogászati protézis, hallókészülék. stb.) és
testtávoli gyógyászati segédeszközök (pl. mechanikus és elektromos kerekesszék), melyek különböző értéket képviselő tárgyi eszközök, használatából keletkező, és őrzéséből
fakadó károkért az Intézményt semminemű felelősség nem terheli.

-

Az elhelyezési lehetőségekre tekintettel nagyobb méretű használati tárgyak (bútor,
egyéb berendezés, szőnyeg stb.) behozatalára csak egyedi esetekben kerülhet sor, az intézmény vezetőjének előzetes írásos engedélyével.

-

A lakószobákban tartott értékekért az intézmény felelősséget nem vállal.

IV.

Vagyonmegőrzés

1. Tűzvédelem
Tűzvédelmi szempontból az intézmény szobáinak előterében, lakószobáiban, és a folyosón
tilos tartani és használni mindennemű villamos melegítő és hősugárzó készüléket (főzőlap,
irányított hősugárzó, kenyérpirító stb.). A lakószobákban és a folyosón tilos a főzés.
Az intézmény épületében tilos a dohányzás!
Kizárólag a tűzvédelmi szabályoknak megfelelő elektromos háztartási berendezés (pl. kávéfőző, vasaló, mikrohullámú sütő stb.) az intézményvezető engedélyével, és csak a kijelölt helyen, a szobák előterében használható.
Az elektromos eszközök karbantartásáról a tulajdonos gondoskodik. Tűz- és robbanásveszélyes anyag (pl. benzin, gázpalack stb.) nem tárolható a lakószobában. A megfelelő elhelyezés

ellenőrzése a szolgálatot teljesítő ápoló feladata. Amennyiben bármely készülék használata
nem rendeltetés szerint történik, vagy az ellátott egészségi állapotában romlás következik be,
a kiadott engedély visszavonásra kerülhet, s a készüléket a hozzátartozó köteles elvinni az
intézményből.
2. Vagyonvédelem
A lakószobákban elhelyezett érték- vagyontárgyak megőrzéséért az intézmény felelősséget
nem vállal. Az érték- és vagyonmegőrzésre átvett tárgyakról az intézmény vezetője tételes
felsorolás alapján átvételi elismervényt készít, és annak egy példányát átadja az ellátást
igénybe vevőnek, illetve törvényes képviselőjének. Az értéktárgyak átadását és átvételét két
tanú jelenlétében kell elvégezni. Az értéktárgyak biztonságos megőrzéséről az intézmény vezetője gondoskodik.
Az ellátást igénybe vevőtől átvett készpénzt az Intézményben, vagy pénzintézetben kell megőrizni. A készpénzt betétkönyvben kell elhelyezni, amelyet az intézmény vezetője páncélszekrényben őriz. Az Intézmény az ellátottak megőrzésre átadott pénzét, értékpapírjait és értéktárgyait letétként kezeli, és az átvett pénzt és egyéb értéket kívánságra bármikor - legkésőbb 2
munkanapon belül- kiadja a tulajdonosnak. A be- és kifizetés tényét a lakónak alá kell írnia.
Ha a lakó a nevét nem tudja leírni, akkor a be- illetve kivét két intézményi dolgozó jelenlétében történhet, akik aláírásukkal igazolják azt. Ha az ellátott kéri, a mindenkori nyugdíjminimum összegét meg nem haladó, személyes vásárláshoz való készpénzét is leadhatja, amit nem
kell betétkönyvben elhelyezni.
Az ellátott halála esetén az intézményvezető a nevén nyilvántartott letétet a hagyatéki eljárás
szabályai szerint bejelenti a közjegyzőnek.
3. Kártérítés
A lakó, hozzátartozó, látogató köteles az intézmény berendezési és felszerelési tárgyait rendeltetésszerűen használni, azokat megóvni és megőrizni. A lakó köteles a szándékos károkozásból eredő - a biztosítónál nem érvényesíthető - kárt megtéríteni. A kártérítés mértéke a
tönkretett berendezési tárgy amortizációval csökkentett értékével azonos.

V. Az intézmény napirendje, az intézményi együttélés alapvető szabályai
1. Az együttélés szabályai
Az intézmény lakóinak, alkalmazottainak egymáshoz való viszonya a személyes tiszteletre
épül, mely alapján elvárás a kölcsönös tapintat, udvariasság, megértés és tolerancia.
Az otthon lakóinak alkotmányos jogait az intézmény alkalmazottai és a lakók egymás között
is kötelesek tiszteletben tartani. Külön felhívjuk a figyelmet egymás személyi tulajdonának
kölcsönös tiszteletben tartására.
Az intézmény valamennyi lakójával szemben elvárás, hogy a Gondozási Központ által nyújtott ellátást az intézményi jogviszony fennállásának teljes időtartama alatt az általános normák
betartása mellett, lehetőség szerint társai nyugalmának megzavarása nélkül vegye igénybe.
Segítségnyújtás: Lakóink hivatalos ügyeikkel, kéréseikkel, problémáikkal és javaslataikkal bizalommal fordulhatnak az intézményvezetőhöz, az intézmény valamennyi dolgozó-

jához, vagy az ellátottjogi képviselőhöz, akik kötelesek azokat a legjobb tudásuk szerint megoldani.
Adatvédelem, titoktartás: Az intézmény dolgozói kötelesek titoktartási és adatvédelmi kötelezettségüknek a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt módon eleget tenni. A
lakók egészségi állapotáról az intézmény orvosa és az intézményvezető adhat felvilágosítást a
jogosultnak, illetve törvényes képviselőjének. Az intézményvezető vezeti a hatályos jogszabályban előírt nyilvántartásokat. A lakó, illetve törvényes képviselője a nyilvántartás rá vonatkozó részeibe bármikor betekinthet. A megtekintett anyagokról kérésére fénymásolatot
adunk, ennek költségeit a lakó, illetve törvényes képviselője viseli.
A lakók az intézmény közös helyiségeit szabadon használhatják. A fürdőszobákat a
fürdetési rend figyelembe vételével vehetik igénybe.
Közös hűtőszekrény áll a lakók rendelkezésére, ahol névre szóló tárolóedényben lehet ételt
elhelyezni. Az ételek tárolását a nővérek ellenőrzik. A látogatók az élelmiszerek behozatalánál lehetőleg legyenek tekintettel a lakók egészségi állapotára, az ételek eltarthatóságára. A
behozott élelmiszerekről mindig tájékoztassák a műszakban lévő ápolót.
Egymás lakószobáiba, csak az ott lakók beleegyezésével tartózkodhatnak.
Szeszesital kis mennyiségben alkalomszerűen és kulturált módon fogyasztható, oly
mértékben, hogy az alkoholt fogyasztó magatartása ne zavarja az otthon rendjét, a többi lakó
nyugalmát. A szeszesital fogyasztása szigorúan tilos azon lakók esetében, akik egészségi állapotuk miatt, rendszeres gyógyszerezésben részesülnek. Ismétlődő, mértéktelen alkoholfogyasztás esetén – többi lakó jogainak, nyugalmának védelme érdekében –
az Érdekképviseleti Fórum intézkedést kezdeményezhet az Intézmény vezetőjénél. Az intézmény a területén kívül erősen leittasodott állapotban levő ellátottakat nem szállítja be és az
esetlegesen bekövetkezett sérülésekért felelősséget nem vállal.
A dohányzás káros az egészségre! Ezzel a figyelmeztetéssel a lakók csak az intézmény udvarán - az intézményen kívül - a kijelölt helyen dohányozhatnak. Minden dohányzó
lakó köteles figyelemmel lenni nem dohányzó társaira és a tűzvédelmi előírások betartására.
Az intézmény zárt tereiben szigorúan tilos a dohányzás! A tilalom megszegése hatósági bírságot von maga után.
Az intézmény területén, épületében és különböző helyiségeiben kisállat tartása nem
engedélyezett.

2. Napirend
Felkelés ideje: Reggel a felkelés egyéni időpontban történik, figyelemmel a még alvó
társak nyugalmára és a reggeli időpontjára. Javasolt időpont: 630
6 30 – 8 00 :

tisztálkodás, öltözés, ágyazás

8 00 – 8 30 :

a reggelit az étkezőben, indokolt esetben a szobában lehet elfogyasztani

8 30 – 12 00 :

szabadidő hasznos eltöltése (pl. olvasás, tv nézés, programokon részvétel)

10 00 :

tízórai elfogyasztása

12 00 – 12 30 : az ebédet az étkezőben, indokolt esetben a szobában lehet elfogyasztani

12 30 – 14 00 : csendes pihenő – kérjük, hogy a pihenni vágyók nyugalmának biztosítása érdekében a lakók a lakószobán kívül fogadjanak látogatókat
14 30 :

uzsonna elfogyasztása

14 30 – 17 00 : mentálhigiéniás foglalkozások, beszélgetések, szabadidős tevékenység
17 00 – 17 30 : a vacsorát az étkezőben, indokolt esetben a szobában lehet elfogyasztani
17 30 – 19 00 : szabadidős tevékenység, ágyazás
19 00 - 22 00 : fürdés, tisztálkodás, készülődés a lefekvéshez
22 00 -tól :

éjszakai pihenés, alvás - Rádiót, televíziót, lámpát, olvasólámpát, stb. használni egymás zavarása nélkül lehet, 22 óra után pedig a szobatársak közös megegyezésével. Későbbi időpontban a társalgót lehet igénybe venni.
A napirendtől - az ellátottak többségének egészségi állapotára figyelemmel – az intézményvezető engedélyével vagy utasítására el lehet térni.
3. Látogatási rend
Fontosnak tarjuk, hogy lakóink megőrizhessék és bővítsék szeretet kapcsolataikat. Az intézmény az otthonuk, tehát fogadhatnak látogatókat. Kérjük, hogy a látogatók érkezésüket és
távozásukat jelezzék a szolgálatot teljesítő ápoló munkatársak felé, az intézmény területén
ügyeljenek a rendre és a tisztaságra.
12 30 – 14 00 : csendes pihenő – kérjük, hogy a pihenni vágyók nyugalmának biztosítása érdekében a lakók a lakószobán kívül fogadjanak látogatókat
Több ágyas lakószobában ápolási-gondozási feladatok ellátása alatt látogató nem tartózkodhat.
A lakóközösség és az gondozási feladatok ellátásának folyamatosságát figyelembe véve a
látogatás javasolt ideje:
- nyári időszakban:

9 00 - 20 00

- téli időszakban:

9 00 - 18 00

Az intézmény működési rendjét és nyugalmát szándékosan vagy súlyosan megzavaró, hangoskodó látogatót az intézmény munkatársai felszólítják a rend betartására. Ha a felszólítás
eredménytelen, értesítik a rendőrséget. Azon látogatók esetében, akiknél ez a magatartás megismétlődik, az intézményvezető utasítására az intézmény területére való belépés tilalma lép
érvénybe. Ebben az esetben amennyiben az Ellátott igényt tart a találkozásra, az csak az intézmény területén kívül valósulhat meg.
Orvosi vizit idején, étkezési idő alatt a látogatók részére a társalgó helyiségek biztosítanak
várakozási lehetőséget, az orvos javaslatára (pl. járvány esetén) a látogatás korlátozható, illetve szüneteltethető.

4. Kimenőre, távollétre vonatkozó szabályok
Valamennyi lakó - egészségi állapota függvényében - az otthonból saját felelősségére szabadon kijárhat, távozását és érkezését azonban jelezni kell a szolgálatban lévő munkatársnak. A
megromlott egészségi állapotban lévő lakók távozása csak hozzátartozóval megengedett, aki a
távolét idejére felelősséget vállal a lakóért. Kimenő: az alkalmanként 24 órát el nem érő Intézményen kívüli tartózkodás. Távollét: az alkalmanként 24 órát elérő, vagy meghaladó Intézményen kívüli tartózkodás.
A kimenőnek minősülő távollét időpontja: naponta 830 -1730 óráig. A kimenőre távozó lakó
köteles előre jelezni szándékát az ápoló személyzetnek. Visszaérkezéséről szintén tájékoztatni
kell az ügyeletben lévő nővért.
A kimenő igénybevételét az ápolónő megtagadhatja, ha az ellátott aktuális egészségi állapota
indokolja azt.
Az ellátott kötelessége értesíteni az Intézményt, amennyiben nem tud időben visszaérkezni a
kimenőről.
A távollét tényét, időtartamát előre be kell jelenteni az intézményvezetőnek. Az eltávozás
időpontja 900 – 2000 óráig lehetséges, ettől eltérő időpontban csak indokolt esetben engedélyezhető. Ugyanez vonatkozik a visszatérésre is.
Két alkalommal történő, vagy 48 órát meghaladó indokolatlan távolmaradás esetén az otthon
vezetője kezdeményezheti a lakó intézményi jogviszonyának megszüntetését.
A hétvégi vagy egyéb távollét engedélyezhető, ha az ellátott és hozzátartozója egybehangzóan
kéri azt.
A lakók eltávozása megtagadható, ha a jogosult kezelőorvosának szakvéleménye alapján a
jogosult önmagát, vagy másokat veszélyeztető egészségi állapota miatt az eltávozás nem javasolt, illetve gondnokság alatt álló ellátott esetében a törvényes képviselő kérésére. Demencia
középsúlyos vagy súlyos mértékét megállapító szakvéleménnyel rendelkező ellátottak csak
kísérővel hagyhatják el az intézmény területét.
5. Ruházattal, textíliával, tisztálkodó szerekkel való ellátás, valamint a ruházat és
textília tisztításának és javításának rendje
Ruházat:
Az intézményi ellátottaknak megfelelő minőségű és mennyiségű, az évszakhoz, az időjáráshoz igazodó, ápolt, tiszta öltözettel kell rendelkezniük. Az ellátott az intézményben a saját
ruházatát használja. Abban az esetben, ha a lakó nem rendelkezik megfelelő mennyiségű és
minőségű ruházattal, az otthon - a teljes körű ellátás részeként - legalább három váltás ágyneműt, négy váltás fehérneműt, hálóruhát, valamint két váltás évszaknak megfelelő felsőruházatot, cipőt, illetve egyéb lábbelit biztosít a lakó részére. Az otthon által személyes használatra átadott ruházat az intézmény tulajdona. A lakó nem kötelezhető az intézmény által nyújtott
ruházat igénybevételére.
Az otthon biztosítja:
- az ellátott saját, illetve az intézmény által biztosított ruházat, textília tisztítását, javítását,
cseréjét,

- minden ellátott ruházatát egyedi megjelöléssel kell ellátni, ennek kivitelezésében segítséget
nyújt az intézmény. A szennyes ruházat gyűjtése az ellátott feladata a személyzet segítségével. A mosás szükség szerint történik, de heti 1 alkalommal kötelező. A tiszta ruhát a személyzet hajtogatja és osztja szét.
Az intézmény feladata, hogy a mosásra, tisztításra átvett ruhákon, textíliákon a mosást, tisztítást követően a szükséges javítási feladatokat elvégezze, de lehetőség van arra, hogy az ellátott saját maga javítsa, varrja meg ruházatát, amennyiben egészségi állapota megengedi azt.
Személyi higiéné:
A személyi és környezeti tisztaság megőrzése, fenntartása a lakók és a dolgozók közös érdeke
és feladata. Az intézmény feladata a környezeti tisztaság folyamatos fenntartásának megszervezése.
Az otthon lakóinak személyi higiénéjéért a nővérek felelősek. A dolgozók a lakók részére
kötelesek a tisztálkodáshoz szükséges segítséget biztosítani. A demens és ágyhoz kötött lakók
környezeti és személyi higiénéjének megteremtéséért az ápolók, gondozók a felelősek. Minden demens és ágyhoz kötött lakót szükség szerint, de hetente legalább egy alkalommal megfürdetnek.
Az otthon biztosítja a tisztálkodáshoz szükséges tisztálkodási szereket szükség szerint.
Amennyiben az ellátottnak egyéni igényei vannak, úgy a saját tisztálkodó szereit használja,
amelyet a saját költségén szerez be. Folyamatosan biztosított az illemhelyen a WC-papír, a
fertőtlenítő kézmosás, és a kéztörlés lehetősége.
Az intézmény területén esetlegesen előforduló élősködők és kártevők elleni küzdelem az ellátottak és a munkatársak közös érdeke. A mentesítés csak az emberi méltóság tiszteletben tartásával és az érintettek közös együttműködésével lehetséges.
Amennyiben az ellátott az együttműködést sorozatosan megtagadja, az a Házirend súlyos
megsértésének minősül.
Térítésmentes szolgáltatások:
- férfiak részére hetenként kétszer borotválás,
- minden lakó részére (hajvágás), körömápolás,
- ügyes-bajos dolgok intézésében, bevásárlásban segítségnyújtás
6. Egészségügyi ellátás
A lakók orvosi ellátásáról az intézmény orvosa gondoskodik, heti két alkalommal, illetve
szükség estén.
Szakorvosi vizsgálatra az intézmény orvosának a beutalójával mehet az ellátott. Az állapotától
függően, vagy az intézmény gépkocsijával, vagy betegszállító járművel.
Intézményünk a lakók számára a szükséges gyógyszereket, és gyógyászati segédeszközöket a
mindenkori szakmai rendeletben meghatározottak szerint biztosítja.
Az alapgyógyszereket az Otthon térítésmentesen biztosítja. Ezen túlmenően az egyéni gyógyszerigények költségét az intézmény lakója viseli.
Lakóink eltávozása, távolléte esetén gyógyszert hét napra adunk, hosszabb távollét esetén
receptet adunk.

7. Egyéni és közösségi vallásgyakorlat
Az intézményben kötelező a lakók vallási hovatartozásának tiszteletben tartása, vallásgyakorlásának elősegítése.
Az intézmény lakói vallásukat szabadon gyakorolhatják, ennek érvényre jutását az intézmény
minden eszközzel elősegíti. Lehetőséget biztosítunk a különféle vallási felekezetek, egyházak
képviselőinek a lakókkal való rendszeres és eseti találkozásra, valamint a folyamatos kapcsolattartásra. A lakók szobájukban, vagy az intézmény közösségi helyiségeiben szabadon fogadhatják az egyházak képviselőit, az egyéni vallási-lelki szükségletekhez való zavartalan
hozzáférést személyzetünk biztosítja.
Közösségi vallásgyakorlatra nagyobb ünnepek előtt, illetve igény szerint van lehetőség.

VI.

Térítési díj

A Gondozási Központban történő ellátásért fizetendő intézményi térítési díjat Lakitelek Önkormányzata rendeletben állapítja meg, melyet minden év március 31-ig felülvizsgál. Az intézmény lakói által fizetendő díj összegéről a fenntartó írásbeli határozattal értesíti az ellátottat, illetve törvényes képviselőjét.
Az intézményi térítési díjat úgy kell megállapítani, hogy az ellátott részére a költőpénz viszszamaradjon. A költőpénz havi összege nem lehet kevesebb a tárgy év jan. 1-én érvényes
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20 %-ánál, illetve ingatlanvagyon terhelése esetén a
30 %-ánál.
Amennyiben a megállapított térítési díj összegét a terítési díj megfizetésére kötelezett személy
vitatja, illetve annak elengedését, csökkentését kéri, a fenntartóhoz fordulhat az értesítés kézhezvételéhez számított 8 napon belül.
A térítési díj befizetése utólag, minden hónap 10. napjáig történik az intézmény pénztárában.
A térítési díj befizetését az intézmény vezetője havonta ellenőrzi. Ha a kötelezett a befizetést
elmulasztotta, az intézmény vezetője a fizetésre kötelezettet írásban felszólítja – 15 napos
határidő megjelölésével – az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül
telt el, a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba kell venni. Erről az intézmény vezetője negyedévenként jelentést küld a fenntartónak, aki intézkedik a díjhátralék behajtásáról. Ha a
személyi térítési díj befizetése elmarad, illetve a költőpénzt az intézmény biztosítja, a követelést a térítési díj fizetésére kötelezett ingatlanvagyonára történő jelzálogjog bejegyeztetésével
kell biztosítani.
A térítési díj megfizetésére kötelezettek:
 az ellátást igénybe vevő,
 az ellátottnak az a házastársa, élettársa, egyenes ágbeli rokona, akinek a családjában az
egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi
nyugdíj mindenkor legkisebb összegének a két és félszeresét,
 az ellátott tartását szerződésben vállaló személy (Kötelezettség vállaló)
 bíróság által kötelezett személy

Az intézményvezető az intézményi ellátás nyújtásának megkezdését megelőzően megvizsgálja az ellátást igénylő havi jövedelmét, jelentős pénzvagyonát, és jelentős ingatlanvagyonát. Az
ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a mindenkori
intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. Ebben az esetben a jövedelemvizsgálat mellőzhető.
A lakó a két hónapot meg nem haladó távolléte esetén a személyi térítési díj 20 %-át fizeti.
A távolléti napok éves szinten összesítésre kerülnek. A hétvégi hazautazás is távollétnek minősül. A két hónapot meghaladó távollét idejére az ellátásban részesülő:
az egészségügyi intézményben történő kezelés időtartamára a megállapított személyi
térítési díj 40 %-át fizeti,
egyéb esetben a személyi térítési díj 60 %-át fizeti.
Belépési hozzájárulás: A fenntartói döntés alapján - az összes férőhely maximum 50 %-ig az intézmény a bekerüléskor kérhet Belépési hozzájárulást. Ezt a Fenntartó egy összegben
állapíthatja meg, mely évente 1-szer változtatható. Az ezen a jogcímen befizetett összeget a
szociális intézmény fenntartására, működésére kell fordítani, mely tartalékalapot képez. Ha az
ellátás 3 éven belül megszűnik, időarányosan vissza kell fizetni.

VII. Az intézményi jogviszony megszűnése
Az ellátott, illetve törvényes képviselője az intézményi jogviszonyt indoklás nélkül
egyoldalú nyilatkozatával írásban felmondhatja, ez esetben az intézményi jogviszony az Ellátott és Ellátó megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában a felmondást követő 30 napon belül megszűnik. A felmondási idő elteltéig a megállapodás érvényben van. A felmondási
idő alatt Ellátó és Ellátott együttműködnek a megállapodásból eredő jogok és kötelezettségek
teljesítése érdekében. Bíróságtól kérhető a felmondás jogellenességének megállapítása, ha azt
a fenntartó vitatja.
Az áthelyezéssel, a megszüntetéssel kapcsolatos kérelmeket az intézmény vezetőjéhez kell
benyújtani.
Az Intézményvezető az intézményi jogviszony megszüntetését kezdeményezheti:
 ha az Ellátott másik intézménybe történő elhelyezése indokolt vagy további intézményi elhelyezése nem indokolt,
 ha az ellátott a házirendet súlyosan megsérti, így különösen:
- az intézményben levő Ellátott, az ott dolgozó, a lakó vagy az intézmény sérelmére a
Büntető Törvénykönyvbe ütköző, büntetéssel fenyegetett cselekményt követ el,
- az együttélési szabályok sorozatos, de minimum 3 alkalommal, bizonyítottan (legalább két személy írásbeli nyilatkozata alapján) történő megszegése
- az intézmény működési rendjének zavarása,
- az ellátott önhatalmú intézkedése más ellátott ügyében,
- ha az intézményben dolgozó, az ott lakó vagy az intézmény sérelmére jogszabályba
ütköző cselekményt követ el, illetve ilyen magatartást tanúsít,
- az intézmény dolgozóit jogszerű eljárásukban, tevékenységük végzésében erőszakkal, fenyegetéssel akadályozza,
- ha az élősködők és kártevők elleni mentesítő intézkedések végrehajtásához szükséges
együttműködést sorozatosan megtagadja
 ha az Ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy térítési díjfizetési kötelezettségének az 1993.évi III. törvény 102.§ szerint nem tesz eleget azaz

„(1)Az Ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a térítési díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget ha (a. )ha hat hónapon át folyamatosan térítési díjtartozás áll fenn, és az a hatodik hónap utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét
meghaladja, és (b) vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
(2) Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy vagyoni, jövedelmi viszonyai olyan mértékben megváltoztak, hogy a személyi térítési díj megfizetésére
vonatkozó kötelezettségének nem tud eleget tenni, köteles az intézményvezetőnél rendkívüli
jövedelem vizsgálat lefolytatását kezdeményezni. Az intézményvezető a jövedelemvizsgálatot
–ideértve a 68/B.§ és a 117/B.§ szerinti esetet is – a 119/C.§ szabályai szerint lefolytatja, és a
személyi térítési díjat a jövedelemvizsgálat eredményének megfelelően állapítja meg.
(3) Ha az Ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy nem kéri a
(2) bekezdés szerinti jövedelem vizsgálat lefolytatását, az (1) bekezdés b.) pontja alkalmazásában úgy kell tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
(4) ha három hónapon át térítési díj-tartozás áll fenn, az Ellátottat, a törvényes képviselőjét
vagy a térítési díjat megfizető személyt írásban tájékoztatni kell a felmondás lehetőségéről,
annak kezdő időpontjáról, valamint a (3) bekezdésben foglaltakról.
(5) Ez a § nem alkalmazható, ha a 119.§ (2) bekezdése szerint jelzálogjog-bejegyzés történt a
kötelezett ingatlanvagyonán.
Az intézményi jogviszony megszüntetéséről az intézmény vezetője dönt. Az intézményi
jogviszony megszűnésének kezdő időpontját az intézményvezető határozza meg, az értesítés
kézhezvételétől számított 30 napos felmondási idővel. A döntésről és az ellene tehető jogorvoslati lehetőségről írásban kell értesíteni az Ellátottat és/vagy törvényes képviselőjét. Ha a
döntéssel az Ellátott és/vagy törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől
számított 8 napon belül a Lakitelek Képviselő-testületéhez fordulhat.
A határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül továbbiakban Bíróságtól kérhető jogorvoslat.
Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézmény vezetője értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét a személyes használati tárgyak és a megőrzésre átvett értékek,
vagyontárgyak elvitelének határidejéről, rendjéről és feltételeiről, az esedékes, illetve hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségéről.
Ellátó tudomásul veszi, hogy ha az ellátott az intézményi jogviszony megszüntetése ellen
jogorvoslattal élt, az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg
Lakitelek Képviselő-testülete illetve a Bíróság jogerős határozatot nem hoz.
A Gondozási Központ és az ellátott megállapodnak abban, hogy az intézményi jogviszony megszűnik:
 az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
 az Ellátott halálával,
 határozott időre történő intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időpont lejártával,
amennyiben Ellátó és Ellátott kölcsönösen nem állapodnak meg a további határozott vagy
határozatlan idejű elhelyezésben a megállapodás módosítása útján.
 az Ellátottnak a Magyar Köztársaság területén való tartózkodási joga megszűnése
esetén. Ellátott kötelezettséget vállalt arra, hogy az ellátás igénybevételére jogosító tartózkodási jogának megszűnését haladéktalanul írásban jelzi az intézmény vezetőjének. Amennyiben utólag kiderül, hogy ezt nem tette meg, úgy a jogtalanul igénybe vett ellátás időtartama
alatti költséget meg kell térítenie az intézmény számára.
Végtisztességgel kapcsolatos teendők

A lakók elhalálozásával kapcsolatos teendőket az intézmény vezetője szervezi. Ennek keretében kell gondoskodni az elhunyt elkülönítéséről, végtisztességre való felkészítéséről,
a törvényes képviselő, valamint a Szociális törvény 20.§ -a szerinti nyilvántartásban szereplő
hozzátartozó értesítéséről, ingóságainak számbavételéről, megőrzéséről, letétbe helyezéséről,
valamint a hagyatéki végzést követően az örökösöknek történő átadásáról.
A közeli hozzátartozó értesítéséről legkésőbb a halálesetet követő napon kell gondoskodni.
Az eltemettetés megszervezéséről az örökösök gondoskodnak.
Ha az elhunyt halála előtt az eltemettetéséről rendelkezett az intézmény felé és a takarékbetétje elhelyezésekor kedvezményezettként az intézményt jelölte meg elhalálozása esetére, az
intézményvezető a visszafizetett takarékbetétből gondoskodik a temetésről.
Az intézmény vezetője - amennyiben nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles
személy, vagy az eltemettetésre köteles személy nem gondoskodik a temetésről - az elhunyt
személy köztemetésének elrendelése iránt intézkedik a haláleset szerint illetékes települési
önkormányzat polgármesterénél.
Ha az örökös az elhunyt intézményben maradt ingóságaiért a hagyatéki végzés jogerőre emelkedését követően nem jelentkezik, az intézményvezető határidő megjelölésével felszólítja
annak átvételére. Ha az örökös a kitűzött határidő elteltéig az ingóságot nem szállítja el, az
intézmény azt értékesítheti vagy felhasználhatja (Ptk. 5:9 - 5:12. §).

VIII. Az ellátottak jogai, érdekvédelme
Az intézmény vezetője köteles gondoskodni a lakók és a dolgozók személyiségi jogainak,
méltóságának kölcsönös tiszteletbetartásáról, a dolgozók Munka Törvénykönyvében meghatározott szabályok szerinti foglalkoztatásáról, a dolgozók foglalkozásbeli titoktartási kötelezettségének érvényesítésétől, a személyes adatok védelméről.
Az intézményben történő kép és hangfelvétel készítése tekintetében ellátottak és munkatársak
esetében is alkalmazni kell a Ptk. Harmadik rész XI. cím 2:48. § -t mely szerint:
(1) Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges.
(2) Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel
felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.
A fenti jogszabály megsértése esetén az érintett szabálysértési eljárást kezdeményezhet.
Tájékoztatjuk ellátottainkat, hogy az intézmény által szervezett kulturális, szabadidős rendezvényekről az intézmény kép és hangfelvételt készíthet. A rendezvényen résztvevők részvételükkel hozzájárulnak a hang és képfelvétel rögzítéséhez.
Az intézményben foglalkoztatott személy, valamint közeli hozzátartozója [a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja] az
ellátásban részesülő személlyel tartási, életjáradéki és öröklési szerződést az ellátás időtartama
alatt - illetve annak megszűnésétől számított egy évig - nem köthet.
A dolgozó a lakótól sem pénzbeli, sem természetbeni ellenszolgáltatást nem fogadhat el. Az
otthon dolgozója a lakótól pénzt kölcsön nem kérhet, sem annak kölcsönt nem adhat, illetve
semmiféle üzletet (adás-vétel) nem köthetnek egymással.
1. A lakók jogai
Az ellátottak panaszaikkal az intézmény vezetőjéhez fordulhatnak, aki 15 napon belül köteles
a panasztevőt értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az intézmény-

vezető határidőben nem intézkedik vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslatért.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátást igénybe vevő ellátottnak joga
van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a szociális intézmény által
biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota
alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény az általa biztosított szolgáltatást olyan módon végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást igénybe vevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű
tiszteletben tartására, különös figyelemmel az alkotmányos jogok maradéktalan betartására, az
élethez-, emberi méltósághoz való jogra, a testi épséghez valamint a testi-lelki egészséghez
való jogra.
Tilos a lakók hátrányos megkülönböztetése bármilyen okból, így különösen az ellátott neme,
vallása, nemzeti etnikai hovatartozása, politikai vagy más véleménye, kora, cselekvőképesség
hiánya vagy korlátozottsága, fogyatékossága, vagy egyéb helyzete miatt.
Az ellátást igénybe vevőnek joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez. Ennek teljesítése érdekében az intézmény vezetője
kifüggeszti az intézmény hirdetőtábláján a Gondozási Központ működési költségének összesítését, az intézményi térítési díj havi összegét, az egy ellátottra jutó havi önköltség összegét és
az éves beszámolót.
Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével
kapcsolatos titokvédelem. Az igénybevételi eljárás során különös figyelmet kell fordítani arra,
hogy az ellátást igénylő adataihoz csak az arra jogosult személyek férjenek hozzá. Az intézményvezető köteles biztosítani továbbá, hogy az intézményi elhelyezés során az ellátott egészségi állapotával, személyes körülményeivel, jövedelmi viszonyaival kapcsolatos információkról más ellátást igénybe vevő, valamint arra illetéktelen személy ne szerezhessen tudomást,
különös figyelemmel az ellátást igénybe vevő szociális rászorultságának tényére.
Az intézmény nem korlátozhatja az ellátottat személyes tulajdonát képező tárgyai, illetve
mindennapi használati tárgyai használatában, kivéve a házirendben meghatározott azon tárgyak körét, amelyek veszélyt jelenthetnek az intézményben élők testi épségére.
Az ellátást igénybe vevőnek joga van az intézményen belüli és intézményen kívüli szabad
mozgásra, figyelemmel a saját és társai nyugalmára, biztonságára. Joga van a családi kapcsolatainak fenntartására, rokonok, látogatók fogadására.
2. Az ellátottjogi képviselő
A személyes gondoskodást nyújtó alap és szakosított ellátást igénybevevő ellátottak részére nyújt segítséget jogi gyakorlásában.
Feladatai:

 tájékoztatást nyújt az ellátottakat érintő legfontosabb alapjogok tekintetében, az
intézmény kötelezettségeiről és az ellátást igénybe vevőket érintő jogokról,

 segíti az ellátással kapcsolatos kérdések, problémák megoldásában, szükség
esetén segítséget nyújt az intézmény és az ellátott között kialakult konfliktus
megoldásában,
 segít panaszok megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását az
intézményvezetőnél és a fenntartónál,
 írásbeli meghatalmazás alapján – képviselheti az ellátást igénybe vevőt, törvényes képviselőjét az intézmény vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján tájékoztatja a szociális intézményekben foglalkoztatottakat az ellátottak jogairól, továbbá ezen
jogok érvényesüléséről és a figyelembevételéről a szakmai munka során,
 intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál a jogszabálysértő gyakorlat megszűntetésére,
 észrevételt tehet az intézményben folytatott gondozási munkára vonatkozóan
az intézményvezetőnél, vagy az általa megbízott személynél,
 korlátozó intézkedésekre, eljárásokra vonatkozó dokumentációt megvizsgálhatja.
Az ellátott-jogi képviselő köteles az ellátást igénybe vevőre vonatkozó és tudomására
jutott orvosi titkot megtartani, és az ellátást igénylő személyes adatait a vonatkozó jogszabályok szerint kezelni.
Az intézményvezető, vagy az általa megbízott személy az ellátottakat tájékoztatja az ellátottjogi képviselő által nyújtható segítségadás lehetőségéről, az ellátott-jogi képviselő elérhetőségéről.
Az ellátottak jogainak betartása érdekében az intézményvezető, vagy az általa megbízott személy az ellátott-jogi képviselő feladatainak intézményen belüli ellátásához olyan feltételeket
biztosít, amelyek az ellátottak tájékoztatását, egyéni problémáiknak a meghallgatását, a személyes beszélgetéseket lehetővé teszik.
Az ellátott-jogi képviselő nevét, elérhetőségét az intézményben jól látható helyen ki kell függeszteni.
Az ellátásra jogosultak érdekvédelmét az Ellátott jogi képviselő és az Érdekképviseleti Fórum
látja el. A Fórum működésének szabálya a Házirend mellékletét képezi.
Ellátott jogi képviselő neve, elérhetősége:
LADÁNYI MÓNIKA
Tel: 06/20/48-99-605
amelyen elérhető :
hétfőtől-csütörtökig: 08.00-16.30
pénteken: 8.00-14.00
Cím: 6726,Szeged,Bal fasor 17-21
e-mail : monika.ladanyi@ijb.emmi.gov.hu

A lakó, valamint hozzátartozója panasszal élhet az intézmény vezetőjénél, valamint az Érdekképviseleti Fórumnál. A panasz kivizsgálására jogosult köteles 15 napon belül értesíteni a
panasztevőt az elé terjesztett panasz kivizsgálásának eredményéről.
Amennyiben a panasztevő a kivizsgálással nem ért egyet, vagy nem történik intézkedés határidőn belül, úgy panaszával az intézmény fenntartójához fordulhat.

IX.

Etikai kérdések, valamint az intézmény dolgozóira vonatkozó speciális szabályok

Az intézmény dolgozója, valamint közeli hozzátartozója az ellátásban részesülő személlyel
nem köthet a lakó intézményi jogviszonyának fennállása alatt, illetve annak megszűnését követő 1 évig:
 eltartási szerződést,
 életjáradéki és öröklési szerződést.
Az otthon alkalmazottja nem fogadhat el a lakóktól külön ellenszolgáltatást az általa ellátott
feladatokért, s kötelessége minden lakó részére biztosítani az állapotának megfelelő ápolást,
gondozást.
Az intézmény dolgozója köteles a lakókkal kapcsolatban tudomására jutott adatokat titokban
tartani, valamint a lakók személyiségi és egyéb jogait tiszteletben tartani.
Az otthon dolgozója nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel az intézmény jogos érdekeit
sérti, jó hírnevét veszélyezteti. A munkavégzésük során kötelesek óvni, és védelmezni az
intézményi vagyont.

X. Alapfeladatot meghaladó programok, szolgáltatások köre, azok térítési díja
Az intézmény alapfeladatait meghaladó programok, szolgáltatások köre nem meghatározott.
Ezek eseti szervezése, illetve szükség esetén rendszeres, vagy végleges biztosítása során
igyekszünk lakóink igényei szerint eljárni.
Az otthon alapfeladatához nem tartozó szolgáltatásokért, programokért az adott szolgáltatás,
vagy program önköltségének megfelelő összegű térítést kérhet az igénybe vevőktől.
Az intézmény vezetőjének felelőssége gondoskodni arról, hogy az intézmény, illetve annak
dolgozói a Házirendben foglaltaknak megfelelően lássák el a feladatukat.
Lakitelek, 2018. július ……
Gálné Csomós Mária
intézményvezető
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1. BEVEZETŐ
Kedves Klubtagunk!
A Gondozási Központon belül működő Idősek Klubja működését, az együttélés szabályait rögzítenünk kell, azért, hogy az intézmény céljának – az Önök által megélt nyugdíjas
éveknek nyugodt, tartalmas időt, biztonságot tudjunk biztosítani, hogy ápoljuk az emberi kapcsolatokat, és hogy segítsük Önt abban, hogy minél tovább aktív tagja legyen a közösségünknek.
A házirend az intézményi élet békés, nyugodt, szabályozott jellegének biztosítására szolgál.
Az intézmény fenntartója:

Lakitelek Önkormányzata

Az Idősek Klubja címe:

Lakitelek, Béke u. 20.

Az idősek Klubja ellátási területe: Lakitelek közigazgatási területe
Engedélyezett férőhelyszám:

25 fő

A személyes gondoskodást nyújtó Idősek Klubja igénybevétele önkéntes, az ellátást
igénylő – illetve törvényes képviselőjének – kérelmére történik, a jogszabályi előírások figyelembevételével.
Az ellátást 2 szakképzett dolgozó biztosítja. Mentálhigiénés munkatárs a mentális
gondozási-, foglalkoztatási tevékenységen túl a demens ellátottak szakszerű és betegségüknek
megfelelő mentális ellátását, gondozását biztosítja.
Ápoló-, gondozó munkatársunkkal együtt biztosítják az ellátást igénybe vevők részére
mindazokat, amelyeket a 1993 évi III. tv. Valamint az 1/2000.SzCsM rendelet idevonatkozóan előír.
Az idősek Klubjába az a személy vehető fel, aki a 18. életévét betöltötte, és egészségügyi
állapota vagy idős kor miatt szociális és mentális támogatásra szorul, de önmaga ellátására
részben képes.
Az intézményvezető az ellátás megkezdésekkor az ellátást igénylővel, illetve törvényes
képviselőjével megállapodást köt. A megállapodás tartalmazza:
- az intézményi jogviszony kezdetét,
- az intézményi ellátás időtartamát,
- az intézmény által nyújtott szolgáltatások körét, módját, formáját,
- a térítési díj megállapítására és fizetésére vonatkozó szabályokat,
- a panaszjog lehetőségét és ennek módját,
- az intézményi jogviszony megszűnésének eseteit.

2. Az ellátottak jogai
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátást igénybe vevő ellátottaknak
joga van a szociális helyzetére, egészségügyi és mentális állapotára tekintettel a szociális intézmény által biztosított teljes körű ellátásra, valamint az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére. Az ellátottak jogai:
tilos bármilyen okból történő hátrányos megkülönböztetés
az élethez, emberi méltósághoz való jog
testi épséghez, testi-lelki egészséghez való jog
1

-

az ellátott jövedelmi viszonyait csak a jogszabályokban meghatározott esetben és mértékben lehet vizsgálni
személyes adatok védelme
szabad kapcsolattartás joga
akadálymentes közlekedés biztosítása
az ellátottat érintő információhoz való hozzájutás biztosítása

3. Az Idősek Klubja nyitvatartási ideje
Nyitva tartás:

- hétköznap 7.30 – 17.30-ig
- igény esetén lehetőség van a hétvégi nyitva tartásra is

Az Idősek Klubjából való távolmaradást a tárgynapon legkésőbb 8.00 óráig be kell jelenteni a gondozónőnek vagy intézményvezetőjének.

4. Étkeztetés
Az étkezés biztosítása nem része a nappali ellátásnak. Az Idősek Klubja térítés ellenében napi egyszeri meleg ebédet biztosít a szociális törvény hatálya alá tartozó étkeztetés keretein belül.
Ezen túlmenően az ellátott igényelhet reggelit is, igénye esetén külön kell, jelezni az intézmény felé.
Étkezések ideje:
 helyben étkezéssel (8.30 - 9.00 között reggeli, ebéd 12.30 - 13.00 között az intézmény kisebédlőjében)
 ebéd elvitellel (11.30 – 13.30 között)
Tízórai és uzsonna: cukorbetegség, diétás étkezés esetén lehetőséget biztosítunk a saját /hozott/ élelem napi többszöri elfogyasztására, segítséget nyújtunk az előírt diéta betartásához.
A klub biztosítja az étkezéshez szükséges tárgyi, személyi és higiéniás feltételeket.
Vezeti az étkezéssel kapcsolatos adminisztrációt, valamint a térítési díjjal kapcsolatos elszámolásokat.
A saját készítésű, intézménybe behozott élelmiszer elfogyasztására az intézmény erre
kijelölt ebédlőjében (közös rész) kerülhet sor, valamint ezen az élelmiszereknek tárolására az
ellátottak részére kijelölt hűtő áll rendelkezésre, amely a nappali ellátó előterében található.
A közétkezés keretein kívüli élelmiszert az ellátott saját felelősségére, a higiénés szabályok betartása mellett fogyaszthat. Az élelmiszerek tárolása kizárólag zárt dobozban, tárolóedényben név és dátum felírásával történhet az erre kijelölt hűtőben az adott napon vagy
szavatossági időlejáratáig. Az edények elmosogatására a Tálalókonyhán nincs lehetőség.
Az étkezés megrendelésével kapcsolatos változásokat 2 nappal előre írásban szükséges jelezni. Ennek elmulasztása esetén az ebéd díja felszámolásra kerül. Az étkeztetés térítési
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díját a fenntartó állapítja meg, melyet a megállapodás megkötésekor írásban rögzítenek a
klubtaggal.
Az étkeztetés módjával, az étel minőségével illetve mennyiségével kapcsolatos panaszok kivizsgálására az intézményvezető jogosult. Amennyiben a panaszos a kivizsgálás eredményével nem ért egyet, úgy a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslatért.
Az étkezés térítési díjának befizetési rendje: a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig
készpénzben, az intézmény pénztárában. A havonta fizetendő étkezési térítési díj a napi térítési díj és az adott hónapban igényelt napok szorzata.

5. Az Idősek Klubja által nyújtott szolgáltatások köre
Az Idősek Klubja az ellátást igénybe vevők részére szociális-, egészségügyi és mentális
állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt.
Az idősek Klubja a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint
helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, civil szervezeteknek, csoportoknak.
Biztosított, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt
elérhető módon működjön.
Az intézmény rendelkezik a közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra,
a személyes ruházat tisztítására, étel elfogyasztására szolgáló helyiségekkel.
Ennek megfelelően:
 az Idősek Klubja lehetőséget biztosít ellátottjai számára a ruházat mosására, vasalására.
 Az Idősek Klubjában az ellátottak részére lehetőség van az ellátottak tisztálkodására a
fürdőszobában, melyhez szükség esetén a gondozónő, segítséget, felügyeletet nyújt.
 Az Idősek Klubja ellátottjai számára lehetőség van az orvosi ellátás igénybevételére az
Idősek Otthona ápolói szobájában, heti két alkalommal intézményi orvosi vizitek alkalmával. Az Idősek Klubja ellátottjai részére az intézmény által nyújtott egészségügyi ellátás keretein belül esetenként egészségügyi prevenciós előadásokat, tanácsadást és folyamatos mentális gondozást végez.
 Az Idősek Klubja ellátottjai részére szabadidős programokat, napi elfoglaltságot foglalkozási lehetőséget biztosít az intézmény. A szervezett foglalkozáson a részvétel
önkéntes.
 Az Idősek Klubjában az intézmény sajtótermékeket, könyveket, kártya és társasjátékokat, tömegkommunikációs eszközöket (rádió, televízió, dvd – lejátszó, magnó
(cd/kazetta) biztosít az ellátottak részére.
 A gondozási tevékenység kereteiben a nappali ellátásban részesülő személy egyéni
gondozásban részesül, mely egyéni gondozási terv alapján folyik.
 Az Idősek Klubja ellátottjai hivatalos ügyeinek intézéséhez az intézmény a szükséges
és elvárható segítséget megadja.
Mentálhigiénés programok:
A klub elősegíti minden ellátott közösségbe való beilleszkedését. A beszélgetések és a
programok során törekedni kell az egymásra figyelésre, mások elfogadására, a másság tolerálására, a közösségbe történő beilleszkedésre.
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Az idős, illetve egészségkárosodott embereknek fokozottan szükségük van más emberekkel való kapcsolatra, új kapcsolatok kiépítésére. Elő kell segíteni az idős, illetve egészségkárosodott ember és családtagjai kapcsolatának erősítését. A lelki sérülések megfelelő gondozása, segítségnyújtás a környezettel való kapcsolattartásban. A pszichés gondozás keretében
fő feladat az ellátást igénybe vevőknek a kiegyensúlyozott, nyugodt, nyílt családias légkör
biztosítása, a közösségi lét előnyeinek előtérbe helyezése, a szolgáltatáson belüli és azon kívüli életvezetési segítségnyújtás.
Szabadidős tevékenységek:
A Klub gondoskodik az idősek szellemi és fizikai képességeinek megőrzéséről, frissességük fenntartásáról, egészségük megtartásáról. Ehhez - többek között - a következő szabadidős programokat biztosítjuk:
- kirándulás, séta - tavasztól őszig
- állami és hagyományos ünnepeink ápolása
- kártya és egyéb társasjátékok a klubtagok rendelkezésére állnak
- igény esetén könyvtári szolgáltatás biztosítása
- a klub saját televízióval rendelkezik – igény esetén

6. Demens betegek nappali ellátásához kiegészítő szabályok
Demens ellátottak több figyelmet, gondoskodást igényelnek. Felügyeletük, napközben ellátásuk fontos része az intézmény működésének.
Több demens ellátott esetén a következő kiegészítő szabályok alkalmazása válik szükségessé:
A szükséges szakszemélyzet számának emelésével habilitációs, rehabilitációs foglalkozásokkal az állapotuk lehetőség szerinti javítása, szinten tartása.
Felügyeletük, biztonságuk több figyelmet igényel – így az intézmény által biztosított
szolgáltatásokban történő részesítésük. (Pl. higiénés ellátás, egészségügyi ellátás, foglalkoztatás, étkeztetés kiemelt feladat – több szakembert igényel, ehhez bevonjuk más szakfeladatok
szakdolgozóit is szükség szerint.)
Demens ellátottjainknak ápolási-, gondozási terv alapján biztosítjuk az intézmény által
nyújtható legmagasabb szintű ellátást.
Hozzátartozóikkal szorosabb kapcsolatot építünk ki, és függetlenül attól, hogy nem „törvényes képviselők” – az ellátottakkal kapcsolatban döntéseket hozhatnak, nevükben aláírhatnak, Őket az intézményben képviselhetik.

7. Térítési díj megállapítása
Az Idősek Klubja nappali ellátás térítési díját a fenntartó állapítja meg, melyet minden év
április 01-ig felülvizsgálni köteles. Lakitelek Önkormányzat Képviselőtestülete méltányossági
jogkörében eljárva úgy döntött, hogy az Idősek Klubja tagjai az intézmény alapfeladatai körébe történő ellátásért fizetendő intézményi térítési díj 0,- Ft.
Az ellátási területen kívülről benyújtott és kielégített ellátási igény esetén – normatív támogatás nélküli támogatás 1 napra jutó összegben:
napi 435.-Ft összegben állapított meg térítési díjat.
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8. Az együttélés szabályai
Az idősek Klubja tagjainak egymás között, valamint a tagok és dolgozók közötti viszony a személyiség tiszteletére épül, így elvárható a kölcsönös tapintat, udvariasság, megértés és tolerancia.
Az intézmény ellátottjainak alkotmányos jogait az intézmény alkalmazottai és az ellátottak egymás között is kötelesek tiszteletben tartani. Ez vonatkozik a személyi tulajdonra is.
Az ellátást igénylők az intézmény közös helyiségeit szabadon használhatják.
Az Idősek Klubja tagja, a bentlakók által használt lakószobákba, csak a benne élők
engedélyével és tudtával léphetnek be.
Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy esetleges problémáikkal ne terheljék társaikat! Panaszaikkal, elintézendő problémáikkal forduljanak az intézményvezetőhöz, vagy a gondozónőkhöz.
Óvjuk a Klub berendezési tárgyait, felszereléseit! Szándékos rongálás esetén a kár
megfizetése a rongálót terheli.
A Klubban a tagok vendégeket fogadhatnak, a programokra vendégeket hívhatnak az
intézményvezetővel történő egyeztetés alapján.
- Az Idősek Klubja egységes közösségnek minősül. Ezért elvárjuk tagjainktól, hogy magatartásukkal, viselkedésükkel és kifejezésmódjukkal a közösséget ne bomlasszák, illetve törekedjenek az egység fenntartására.
Jelen házirend betartása mindenki számára kötelező.
A társai nyugalmát súlyosan zavaró ellátott, illetve az intézmény alkalmazottaival
szemben agresszív, durva személy esetében a házirend súlyos megsértése áll fenn.
A dohányzás csak az arra kijelölt helyen – az intézménytől, annak bejáratától 5 m.
távolságra engedélyezett.
Az alkohol árusítása az intézmény területén TILOS! A klubbal kulturált, mérsékelt
és alkalomszerű italfogyasztás megengedett.
A dolgozó a lakótól sem pénzbeli, sem természetbeni ellenszolgáltatást nem fogadhat
el. Az otthon dolgozója a lakótól pénzt kölcsön nem kérhet, sem annak kölcsönt nem adhat,
illetve semmiféle üzletet (adás-vétel) nem köthetnek egymással.

9. Az idősek Klubja alapfeladatai meghaladó programok, szolgáltatások
köre, azok térítési díja
Az Idősek Klubja alapfeladatait meghaladó programok, szolgáltatások köréhez tartozik az
intézménybe történő be-, és hazaszállítás, temetőbe, vásárláshoz, vagy hivatalos ügyintézéshez szállítás költsége, térítésért vásárolt szabadidős programok (színházlátogatás, kirándulás)
költségei, valamint szolgáltatótól megrendelt, de az intézményben végzett fodrász, manikűr,
pedikűr vagy egyéb hasonló szolgáltatás Ezek szervezése, illetve szükség esetén rendszeres
biztosítása során igyekszünk ellátottaink igényei szerint eljárni.
Az Idősek Klubja az alapfeladatához nem tartozó szolgáltatásokért, programokért az adott
szolgáltatás vagy program önköltségével megfelelő összegű térítést kérhet az ellátást igénybe
vevőktől.
Az étkeztetés reggeli helyben fogyasztással, az ebéd szociális étkezés keretében (helyben
fogyasztás, elszállítás, kiszállítatás) történhet, amelyért az e körben meghatározott térítési
díjat kell fizetni.
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Ezek díjai:







Az intézménybe történő be-, és hazaszállítás díja: 150,- Ft / nap
Egyéb szállítás díja: 70,- Ft/ km
Költségtérítéses szabadidős programok esetében az 1 főre eső önköltség
A személyes szükségletet meghaladó mosatás díja: 500.- Ft/ 6 kg ruha
Egyéb szolgáltatások díja egyénre szabottan a szolgáltatónak fizetendő

10.Az intézményi jogviszony megszűnésének szabályai
Az intézményi jogviszony megszűnik:
- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével
- az ellátott halálával
- határozott idejű megállapodás esetén a megjelölt időtartam lejártával
- kérelemre – Az Idősek Klubja ellátottjának, illetve törvény képviselőjének kezdeményezése alapján az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti
a felek megegyezése szerinti időpontban.
- az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a házirendet az ellátott súlyosan megsérti.
Az intézményvezető az ellátás megszüntetéséről, valamint a megszüntetés ellen tehető
panaszról írásban értesíti az ellátottat, valamint a hozzátartozóját. Ha a megszüntetés ellen az
ellátott 8 napon belül a fenntartóhoz fordul, abban az esetben az ellátást változatlan feltételek
mellett biztosítja az intézmény, amíg arról végleges döntés nem születik.
Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézmény vezetője értesíti az ellátottat,
illetve hozzátartozóját az esedékes, illetve hátralékos térítési díj rendezésének kötelezettségéről; továbbá az intézménnyel, vagy másik ellátottal szembeni követelésről, kárigényről azok
esetleges előterjesztési és rendezési módjáról.

11.Adatkezelés, adatvédelem
Az Idősek Klubjában az eltartottakról az intézmény nyilvántartást vezet, mely tartalmazza:
- az ellátottak természetes személyi adatait;
- TAJ számát;
- az ellátottak lakhelyét, ill. tartózkodási helyét;
- az intézményi ellátás igénybevételének és megszűnésének időpontját;
- a térítési díj fizetési kötelezettség teljesítésére, annak elmaradására, a követelés behajtására, valamit az elévülésére vonatkozó adatokat;
- a hozzátartozó adatait.
A fenti nyilvántartásokból adat csak az adatigénylésre jogosult szerveknek és a jogosultságot megállapító szociális hatáskört gyakorló szerveknek szolgáltatható.
Az ellátott a személyére vonatkozó adatok tekintetében a betekintési, helyesbítési vagy
törlési jogának érvényesítését kérheti az intézmény vezetőjétől.
Az intézmény a nyilvántartásában kezelt adatokat személyes azonosító adatok nélkül statisztikai célra felhasználhatja, vagy azokból statisztikai célra adatot szolgáltathat.
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Az intézményben az adatkezelésre és az adatok védelmére a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény, továbbá az egészségügyi adatkezelésre vonatkozó törvény rendelkezései az irányadóak.
Az idősek klubjába való felvételkor az intézmény vezetője vagy az általa megbízott személy
az ellátott és hozzátartozója számára tájékoztatást ad:
 az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről
 a vezetett nyilvántartásokról
 a panaszjog gyakorlásának módjáról, az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről
 az idősek klubja házirendjéről
 a fizetendő térítési díjról, a fizetési feltételekről továbbá a mulasztás következményeiről
Az ellátott és hozzátartozója az Idősek Klubjába való felvételkor köteles nyilatkozni a tájékoztatásban foglaltak tudomásul vételéről, tiszteletben tartásáról. Köteles továbbá adatokat
szolgáltatni az intézményben vezetett nyilvántartásokhoz.
Köteles az ellátásra való jogosultság feltételeiben és az ellátott és/vagy közeli hozzátartozója
azonosító adataiban beállott változásokat haladéktalanul közölni az intézmény vezetőjével.

12. Felmerülő panaszok kivizsgálásának módja
A nappali ellátást igénybevevők az együttéléssel, az intézményi ellátással kapcsolatos
panaszokkal szóban vagy írásban az intézmény vezetőjéhez fordulhatnak.
Az intézményvezető lehetőség szerint a panaszt azonnal orvosolja. Amennyiben azonnali
intézkedés a panasszal kapcsolatban nem lehetséges, a panaszt ki kell vizsgálni és a panasztevőt 15 napon belül írásban tájékoztatni kell a vizsgálat eredményéről.
Amennyiben az intézményvezető határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő az intézkedéssel nem ért egyet, az intézkedés kézhezvételétől számított 8 napon belül a panasztevő
az intézmény fenntartójához fordulhat jogorvoslattal.
Az intézmény dolgozóival kapcsolatos panasz kivizsgálására az intézményvezető jogosult,
amennyiben a panaszos ezzel nem ért egyet, úgy a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslatért.
Az ellátottjogi képviselő: a személyes gondoskodást nyújtó alap és szakosított ellátást igénybevevő ellátottak részére nyújt segítséget jogi gyakorlásában.
Feladatai:
- tájékoztatást nyújt az ellátottakat érintő legfontosabb alapjogok tekintetében, az intézmény kötelezettségeiről és az ellátást igénybe vevőket érintő jogokról,
- segíti az ellátással kapcsolatos kérdések, problémák megoldásában, szükség esetén segítséget nyújt az intézmény és az ellátott között kialakult konfliktus megoldásában,
- segít panaszok megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását az intézményvezetőnél és a fenntartónál,
- írásbeli meghatalmazás alapján – képviselheti az ellátást igénybe vevőt, törvényes képviselőjét-
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az intézmény vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján tájékoztatja a szociális intézményekben foglalkoztatottakat az ellátottak jogairól, továbbá ezen jogok érvényesüléséről és a figyelembevételéről a szakmai munka során,
intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál a jogszabálysértő gyakorlat megszűntetésére,
észrevételt tehet az intézményben folytatott gondozási munkára vonatkozóan az intézményvezetőnél, vagy az általa megbízott személynél,
korlátozó intézkedésekre, eljárásokra vonatkozó dokumentációt megvizsgálhatja.

Az ellátott-jogi képviselő köteles az ellátást igénybe vevőre vonatkozó és tudomására
jutott orvosi titkot megtartani, és az ellátást igénylő személyes adatait a vonatkozó jogszabályok szerint kezelni.
Az intézményvezető, vagy az általa megbízott személy az ellátottakat tájékoztatja az ellátott-jogi képviselő által nyújtható segítségadás lehetőségéről, az ellátott-jogi képviselő elérhetőségéről.
Az ellátottak jogainak betartása érdekében az intézményvezető, vagy az általa megbízott
személy az ellátott-jogi képviselő feladatainak intézményen belüli ellátásához olyan feltételeket biztosít, amelyek az ellátottak tájékoztatását, egyéni problémáiknak a meghallgatását, a
személyes beszélgetéseket lehetővé teszik.
Az ellátott-jogi képviselő nevét, elérhetőségét az intézményben jól látható helyen ki kell
függeszteni.
Az ellátásra jogosultak érdekvédelmét az Ellátott jogi képviselő és az Érdekképviseleti Fórum látja el. A Fórum működésének szabálya a Házirend mellékletét képezi.
Ellátott jogi képviselő neve, elérhetősége:
LADÁNYI MÓNIKA
Tel: 06/20/48-99-605

amelyen elérhető :
hétfőtől-csütörtökig: 08.00-16.30
pénteken: 8.00-14.00
Cím: 6726,Szeged,Bal fasor 17-21
e-mail : monika.ladanyi@ijb.emmi.gov.hu
A házirend betartása az ellátást igénybevevők és az intézményi dolgozók számára is kötelező.

13.Záró rendelkezések
Ez a HÁZIREND a Lakiteleki Önkormányzat Képviselő – Testületének …………….. számú
határozatával lép életbe. Egyidejűleg a 279/2013. (XII.05.) számú határozattal jóváhagyott
Házirend hatályát veszti.
Lakitelek, 2018.
Gálné Csomós Mária
intézményvezető
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1. számú melléklet:
Napirend
700-815

Megérkezés a nappali ellátó épületébe. Tájékoztatás, beszélgetés a napi
programról. Egészségügyi ellátás.

815-830

Készülődés a reggelihez, átsétálás az ebédlőbe.

830-900

Reggelizés, gyógyszer bevétele (szükség szerint segítségnyújtás)

900-915

Visszasétálás a nappali épületébe.

900-1200

Higiéniás szükségletek kielégítése igén szerint. Mentális gondozás, egyéni
beszélgetések.

1000

Tízórai elfogyasztása

1000-1200

Napi programok lebonyolítása a mentálhigiéniás munkatárssal.

1200-1230

Készülődés az ebédhez. Átsétálás az ebédlőbe.

1230-1300

Ebéd, gyógyszer bevétele, (szükség szerint segítségnyújtás)

1300-1315

Vissza sétálás a nappali ellátó épületébe.

1315-1430

Csendes pihenő igény szerint.

1430-tól

Szabad foglalkozás, egyéni beszélgetések.

1430-1730

Igény szerinti haza szállítás vagy hozzátartozó segítségével illetve önállóan
otthonába távozás.

2. számú melléklet:
A Házirend az alábbi rendeletek, törvények útmutatása alapján készült:
-

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásról
1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről
9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet a szociális ellátások igénybevételéről
29/1993.(II.17.) Korm. Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjairól
2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről
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Lakitelek Önkormányzat
Képviselő-testülete
Lakitelek

KIVONAT
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. július 12-i ülésének jegyzőkönyvéből

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
93/2018. (VII.12.) határozata
A településrendezési terv 2017-2018. évi módosításának közbülső véleményezése, a
tervezéshez digitális térkép igénylése
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. A képviselő-testület a bemutatott tervezői javaslatok munkaközi anyagában
foglaltakkal egyetért, de szükségesnek tartja, hogy a tervmódosítás a legfrissebb
állami alapadatok felhasználásával friss digitális térképen történjen meg. A friss
digitális térképhez kéri igazítani a módosítási csomagban lévő javaslatokat, és
amennyiben a szabályozási terv a friss alaptérképi állapottól eltérő, kéri a további
javítások elvégzését.
2. A képviselő-testület felkéri Kiss Anita polgármestert, hogy a településrendezési
tervmódosítás készítéséhez az Étv. 13/A. §-a, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997.
évi CXLI. törvény 72. § (6) bekezdése, valamint a földmérési és térképészeti
tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 6. § (20) bekezdése alapján, a 13.
melléklet szerinti, illetve 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28/A §-a szerinti
tartalommal (szintvonalas térkép, légifotó,
stb)
az állami alapadatokat
településrendezési terv készítéséhez térítésmentesen igényelje meg a Budapesti
Fővárosi
Kormányhivatal
Földmérési
Távérzékelési
és
Földhivatali
Főosztályától.
Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerűen
Értesül:- Beruházási csoport
- Irattár

Kiss Anita sk.
polgármester

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző
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LAKITELEK NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2017-2018.
ÉVI MÓDOSÍTÁSA
MÓDOSÍTÁSI HELYSZÍNEK ISMERTETÉSE
A hatályban lévő településrendezési eszközök

Településfejlesztési koncepció (mellékelve) jóváhagyva a 132/2005(XI.29.) sz határozattal
Településszerkezeti terv (Jóváhagyó határozat: 118/2006.(XII.18.), többször módosítva
Helyi építési szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) és szabályozási terv (jóváhagyva 26/2006. (XII.19.) számú
rendelettel, majd többször módosítva
1. sorszámú ügy:
Helyszín: 041 hrsz-ú temető, 039/ 1
hrsz-ú erdő Érintett szelvény:K6,
K10, B1
Kezdeményező: Polgármester
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv
Változással érintett terület nagysága: 1,5050 ha

alaptérkép

A terület műhold képe

11

A módosítás tárgya

12

A temető jelenleg a 44-es számú főútról közelíthető csak meg, ami rendkívül balesetveszélyes. A temető szentkirályi, 4622.
jelű országos mellékútról való megközelítés biztosítása, parkoló kialakítása, továbbá a temető bővítési területének biztosítása. Földmérési munkák során kiderült, hogy a temető kerítése, illetve a területhasználat nem a jogi telekhatároknak megfelelő.

geodéziai felmérés
Ezzel összefüggésben a 44-es számú országos közút és Széchenyi körút csomópontjának megvalósult állapot szerinti ábrázolása
A módosítás célja, várható hatása:

A módosítás célja a temető telkének jogi rendezése, a biztonságos megközelítés és parkoló megoldása, továbbá a temető bővítési területének biztosítása. Hatása a temetkezés hosszú távú biztosítása, a temető biztonságosabb megközelíthetősége, a bizonytalan jogi állapot rendezése, feleslegessé vált (megvalósult) szabályozási vonalak törlése
Hatályos szerkezeti terv a változtatási szándékkal

A pirossal jelölt területek a bővítési igényt, a tervezett parkoló helyét, továbbá a jogi határtól eltérő területhasználatot ábrázolják.
Előzetes tájékoztatási szakaszban beérkezett vélemények:
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Állami Főépítész: Az Étv. 7.§(3) b) értelmében újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a
közigazgatási terület biológiai aktivitásértéke nem csökkenhet, amit a 9/2007.(IV.3.) ÖTM rendelet alapján számszakilag
igazolni kell.
Magyar Közút NZRT: a temető megközelítésének áthelyezését a 4622 j. útra támogatja. Az új útcsatlakozás elkészülte
után a 44-es csatlakozás megszüntetését kéri. A tervet előzetesen kéri egyeztetni
VIZSGÁLATI ÉS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK:
Településrendezés:
A módosítással érintett területre vonatkozó:

Területfelhasználás vizsgálata: Jelenleg temető terület
Az ingatlan-nyilvántartási adatok, tulajdonjogi vizsgálat : Az érintett terület önkormányzati tulajdonban van
Az építmények vizsgálata: A módosítással érintett területen épület nincs, közmű nincs
Funkció, kapacitás, beépítési jellemzők a módosítás szempontjából nem lényeges
A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése: Az övezeti átsorolásnak településrendezési akadálya nincs, de
mert erdőterület szűnik meg, teljes eljárást kell lefolytatni
SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ

A tervet a meglévő állapothoz javasolt igazítani.
Örökségvédelem:

A tervezéssel érintett területen nyilvántartott régészeti lelőhelyről nincs tudomásunk, a területen védett művi érték nincs. Az
érintett terület már beépítésre szánt terület, ezért nem tekintendő régészeti érdekűnek. Az építkezések során esetlegesen
előkerülő régészeti emlékek védelmét a magasabb szintű jogszabályok biztosítják. Amennyiben az építési beruházás során
régészeti lelet kerülne elő vagy ennek gyanúja felvetődik, haladéktalanul abba kell hagyni az építési munkálatokat és értesíteni kell a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Osztályát mint örökségvédelmi hatóságot és a Kecskeméti Katona József Múzeumot (6000, Kecskemét,
Bethlen krt. 1.) a leletmentés biztosítása érdekében.
Közlekedés:
Közlekedési vizsgálati helyszínrajz:
Környezetvédelem, közműellátás:
Környezetvédelem:
Közműellátás: A tervezési területen közművek nincsenek.
Elektronikus hírközlés: A tervezési területen elektronikus hírközlési létesítmények nincsenek.

MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT:
A településszerkezeti terv változása:

Eg gazdasági erdő övezetből 0,7674 ha átkerül Kt különleges temető területbe, 0,7207 ha átkerül Köu közlekedés területbe,
mellyel az Eg övezet 1,4881 ha-ral csökken.
Biológiai aktivitásérték (BIA) változás:
BIA változás előtt: Eg gazdaági erdőként szabályozott terület: 1,4881*9=13,3929 BIA változás
után:
2,3022+0,4324= 2,7346

Kt különleges beépítésre szánt temető terület: 0,7674*3=2,3022
Köu közlekedési területként szabályozott terület: 0,7207*0,6= 0,4324

Változás: 2,7346-13,3929= -10,6583 csökkenés, melyet kompenzálni kell
A szabályozási terv változása:

A szerkezeti tervnek megfelelően módosul.
A helyi építési szabályzat változása:

A módosítás okán nem változik

14

Hatályos szerkezeti terv:

Tervezett szerkezeti terv

15

Hatályos szabályozás)

Tervezett szabályozás

16

2. sorszámú ügy
Helyszín: Művelődési ház, Polgármesteri hivatal mögötti terület, hrsz: 279/2 útszélesítési szabályozás levétele; 271/1/2,
272/1/2 hrsz-ú ingatlanok átsorolása Lk1 övezetből Lf1 övezetbe
Érintett szelvény: B2
Kezdeményező: Polgármester
Módosul: szabályozási terv, HÉSZ

A módosítás célja, várható hatása:
A 279/2 hrsz-ú út lényegében nem funkcionál, jelenleg még gyalogos forgalmat sem bonyolít, ezért a 12 m szélességre szabályozása megszüntetendő. A szabályozás megszüntetésével megközelíthetetlen telek nem alakul ki, illetve jelenleg sincs. 271/1/2, 272/1/2 hrsz-ú ingatlanok

átsorolása illeszkedik a jelenleg kialakulóban lévő családi házas beépítéseknek.
Hatályos szabályozási terv

Előzetes tájékoztatási szakaszban beérkezett vélemények:

Észrevétel, javaslat nem volt
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VIZSGÁLATI ÉS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK:

Településrendezés:
A módosítással érintett területre vonatkozó:

Területfelhasználás vizsgálata: beépítésre szánt terület
Az ingatlan-nyilvántartási adatok, tulajdonjogi vizsgálat : Az érintett terület önkormányzati tulajdonban van
Az építmények vizsgálata: Az érintett terület már zömmel beépült, kialakult
Funkció, kapacitás, beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség): jelenleg Vt településközpont vegyes
övezetbe sorolt, szabadon álló beépítésű, 7,5 m építménymagasság, 30 % beépíthetőség hatályos paraméterekkel rendelkezik
A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése: A módosításnak településrendezési akadálya nincs
SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ

A szükségtelenné vált szabályozási vonal törlése indokolt és javasolt. A még beépítetlen lakótelkek beépítése érdekében
az Lk1- 1444 övezeti jel Lf1-2332-re módosítása javasolt
Örökségvédelem:

A tervezéssel érintett területen nyilvántartott régészeti lelőhelyről nincs tudomásunk, a területen védett művi érték nincs. Az
érintett terület már beépítésre szánt terület, ezért nem tekintendő régészeti érdekűnek. Az építkezések során esetlegesen
előkerülő régészeti emlékek védelmét a magasabb szintű jogszabályok biztosítják. Amennyiben az építési beruházás során
régészeti lelet kerülne elő vagy ennek gyanúja felvetődik, haladéktalanul abba kell hagyni az építési munkálatokat és értesíteni kell a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Osztályát mint örökségvédelmi hatóságot és a Kecskeméti Katona József Múzeumot (6000, Kecskemét,
Bethlen krt. 1.) a leletmentés biztosítása érdekében.
Közlekedés:
Közlekedési vizsgálati helyszínrajz:
Környezetvédelem, közműellátás:
Környezetvédelem:
Közműellátás: A tervezési területen közművek nincsenek.
Elektronikus hírközlés: A tervezési területen elektronikus hírközlési létesítmények nincsenek.

MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT:
A településszerkezeti terv változása: Biológiai
aktivitásérték (BIA) változás: A szabályozási
terv változása:

A szerkezeti tervnek megfelelően módosul.
A helyi építési szabályzat változása:

18

Hatályos szerkezeti terv:

Tervezett szerkezeti terv

19

Hatályos szabályozás)

Tervezett szabályozás

20

3. sorszámú ügy

Helyszín: Óvodához kialakított parkoló TRT-ben történő átvezetése
Érintett szelvény: B2
Kezdeményező: Polgármester

Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv , HÉSZ

A módosítás célja, várható hatása:
Az óvodához kialakított közhasználatú parkoló TRT-ben történő átvezetése, zöldfelületetek rendezése a kialakult állapot
szerint.
Hatályos szabályozási terv

Előzetes tájékoztatási szakaszban beérkezett vélemények:

Magyar Közút NZRT: Az óvoda (hr:282) parkolójának TRT-be való átvezetése előtt kezelői lehatárolási terv készítése szükséges, a jóváhagyott lehatárolási terv alapján támogatja a módosítást

21

VIZSGÁLATI ÉS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK:

Településrendezés:

Földmérői felmérés az elkészült parkolóról
A módosítással érintett területre vonatkozó:

Területfelhasználás vizsgálata: Jelenleg beépítésre szánt, beépített terület
Az ingatlan-nyilvántartási adatok, tulajdonjogi vizsgálat : Az érintett terület önkormányzati tulajdonban van
Az építmények vizsgálata: Az érintett területen épület van, parkoló kialakított
Funkció, kapacitás, beépítési jellemzők a módosítás szempontjából nem lényeges
A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése: Az övezeti átsorolásnak, beépítésre szánt területen belüli
átsorolásának településrendezési akadálya nincs
SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ

A meglévő állapot szabályozás terven történő ábrázolása indokolt
Örökségvédelem:

A tervezéssel érintett területen nyilvántartott régészeti lelőhelyről nincs tudomásunk, a területen védett művi érték nincs. Az
érintett terület már beépítésre szánt terület, ezért nem tekintendő régészeti érdekűnek. Az építkezések során esetlegesen
előkerülő régészeti emlékek védelmét a magasabb szintű jogszabályok biztosítják. Amennyiben az építési beruházás során
régészeti lelet kerülne elő vagy ennek gyanúja felvetődik, haladéktalanul abba kell hagyni az építési munkálatokat és értesíteni kell a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Osztályát mint örökségvédelmi hatóságot és a Kecskeméti Katona József Múzeumot (6000, Kecskemét,
Bethlen krt. 1.) a leletmentés biztosítása érdekében.
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VIZSGÁLATI ÉS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK:

Közlekedés:
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Közlekedési vizsgálati helyszínrajz:
Környezetvédelem, közműellátás:
Környezetvédelem:
Közműellátás: A tervezési területen közművek nincsenek.
Elektronikus hírközlés: A tervezési területen elektronikus hírközlési létesítmények nincsenek.

MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT:
A településszerkezeti terv változása: Biológiai
aktivitásérték (BIA) változás: A szabályozási
terv változása:

A szerkezeti tervnek megfelelően módosul.
A helyi építési szabályzat változása:
Hatályos szerkezeti terv:

Tervezett szerkezeti terv:

Nem módosul

24

Hatályos szabályozás)

Tervezett szabályozás

13

4. sorszámú ügy
Helyszín: 359 hrsz-ú Tasi-éri főcsatorna

Érintett szelvény: B2
Kezdeményező: Polgármester

Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv , HÉSZ

A módosítás célja, várható hatása:
A 370/12 hrsz-ú lakóépülettel beépített ingatlan közterületi útkapcsolat biztosítása rendezett jogi állapot érdekében
Hatályos szabályozási terv

Előzetes tájékoztatási szakaszban beérkezett vélemények:

KNPI: A Tasi-éri főcsatorna és a tervezett módosítással érintett ingatlanok részét képezik az OTrT3/1. Sz. mellékletében
meghatározott országos ökológiai hálózat , ökológiai folyosó övezetének, ahol az OTrT 18.§(1) alapján nem jelölhető ki új
beépítésre szánt terület.
14

Magyar Közút NZRT: a módosítást nem támogatja, mert a 4622 j. úttól egyszerű útcsatlakozás 300 m-enként létesíthető, amely távolság nem tartható
VIZSGÁLATI ÉS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK:
Településrendezés:

A meglévő, műholdképen jól látható illegális beközlekedési út a KÖTIVIZIG kezelésében lévő, állami tulajdonú
belvízcsatorna területén halad, melynek a szabályozás eszközeivel történő legalizálására a Magyar Közút NZRT
nyilatkozata alapján nincs szabályos lehetőség. A HÉSZ 16.§(4) bekezdése azonban a szabályozás módosítása nélkül lehetőséget ad arra, hogy a 370/12 hrsz-ú lakóépülettel beépített ingatlan az Alkotmány utca felől a 361 hrsz-ú telek területéből egy 6 m-es sávban kialakítva megközelíthető legyen.
„16.§(4) A beépítésre szánt telektömbök belsejének feltárására a (2) bekezdésben foglalt utakon kívül újabb kiszolgáló magánutak létesíthetõk, a
méretezendõ útterület-szélesség 1 db telek megközelítése esetén legalább 6,0 méter, 2-7 db telek megközelítésekor legalább 10,0 méter legyen, 7nél több telek feltárásakor pedig legalább 12 m kell legyen.”

Az önkormányzattól nem várható el, hogy az útlejegyzés eszközével élve közadókból a 6 m széles utat az egy lakóingatlan megközelítésére közútként igénybe vegye. Ebben a 370/12 hrsz-ú és 361 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosainak kell megegyezni és magánútként kialakítani.
Közlekedés:
Környezetvédelem, közműellátás:

Környezetvédelem:
Közműellátás: A tervezési területen közművek nincsenek.
Elektronikus hírközlés: A tervezési területen elektronikus hírközlési létesítmények nincsenek.

MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT:
A településszerkezeti terv változása: nem változik Biológiai
aktivitásérték (BIA) változás: nincs
A szabályozási terv változása: nem módosul
A helyi építési szabályzat változása: nem módosul
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Hatályos szerkezeti terv:

Hatályos szabályozás)
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5. sorszámú ügy
Helyszín: 359 hrsz-ú Tasi-éri főcsatorna

Érintett szelvény: B2
Kezdeményező: Polgármester

Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv , HÉSZ

A módosítás célja, várható hatása:
A területet feltáró 22 m széles út szabályozásának felülvizsgálata, útterület csökkentése 16-18 m-re.
Hatályos szabályozási terv

Előzetes tájékoztatási szakaszban beérkezett vélemények:

KNPI: A Tasi-éri főcsatorna és a tervezett módosítással érintett ingatlanok részét képezik az OTrT3/1. Sz. mellékletében
meghatározott országos ökológiai hálózat, ökológiai folyosó övezetének, ahol az OTrT 18.§(1) alapján nem jelölhető ki új
beépítésre szánt terület.
VIZSGÁLATI ÉS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK:
Településrendezés:
A módosítással érintett területre vonatkozó:

Területfelhasználás vizsgálata: Jelenleg mezőgazdasági művelés alatt álló, de már beépítésre szánt terület
17

Az ingatlan-nyilvántartási adatok, tulajdonjogi vizsgálat : Az érintett terület magántulajdonban van
Az építmények vizsgálata: Az érintett területen épület nincs, közmű nincs
Funkció, kapacitás, beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség): jelenleg mezőgazdasági hasznosítású, beépítetlen, Gksz kereskedelmi szolgáltató gazdasági övezetbe sorolt, szabadon álló beépítésű, 6 m építménymagasság,
30 % beépíthetőség hatályos paraméterekkel rendelkezik
A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése: Az övezeti átsorolásnak, beépítésre szánt területen belüli
átsorolásának településrendezési akadálya nincs
SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ

A feltáró út helyének változása indokolt, a kialakítható telekterület növelése is azt szolgálja, hogy az új feltáró út megfelelően kiszolgálhassa a területet. A 321 hrsz ingatlan É-i fele beépült, így az övezethatárt a 321 hrsz-ú telek északi határára
át kel helyezni.
Örökségvédelem:

A tervezéssel érintett területen nyilvántartott régészeti lelőhelyről nincs tudomásunk, a területen védett művi érték nincs. Az
érintett terület már beépítésre szánt terület, ezért nem tekintendő régészeti érdekűnek. Az építkezések során esetlegesen
előkerülő régészeti emlékek védelmét a magasabb szintű jogszabályok biztosítják. Amennyiben az építési beruházás során
régészeti lelet kerülne elő vagy ennek gyanúja felvetődik, haladéktalanul abba kell hagyni az építési munkálatokat és értesíteni kell a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Osztályát mint örökségvédelmi hatóságot és a Kecskeméti Katona József Múzeumot (6000, Kecskemét,
Bethlen krt. 1.) a leletmentés biztosítása érdekében.
Közlekedés:
Közlekedési vizsgálati helyszínrajz:
Környezetvédelem, közműellátás:
Környezetvédelem:
Közműellátás: A tervezési területen közművek nincsenek.
Elektronikus hírközlés: A tervezési területen elektronikus hírközlési létesítmények nincsenek.

MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT:
A településszerkezeti terv változása: Biológiai
aktivitásérték (BIA) változás: A szabályozási
terv változása:

A szerkezeti tervnek megfelelően módosul.
A helyi építési szabályzat változása:
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Hatályos szerkezeti terv:

Tervezett szerkezeti terv
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Hatályos szabályozás)

Tervezett szabályozás
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6. sorszámú ügy
Helyszín: 1334/2 hrsz

Érintett szelvény: B3
Kezdeményező: Polgármester

Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv , HÉSZ

A módosítás célja, várható hatása:
A 1334/2 hrsz-ú telek egységes Gksz övezetbe történő átsorolása, Lf terület megszüntetése
Hatályos szabályozási terv

Előzetes tájékoztatási szakaszban beérkezett vélemények:

Észrevétel, javaslat nem volt

VIZSGÁLATI ÉS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK:
Településrendezés:
A módosítással érintett területre vonatkozó:

Területfelhasználás vizsgálata: Jelenleg mezőgazdasági művelés alatt álló, de már beépítésre szánt terület Az
ingatlan-nyilvántartási adatok, tulajdonjogi vizsgálat : Az érintett terület magántulajdonban van
21

Az építmények vizsgálata: Az érintett területen épület szórványban található, közmű hiányos vagy nincs
Funkció, kapacitás, beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség): jelenleg mezőgazdasági hasznosítású,
részben Gksz, részben Lf falusias lakóövezetbe sorolt.
A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése: Az övezeti átsorolásnak, beépítésre szánt területen belüli
átsorolásának településrendezési akadálya nincs
SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ

Egységes Gksz övezetbe sorolás a 44-es számú országos közút közelsége okán indokolt. A lakóterületek védelmét biztosítani kell.
Örökségvédelem:

A tervezéssel érintett területen nyilvántartott régészeti lelőhelyről nincs tudomásunk, a területen védett művi érték nincs. Az
érintett terület már beépítésre szánt terület, ezért nem tekintendő régészeti érdekűnek. Az építkezések során esetlegesen
előkerülő régészeti emlékek védelmét a magasabb szintű jogszabályok biztosítják. Amennyiben az építési beruházás során
régészeti lelet kerülne elő vagy ennek gyanúja felvetődik, haladéktalanul abba kell hagyni az építési munkálatokat és értesíteni kell a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Osztályát mint örökségvédelmi hatóságot és a Kecskeméti Katona József Múzeumot (6000, Kecskemét,
Bethlen krt. 1.) a leletmentés biztosítása érdekében.
Közlekedés:
Közlekedési vizsgálati helyszínrajz:
Környezetvédelem, közműellátás:
Környezetvédelem:
Közműellátás: A tervezési területen közművek nincsenek.
Elektronikus hírközlés: A tervezési területen elektronikus hírközlési létesítmények nincsenek.

MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT:
A településszerkezeti terv változása: Biológiai
aktivitásérték (BIA) változás: A szabályozási
terv változása:

A szerkezeti tervnek megfelelően módosul.
A helyi építési szabályzat változása:
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Hatályos szerkezeti terv:

Tervezett szerkezeti terv
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Hatályos szabályozás)

Tervezett szabályozás
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7. sorszámú ügy
Helyszín: Buzogány utca, 3129/13 hrsz

Érintett szelvény: B3
Kezdeményező: Polgármester

Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv , HÉSZ

A módosítás célja, várható hatása:
A Buzogány utca kikötése a Zalán utcára a megvalósult állapot szerint
Hatályos szabályozási terv

Előzetes tájékoztatási szakaszban beérkezett vélemények:

Észrevétel, javaslat nem volt

VIZSGÁLATI ÉS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK:

25

Településrendezés:

A módosítással érintett területre vonatkozó:

Területfelhasználás vizsgálata: Jelenleg beépítésre szánt terület, az utat kitaposták
Az ingatlan-nyilvántartási adatok, tulajdonjogi vizsgálat : Az érintett terület magántulajdonban van
Az építmények vizsgálata: Az érintett területen épület nincs, közmű nincs
Funkció, kapacitás, beépítési jellemzők a módosítás szempontjából közömbös
A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése: Az övezeti átsorolásnak településrendezési akadálya nincs
SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ

A szokásjog alapján kialakult út TRT-ben történő megjelenítése a jogi rendezés érdekében indokolt.
Örökségvédelem:

A tervezéssel érintett területen nyilvántartott régészeti lelőhelyről nincs tudomásunk, a területen védett művi érték nincs. Az
érintett terület már beépítésre szánt terület, ezért nem tekintendő régészeti érdekűnek. Az építkezések során esetlegesen
előkerülő régészeti emlékek védelmét a magasabb szintű jogszabályok biztosítják. Amennyiben az építési beruházás során
régészeti lelet kerülne elő vagy ennek gyanúja felvetődik, haladéktalanul abba kell hagyni az építési munkálatokat és értesíteni kell a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Osztályát mint örökségvédelmi hatóságot és a Kecskeméti Katona József Múzeumot (6000, Kecskemét,
Bethlen krt. 1.) a leletmentés biztosítása érdekében.
Közlekedés:
Közlekedési vizsgálati helyszínrajz:
Környezetvédelem, közműellátás:
Környezetvédelem:
Közműellátás: A tervezési területen közművek nincsenek.
Elektronikus hírközlés: A tervezési területen elektronikus hírközlési létesítmények nincsenek.
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MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT:
A településszerkezeti terv változása: Biológiai
aktivitásérték (BIA) változás: A szabályozási
terv változása:

A szerkezeti tervnek megfelelően módosul.
A helyi építési szabályzat változása:
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Hatályos szerkezeti terv:

Tervezett szerkezeti terv
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Hatályos szabályozás)

Tervezett szabályozás
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8. sorszámú ügy
Helyszín: Jókai és Móricz Zs. utcák hrsz:1324/1, 1324/2
Érintett szelvény: B3
Kezdeményező: Polgármester

Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv , HÉSZ

A módosítás célja, várható hatása:

Megvalósult szabályozási vonal törlése
Hatályos szabályozási terv

Előzetes tájékoztatási szakaszban beérkezett vélemények:
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Észrevétel, javaslat nem volt
VIZSGÁLATI ÉS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK:
Településrendezés:
A módosítással érintett területre vonatkozó:

Területfelhasználás vizsgálata: beépítésre szánt terület, részben beépített
Az ingatlan-nyilvántartási adatok, tulajdonjogi vizsgálat : Az érintett terület magántulajdonban van
Az építmények vizsgálata: Az érintett területen épület nincs, közmű hiányos
Funkció, kapacitás, beépítési jellemzők a módosítás szempontjából nem releváns
A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése: A módosítás javítás jellegű, településrendezési akadálya nincs
SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ

Elvégzendő javítás

Örökségvédelem:

A tervezéssel érintett területen nyilvántartott régészeti lelőhelyről nincs tudomásunk, a területen védett művi érték nincs. Az
érintett terület már beépítésre szánt terület, ezért nem tekintendő régészeti érdekűnek. Az építkezések során esetlegesen
előkerülő régészeti emlékek védelmét a magasabb szintű jogszabályok biztosítják. Amennyiben az építési beruházás során
régészeti lelet kerülne elő vagy ennek gyanúja felvetődik, haladéktalanul abba kell hagyni az építési munkálatokat és értesíteni kell a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Osztályát mint örökségvédelmi hatóságot és a Kecskeméti Katona József Múzeumot (6000, Kecskemét,
Bethlen krt. 1.) a leletmentés biztosítása érdekében.
Közlekedés:
Közlekedési vizsgálati helyszínrajz:
Környezetvédelem, közműellátás:
Környezetvédelem:
Közműellátás: A tervezési területen közművek nincsenek.
Elektronikus hírközlés: A tervezési területen elektronikus hírközlési létesítmények nincsenek.

MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT:
A településszerkezeti terv változása: nem módosul Biológiai
aktivitásérték (BIA) változás: nincs
A szabályozási terv változása:

A megvalósult szabályozási vonalakat töröljük

A helyi építési szabályzat változása: a módosítás okán nem változik
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Hatályos szabályozás)

Tervezett szabályozás
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9. sorszámú ügy
Helyszín: dr. Deák I. utcai körforgalom hrsz:1044/1, 1044/2
Érintett szelvény: B3
Kezdeményező: Polgármester
Módosul: szabályozási terv , HÉSZ

A módosítás célja, várható hatása:
Megvalósult szabályozási vonalak törlése
Hatályos szabályozási terv

Előzetes tájékoztatási szakaszban beérkezett vélemények:

Észrevétel, javaslat nem volt

VIZSGÁLATI ÉS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK:
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Településrendezés:
A módosítással érintett területre vonatkozó:

Területfelhasználás vizsgálata: Jelenleg beépítésre szánt terület
Az ingatlan-nyilvántartási adatok, tulajdonjogi vizsgálat : Az érintett terület önkormányzati tulajdonban van
Az építmények vizsgálata: nem releváns
Funkció, kapacitás, beépítési jellemzők nem releváns
A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése: A módosítás a meglévő kialakult állapothoz igazodó javítás,
településrendezési akadálya nincs
SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ

A megvalósult szabályozási vonal törlendő.
Örökségvédelem:

A tervezéssel érintett területen nyilvántartott régészeti lelőhelyről nincs tudomásunk, a területen védett művi érték nincs.
Közlekedés:
Közlekedési vizsgálati helyszínrajz:
Környezetvédelem, közműellátás:
Környezetvédelem:
Közműellátás: A tervezési területen közművek nincsenek.
Elektronikus hírközlés: A tervezési területen elektronikus hírközlési létesítmények nincsenek.

MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT:
A településszerkezeti terv változása: Biológiai
aktivitásérték (BIA) változás: A szabályozási
terv változása:

A szerkezeti tervnek megfelelően módosul.
A helyi építési szabályzat változása:
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Hatályos szerkezeti terv:

Tervezett szerkezeti terv
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Hatályos szabályozás)

Tervezett szabályozás
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10. sorszámú ügy
Helyszín: 1237 hrsz-ú út (Dobó u.) szélesítése

Érintett szelvény: B3
Kezdeményező: Polgármester
Módosul: szabályozási terv , HÉSZ

A módosítás célja, várható hatása:
A Dobó I. utca a Széchenyi körúti kereszteződésben mindössze 7 m széles, amin ugyan a burkolat kiépített, de az
épületek homlokzati síkjáig használt, a kiszélesítés mintegy 10 m szélességűre lehetséges, melynek jogi alapját
teremtené meg a szabályozás.
Hatályos szabályozási terv

Előzetes tájékoztatási szakaszban beérkezett vélemények:

Észrevétel, javaslat nem volt

VIZSGÁLATI ÉS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK:
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Településrendezés:
A módosítással érintett területre vonatkozó:

Területfelhasználás vizsgálata: Jelenleg beépített, beépítésre szánt terület
Az ingatlan-nyilvántartási adatok, tulajdonjogi vizsgálat : Az érintett terület magántulajdonban van
Az építmények vizsgálata: Az érintett területen épület van, közmű nincs
Funkció, kapacitás, beépítési jellemzők nem releváns
A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése: A módosításnak településrendezési akadálya nincs, az utcakép javítása érdekében szükséges
SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ

Az utca szabályozási vonallal történő kigazítása indokolt annak érdekében, hogy átépítés esetén esztétikus beépítés alakulhasson ki.
Örökségvédelem:

A tervezéssel érintett területen nyilvántartott régészeti lelőhelyről nincs tudomásunk, a területen védett művi érték nincs. Az
érintett terület már beépítésre szánt terület, ezért nem tekintendő régészeti érdekűnek. Az építkezések során esetlegesen
előkerülő régészeti emlékek védelmét a magasabb szintű jogszabályok biztosítják. Amennyiben az építési beruházás során
régészeti lelet kerülne elő vagy ennek gyanúja felvetődik, haladéktalanul abba kell hagyni az építési munkálatokat és értesíteni kell a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Osztályát mint örökségvédelmi hatóságot és a Kecskeméti Katona József Múzeumot (6000, Kecskemét,
Bethlen krt. 1.) a leletmentés biztosítása érdekében.
Közlekedés:
Közlekedési vizsgálati helyszínrajz:
Környezetvédelem, közműellátás:
Környezetvédelem:
Közműellátás: A tervezési területen közművek nincsenek.
Elektronikus hírközlés: A tervezési területen elektronikus hírközlési létesítmények nincsenek.

MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT:
A településszerkezeti terv változása: Biológiai
aktivitásérték (BIA) változás: A szabályozási
terv változása:

A szerkezeti tervnek megfelelően módosul.
A helyi építési szabályzat változása:
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Hatályos szerkezeti terv:

Tervezett szerkezeti terv Nem módosul
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Hatályos szabályozás)

Tervezett szabályozás
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11. sorszámú ügy

Helyszín: Gát javítása a megvalósult állapot szerint geodéziai felmérés és alaptérkép alapján
Érintett szelvény: B4, B6 Kezdeményező:
Polgármester

Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv , HÉSZ
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A módosítás célja, várható hatása:
A gát a szabályozási tervre még 2006-ban, az akkori tervek szerint került felvezetésre. A megvalósult állapot ettől eltérő, a
módosítás célja a TRT és a térképi, megvalósult állapot összhangjának megteremtése, a kerékpárút nyomvonalának kiigazítása, amely egy szakaszon a gáton halad.
Hatályos szabályozási terv

Előzetes tájékoztatási szakaszban beérkezett vélemények:

Magyar Közút Nzrt: A gát felvezetése a TRT-re érintheti a 4625 j. utat. A véleményezéshez részletesebb dokumentációt
kér
Egyéb észrevétel, javaslat nem volt
VIZSGÁLATI ÉS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK:
Településrendezés:
A módosítással érintett területre vonatkozó:

Területfelhasználás vizsgálata: kialakult, megépült vízgazdálkodási terület, gát
Az ingatlan-nyilvántartási adatok, tulajdonjogi vizsgálat : Az érintett terület állami tulajdonban van
Az építmények vizsgálata: Az érintett területen épület nincs, közmű nincs
Funkció, kapacitás, beépítési jellemzők nem releváns
A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése: Az övezeti átsorolásnak, településrendezési akadálya nincs,
az szükséges
SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ

Megvalósult állapot ábrázolása
Örökségvédelem:

A tervezéssel érintett területen nyilvántartott régészeti lelőhelyről nincs tudomásunk, a területen védett művi érték nincs.
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Az érintett terület már beépítésre szánt terület, ezért nem tekintendő régészeti érdekűnek. Az építkezések során esetlegesen előkerülő régészeti emlékek védelmét a magasabb szintű jogszabályok biztosítják. Amennyiben az építési beruházás
során régészeti lelet kerülne elő vagy ennek gyanúja felvetődik, haladéktalanul abba kell hagyni az építési munkálatokat és
értesíteni kell a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Osztályát mint örökségvédelmi hatóságot és a Kecskeméti Katona József Múzeumot (6000, Kecskemét,
Bethlen krt. 1.) a leletmentés biztosítása érdekében.
Közlekedés:
Közlekedési vizsgálati helyszínrajz:
Környezetvédelem, közműellátás:
Környezetvédelem:
Közműellátás: A tervezési területen közművek nincsenek.
Elektronikus hírközlés: A tervezési területen elektronikus hírközlési létesítmények nincsenek.

MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT:
A településszerkezeti terv változása: Biológiai
aktivitásérték (BIA) változás: A szabályozási
terv változása:

A szerkezeti tervnek megfelelően módosul.
A helyi építési szabályzat változása:
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Hatályos szerkezeti terv:

Tervezett szerkezeti terv
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Hatályos szabályozás)

Tervezett szabályozás
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12. sorszámú ügy

Helyszín: A vasút, Árpádszállási út és 4625 jelű országos közút által határolt terület újra szabályozása
Érintett szelvény: B4
Kezdeményező: Polgármester

Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv , HÉSZ

A módosítás célja, várható hatása:
A tervezett Lk területek kialakítása ma nem életszerű, célszerűen ezeket falusias lakóterületbe javasolt átsorolni, és a Vt településközpont területek mérete is átgondolandó.
Hatályos szabályozási terv

Előzetes tájékoztatási szakaszban beérkezett vélemények:

Észrevétel, javaslat nem volt
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VIZSGÁLATI ÉS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK:

Településrendezés:
A módosítással érintett területre vonatkozó:

Területfelhasználás vizsgálata: Jelenleg mezőgazdasági művelés alatt álló, de már beépítésre szánt terület
„1. a 0182/44, 45, 46, 47 hrsz jelenlegi övezeti meghatározása jó. A 0182/46 telek Gksz övezetben legyen.” (tervező megjegyzés:
támogatható)
„2. a tulajdonunkban lévő 0182/32-43 üdülőtelkek esetén azonban szeretnénk más besorolást, ha lehet Lk, vagy Lke amit
enged min. 400m2 telkek esetén. Itt a szükséges és elégséges mondjuk Lke -2242 lenne. „ (tervezői megjegyzés: Lke övezetben a megengedhető beépítettség 30 %, ami a kialakult 450 m2-es telkek esetében 135 m2 beépíthető területet jelent,
amely családiház építése esetében kevésnek bizonyulhat. A 40 % kihasználásával már egy 180 m2-es épület felépíthető,
ezért az Lk övezeti átsorolás javasolt)
„3. A felettünk lévő ( északi oldal) szabályozása jelenleg Vt, melynek realitását nem érezzük, ugyanakkor jelenleg is mezőgazdasági művelésű a terület, külterület véleményünk szerint a Má, vagy Mát jobban szolgálná hosszú távú elképzeléseinket.” (tervezői megjegyzés: a beépítésre szánt területbe történő visszasorolás nem indokolt, tekintettel arra, hogy
Lakiteleken kevés a be nem épített már kijelölt lakóterület. Falusias lakóterületi átsorolás indokolt, a Vt területek és az
Lke területek vonatkozásában is)
„4. a 0178/5- 0178/19 hrsz-ok rendezése érdekében kéri törölni a két telket elválasztó tervezett utat. A 0178/19 déli, és északi oldalán, a feltáróutak 12 m szélességét most fele fele arányban rendezi a terv. Ehelyett javasolnám, hogy a
0178/19 déli feltáróutat tervi szinten a mostani 0178/19 alatti területekből kezeljük, lévén ott jelenleg is kialakult szorgalmi rendű út van, ( ha ez nem lehetséges, akkor mind a 12 m-t a 0178/19 -ből kérném kivenni, mert így telekalakítás
lehetséges más bevonása nélkül.) míg az északi oldali feltáróútra valójában nincs szükség azt el kellene hagyni, lévén, hogy a
felette lévő telek északi oldalán jó megközelíthetőség adódik.” (tervezői megjegyzés: a kérelem részben indokolt, csak a
legszükségesebb szerkezeti jelentőségű feltáró utak szabályozása célszerű, a Vt övezetek
megtartása azonban a 4625 jelű országos közút mellett indokolt, de az ettől északra lévő területek egységesen falusias lakóövezetbe
sorolása indokolt)
Az ingatlan-nyilvántartási adatok, tulajdonjogi vizsgálat : Az érintett terület magántulajdonban van
Az építmények vizsgálata: Az érintett területen épület szórványban van, közmű hiányosan van.
Funkció, kapacitás, beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség): jelenleg részben mezőgazdasági hasznosítású, szórványban beépített. A módosítás intenzitás csökkenést eredményez. Az üdülőtelkek átsorolása szintén indokolt,
már nincs igény üdülőtelkekre, a lakótelkek viszont szükségesek.
A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése: Az övezeti átsorolásnak, beépítésre szánt területen belüli
átsorolásának településrendezési akadálya nincs
SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ

Örökségvédelem:

A tervezéssel érintett területen nyilvántartott régészeti lelőhely van, védett művi értékről nincs tudomásunk.
Az érintett terület már beépítésre szánt terület, ezért nem tekintendő régészeti érdekűnek. Az építkezések során esetlegesen előkerülő régészeti emlékek védelmét a magasabb szintű jogszabályok biztosítják. Amennyiben az építési beruházás
során régészeti lelet kerülne elő vagy ennek gyanúja felvetődik, haladéktalanul abba kell hagyni az építési munkálatokat és
értesíteni kell a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Osztályát mint örökségvédelmi hatóságot és a Kecskeméti Katona József Múzeumot (6000, Kecskemét,
Bethlen krt. 1.) a leletmentés biztosítása érdekében.
Közlekedés:
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VIZSGÁLATI ÉS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK:

Közlekedési vizsgálati helyszínrajz:
Környezetvédelem, közműellátás:
Környezetvédelem:
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Közműellátás: A tervezési területen közművek nincsenek.
Elektronikus hírközlés: A tervezési területen elektronikus hírközlési létesítmények nincsenek.

MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT:
A településszerkezeti terv változása: Biológiai
aktivitásérték (BIA) változás: A szabályozási
terv változása:

A szerkezeti tervnek megfelelően módosul.
A helyi építési szabályzat változása:
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Hatályos szerkezeti terv:

Tervezett szerkezeti terv
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Hatályos szabályozás)

Tervezett szabályozás
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13. sorszámú ügy
Helyszín: üdülőterület, hrsz: 3584/2 és 3585

Érintett szelvény: B5
Kezdeményező: Polgármester

Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv , HÉSZ

A módosítás célja, várható hatása:
A két telket érintő szabályozási vonal törlendő, mert a 3584/2 hrsz-ú telek önálló üdülőtelekként kialakított, a 3585 hrsz-ú
teleknek pedig a Csöpp utca felől biztosított a bejárata. A 3588 hrsz-ú területen gépjárművel közlekedni nem szükséges, a
Gém és Csónak utcák biztosítják az É-D irányú közlekedést.
Hatályos szabályozási terv

Előzetes tájékoztatási szakaszban beérkezett vélemények:

Észrevétel, javaslat nem volt

VIZSGÁLATI ÉS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK:
Településrendezés:
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A módosítással érintett területre vonatkozó:

Területfelhasználás vizsgálata: Jelenleg beépítésre szánt terület
Az ingatlan-nyilvántartási adatok, tulajdonjogi vizsgálat : Az érintett terület magántulajdonban van
Az építmények vizsgálata: Az érintett területen épület nincs, villanyvezeték van
Funkció, kapacitás, beépítési jellemzők nem releváns
A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése: Az övezeti átsorolásnak, településrendezési akadálya nincs
SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ

A szükségtelen szabályozási vonal törlendő, az övezethatár a kialakult telekállapot szerint javítandó
Örökségvédelem:

A tervezéssel érintett területen nyilvántartott régészeti lelőhelyről nincs tudomásunk, a területen védett művi érték nincs. Az
érintett terület már beépítésre szánt terület, ezért nem tekintendő régészeti érdekűnek. Az építkezések során esetlegesen
előkerülő régészeti emlékek védelmét a magasabb szintű jogszabályok biztosítják. Amennyiben az építési beruházás során
régészeti lelet kerülne elő vagy ennek gyanúja felvetődik, haladéktalanul abba kell hagyni az építési munkálatokat és értesíteni kell a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Osztályát mint örökségvédelmi hatóságot és a Kecskeméti Katona József Múzeumot (6000, Kecskemét,
Bethlen krt. 1.) a leletmentés biztosítása érdekében.
Közlekedés:
Közlekedési vizsgálati helyszínrajz:
Környezetvédelem, közműellátás:
Környezetvédelem:
Közműellátás: A tervezési területen közművek nincsenek.
Elektronikus hírközlés: A tervezési területen elektronikus hírközlési létesítmények nincsenek.

MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT:
A településszerkezeti terv változása: Biológiai
aktivitásérték (BIA) változás: A szabályozási
terv változása:

A szerkezeti tervnek megfelelően módosul.
A helyi építési szabályzat változása:
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Hatályos szerkezeti terv:

Tervezett szerkezeti terv
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Hatályos szabályozás)

Tervezett szabályozás
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14. sorszámú ügy
Helyszín: 44-es út melletti megépült kerékpárút
Érintett szelvény: K9, K10, B8, B9 Kezdeményező: Polgármester Módosul:
szabályozási terv , HÉSZ

A nyomvonal kiigazítása a megvalósult állapot szerint, továbbá a megvalósult szabályozási vonalak törlése.
Hatályos szabályozás)
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Tervezett szabályozás

Előzetes tájékoztatási szakaszban beérkezett vélemények:

Észrevétel, javaslat nem volt
15. sorszámú ügy

Tárgy: Üdülőterületek szabályozásának felülvizsgálata lakóház elhelyezhetősége, hétvégi ház lakóépületté átminősítése érdekében
Érintett szelvény:B3,B4,B5, B6 Kezdeményező:
Polgármester, Módosul: HÉSZ
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A módosítási eljárásban vizsgálandó, hogy az üdülőterületen meglévő üdülőépületek hogyan minősíthetők át
lakóépületté, mert van néhány olyan üdülőépület, hétvégi ház, amely ténylegesen lakott és megfelel a lakásra vonatkozó
követelményeknek, de lakcím bejelentés csak akkor lehetséges, ha az épület az ingatlan-nyilvántartásban lakóházként szerepel. Az OTÉK jelenleg hatályos 23.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:
„(3)66 A helyi építési szabályzatban megengedhető olyan építmények elhelyezése, amelyek a terület rendeltetésével
összhangban vannak és azt szolgálják, valamint sportépítmények elhelyezése.”
„23.§ (1)64 A hétvégi házas területen elsősorban a 6,0 m beépítési magasságot meg nem haladó, legfeljebb két üdülőegységet magába foglaló üdülőépületek helyezhetők el.”

Értelmezésünk szerint a lakóépületek és a hétvégi házak rendeltetése nem ellentétes, ha néhány lakóház ékelődik a hétvégi
házak közé, az azt biztosítja, hogy a terület télen sem néptelenedik el. Ez a közbiztonságot javítja, és ebben az értelemben
néhány lakóépület elhelyezhetősége az üdülőterület közbiztonságát, annak rendeltetését szolgálja.
Előzetes tájékoztatási szakaszban beérkezett vélemények:

Állami főépítész: Felhívja a figyelmet az Eljr. 45.§(2) a) pontjára, melynek értelmében a 2012. dec. 31-én hatályban
lévő településrendezési eszközök 2018. dec. 31-ig történő módosítása a VI. fejezet eljárási szabályai szerint, főszabályként az OTÉK 2012. aug. 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményei és jelmagyarázata alkalmazásával történhet.
Egyéb észrevétel, javaslat nem volt
OTÉK 2012. aug. 6-án hatályos szabálya:

23. § (1) A hétvégi házas területen legfeljebb két üdülőegységes üdülőépületek helyezhetők el.
(3) A helyi építési szabályzatban, szabályozási tervben megengedhető általános vagy kivételes jelleggel olyan
építmények elhelyezése, amelyek a terület rendeltetésével összhangban vannak és azt szolgálják, valamint
sportépítmények elhelyezése.
VIZSGÁLATI ÉS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK:
Településrendezés:
A módosítással érintett területre vonatkozó:

Területfelhasználás vizsgálata: Jelenleg beépítésre szánt terület
Az ingatlan-nyilvántartási adatok, tulajdonjogi vizsgálat : Az érintett terület magántulajdonban van
Az építmények vizsgálata: Az érintett terület beépített, közművesített
Funkció, kapacitás, beépítési jellemzők nem releváns
A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése: A HÉSZ módosítása javasolt
SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ

A HÉSZ módosítása javasolt
Örökségvédelem:

A tervezéssel érintett területen nyilvántartott régészeti lelőhelyről nincs tudomásunk, a területen védett művi érték nincs. Az
érintett terület már beépítésre szánt terület, ezért nem tekintendő régészeti érdekűnek. Az építkezések során esetlegesen
előkerülő régészeti emlékek védelmét a magasabb szintű jogszabályok biztosítják. Amennyiben az építési beruházás során
régészeti lelet kerülne elő vagy ennek gyanúja felvetődik, haladéktalanul abba kell hagyni az építési munkálatokat és értesíteni kell a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Osztályát mint örökségvédelmi hatóságot és a Kecskeméti Katona József Múzeumot (6000, Kecskemét,
Bethlen krt. 1.) a leletmentés biztosítása érdekében.
Közlekedés:
Közlekedési vizsgálati helyszínrajz:
Környezetvédelem, közműellátás:
Környezetvédelem:
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Közműellátás: A tervezési területen közművek nincsenek.
Elektronikus hírközlés: A tervezési területen elektronikus hírközlési létesítmények nincsenek.
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MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT:
A településszerkezeti terv változása: nem változik Biológiai
aktivitásérték (BIA) változás: nincs
A szabályozási terv változása: nem változik A helyi
építési szabályzat változása:

A HÉSZ kiegészül a következő 14/A §-sal:
„14/A. §
(1) Az üdülőházas és hétvégi házas övezetekben meglévő hétvégi házak, üdülő épületek kivételesen la-

kóépületté minősíthetők, amennyiben az OTÉK 105.§-ában foglalt, lakásra vonatkozó követelményeknek megfelelnek.
(2) A meglévő hétvégi házak és üdülő épületek bővítése, tetőterének beépítése lakássá alakítás céljából nem megengedett. „
16. sorszámú ügy
Tárgy: Helyi építési szabályzat módosítása a jogharmonizáció jegyében Kezdeményező: polgármester

Módosul: mezőgazdasági területek beépíthetőség mértékének 10%-ra való emelése, OTÉK-kal összhangban.
Előzetes tájékoztatási szakaszban beérkezett vélemények:

Állami főépítész: Felhívja a figyelmet az Eljr. 45.§(2) a) pontjára, melynek értelmében a 2012. dec. 31-én hatályban
lévő településrendezési eszközök 2018. dec. 31-ig történő módosítása a VI. fejezet eljárási szabályai szerint, főszabályként az OTÉK 2012. aug. 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményei és jelmagyarázata alkalmazásával történhet.
Az OTÉK 2012.08.06-án hatályos állapot szerint a II. fejezet 29.§(3) szerint mezőgazdasági területen lévő telek
beépítettsége a 3 %-ot nem haladhatja meg. Ettől eltérő helyi szabályozás az OTÉK 111.§-ában foglalt rendelkezés
szerint lehetséges.
Figyelembe véve az Állami Főépítész nyilatkozatát, a HÉSZ e tekintetben nem módosul. A 2018. év végéig elkészítendő
teljes körű felülvizsgálat során az OTÉK jelenleg hatályos szabályai szerinti legfeljebb 10 %-os mértékű beépítettség
megengedhető lesz.
17. sorszámú ügy

Helyszín: hrsz: 050/37 , Ks beépítésre nem szánt különleges sportolási célú terület átsorolása K-Mü mezőgazdasági üzemi
területbe
Érintett szelvény: K6
Kezdeményező: Polgármester

Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ

Alaptérkép

műholdkép
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A módosítás célja, várható hatása:
A telken quad-pálya üzemelt, amely már évek óta nem működik. Igény lenne a művelésből kivett területen zöldséggyümölcsfeldolgozó és hűtőház létesítésére, de ezt a hatályos terv szerinti előírások és a 2 %-os beépíthetőség nem teszik
lehetővé. A területen áthalad a Városföld-Endrőd nagynyomású gázvezeték, amelynek védősávja korlátozza a telek
beépíthetőségét, ezért is indokolt az átsorolás mezőgazdasági üzemi területbe.
Hatályos szabályozási terv

Előzetes tájékoztatási szakaszban beérkezett vélemények:

Észrevétel, javaslat nem volt

VIZSGÁLATI ÉS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK:
Településrendezés:
A módosítással érintett területre vonatkozó:

Területfelhasználás vizsgálata: Jelenleg mezőgazdasági művelés alatt álló, beépítésre szánt különleges terület Az
ingatlan-nyilvántartási adatok, tulajdonjogi vizsgálat : Az érintett terület magántulajdonban van
Az építmények vizsgálata: Az érintett területen épület nincs, közmű nincs
Funkció, kapacitás, beépítési jellemzők nem releváns
A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése: Az övezeti átsorolásnak, beépítésre szánt területen belüli
átsorolásának településrendezési akadálya nincs
SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ

Kmü övezeti átsorolás javasolt
Örökségvédelem:

A tervezéssel érintett területen nyilvántartott régészeti lelőhelyről nincs tudomásunk, a területen védett művi érték nincs. Az
érintett terület már beépítésre szánt terület, ezért nem tekintendő régészeti érdekűnek. Az építkezések során esetlegesen
előkerülő régészeti emlékek védelmét a magasabb szintű jogszabályok biztosítják. Amennyiben az építési beruházás során
régészeti lelet kerülne elő vagy ennek gyanúja felvetődik, haladéktalanul abba kell hagyni az építési munkálatokat és értesíteni kell a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Osztályát mint örökségvédelmi hatóságot és a Kecskeméti Katona József Múzeumot (6000, Kecskemét,
Bethlen krt. 1.) a leletmentés biztosítása érdekében.
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Közlekedés:
Közlekedési vizsgálati helyszínrajz:
Környezetvédelem, közműellátás:
Környezetvédelem:
Közműellátás: A tervezési területen közművek nincsenek.
Elektronikus hírközlés: A tervezési területen elektronikus hírközlési létesítmények nincsenek.

MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT:
A településszerkezeti terv változása: Biológiai
aktivitásérték (BIA) változás: A szabályozási
terv változása:

A szerkezeti tervnek megfelelően módosul.
A helyi építési szabályzat változása:
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Hatályos szerkezeti terv:

Tervezett szerkezeti terv
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Hatályos szabályozás)

Tervezett szabályozás
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18. sorszámú ügy

Helyszín: hrsz: 0115/2, /6, /7, /11, /30, /31, /32, /33
Érintett szelvény: K7
Kezdeményező: Polgármester, Duna Aszfalt Kft.

Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ

A módosítás célja, várható hatása:

A területen a Duna Aszfalt Kft. aszfaltkeverő telephelye van, jelenleg több helyrajzi számon szerepel. A telekegyesítés és
fejlesztés érdekében szükséges – a szennyvíztelep kivételével- a gazdasági területi átsorolás.
Hatályos szabályozási terv

Előzetes tájékoztatási szakaszban beérkezett vélemények:

Észrevétel, javaslat nem volt
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VIZSGÁLATI ÉS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK:

Településrendezés:
A módosítással érintett területre vonatkozó:

Területfelhasználás vizsgálata: Jelenleg beépítésre nem szánt terület, mezőgazdaságilag már nem hasznosított Az
ingatlan-nyilvántartási adatok, tulajdonjogi vizsgálat : Az érintett terület magántulajdonban van
Az építmények vizsgálata: Az érintett területen épület nincs, közmű nincs
Funkció, kapacitás, beépítési jellemzők jelenleg mezőgazdasági terület övezeti besorolású
A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése: Az övezeti átsorolásnak, beépítésre szánt területbe történő
átsorolásának településrendezési akadálya nincs
SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ
Örökségvédelem:

A tervezéssel érintett területen nyilvántartott régészeti lelőhelyről nincs tudomásunk, a területen védett művi érték nincs. Az
érintett terület már beépítésre szánt terület, ezért nem tekintendő régészeti érdekűnek. Az építkezések során esetlegesen
előkerülő régészeti emlékek védelmét a magasabb szintű jogszabályok biztosítják. Amennyiben az építési beruházás során
régészeti lelet kerülne elő vagy ennek gyanúja felvetődik, haladéktalanul abba kell hagyni az építési munkálatokat és értesíteni kell a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Osztályát mint örökségvédelmi hatóságot és a Kecskeméti Katona József Múzeumot (6000, Kecskemét,
Bethlen krt. 1.) a leletmentés biztosítása érdekében.
Közlekedés:
Közlekedési vizsgálati helyszínrajz:
Környezetvédelem, közműellátás:
Környezetvédelem:
Közműellátás: A tervezési területen közművek nincsenek.
Elektronikus hírközlés: A tervezési területen elektronikus hírközlési létesítmények nincsenek.

MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT:
A településszerkezeti terv változása: Biológiai
aktivitásérték (BIA) változás: A szabályozási
terv változása:

A szerkezeti tervnek megfelelően módosul.
A helyi építési szabályzat változása:
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Hatályos szerkezeti terv:

Tervezett szerkezeti terv
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Hatályos szabályozás)

Tervezett szabályozás
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18. sorszámú ügy

Helyszín: hrsz: Gipe terület visszasorolása Má mezőgazdasági területbe, Kme terület átsorolása erdő területbe
Érintett szelvény: K11
Kezdeményező: Polgármester, Felföldi Zoltán tulajdonos

Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ

Hatályos szabályozási terv

Előzetes tájékoztatási szakaszban beérkezett vélemények:

Magyar Közút Nzrt: kéri az országos közút mellett közvetlenül kijelölt erdőterületet a közút és az erdőterület közötti 2
m-es tűzpászta és szervizút figyelembevételével határozzák meg
Egyéb észrevétel, javaslat nem volt
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VIZSGÁLATI ÉS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK:
Településrendezés:
A módosítással érintett területre vonatkozó:

Területfelhasználás vizsgálata: Jelenleg mezőgazdasági művelés alatt álló, de már beépítésre szánt terület A
tulajdonosokkal egyeztetve, az ő kérésük az alábbi:
A tulajdonos szeretné, ha a tulajdonában lévő 0169/10, 0169/14 és 0169/18 hrsz-ú ingatlanok övezeti besorolása azonos
lenne, mert telekhatár rendezést kíván végrehajtani. Talán az lenne a legjobb, ha az alpári úttól keletre, minden, ami lehet,
MÁ-ba kerülne. Ez megfelel az ott folytatott és hosszú távon folytatni kívánt mezőgazdasági és a turisztikai tevékenységnek, mivel az általa művelt turizmus is lovas- és agroturizmus. Szeretné, hogy a 0169/9 is kikerüljön GIPE-ből, és
MÁ legyen, mert ott egy bármilyen ipari tevékenység tönkretehetné a szomszédban folytatott agroturizmust.
(tervezői megjegyzés: a 0169/14 telek erdő művelési ágú, átsorolása csak a művelésből történő kivonás után javasolt, a
többi telek most is Má övezetbe sorolt)
A 0171/16, 17, 18, 19, 30 és 31 ingatlanok is kivehetők GIPE-ből, MÁ-ba tehetők, oda úgysem fog semmilyen ipari tevékenységet telepíteni. Nem szeretné azonban, hogy erdő övezetbe kerüljenek, mert az egyes mezőgazdasági tevékenységeket is nehézzé tesz (pl. állattartó létesítmények elhelyezése).
( a kérelem támogatása javasolt)

A 0171/10, 13, 14, 17 maradhat GIPE-ben. (tervezői megjegyzés: a 2000 m2-es telkek ipari hasznosításra nem igazán alkalmasak,
ha mezőgazdasági terület veszi körül őket, bővülni nem tudnak. A kérelem e része nem támogatható)
Az ingatlan-nyilvántartási adatok, tulajdonjogi vizsgálat : Az érintett terület magántulajdonban van
Az építmények vizsgálata: Az érintett területen szórványban néhány tanya található, közmű hiányos, illetve a terület nagy
részén nincs
Funkció, kapacitás, beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség): jelenleg mezőgazdasági hasznosítású, gyéren beépített, Gipe ipari gazdasági övezetbe, különleges beépítésre szánt megújuló energiaforrás övezetbe, illetve
mezőgazdasági és erdő övezetbe sorolt, a Gipe terület szabadon álló beépítésű, 7,5 m építménymagasság, 40 %
beépíthetőség hatályos paraméterekkel rendelkezik
A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése: Az övezeti átsorolásnak, beépítésre szánt terület beépítésre nem szánt területbe történő átsorolásának településrendezési akadálya nincs. A beépítésre szánt területek beépítésre nem
szánt területbe történő visszasorolása tulajdonosi kérelemre történik
SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ

A beépítésre szánt övezeti jellemzők maradnak, a beépítésre nem szánt területekre vonatkozó általános előírások alkalmazandók.
Örökségvédelem:

A tervezéssel érintett területen nyilvántartott régészeti lelőhely van, a területen védett művi érték nincs.
Az érintett terület már beépítésre szánt terület, ezért nem tekintendő régészeti érdekűnek. Az építkezések során esetlegesen előkerülő régészeti emlékek védelmét a magasabb szintű jogszabályok biztosítják. Amennyiben az építési beruházás
során régészeti lelet kerülne elő vagy ennek gyanúja felvetődik, haladéktalanul abba kell hagyni az építési munkálatokat és
értesíteni kell a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Osztályát mint örökségvédelmi hatóságot és a Kecskeméti Katona József Múzeumot (6000, Kecskemét,
Bethlen krt. 1.) a leletmentés biztosítása érdekében.
Közlekedés:
Közlekedési vizsgálati helyszínrajz:
Környezetvédelem, közműellátás:
Környezetvédelem:
Közműellátás: A tervezési területen közművek nincsenek.
Elektronikus hírközlés: A tervezési területen elektronikus hírközlési létesítmények nincsenek.

MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT:
A településszerkezeti terv változása: Biológiai
aktivitásérték (BIA) változás: A szabályozási
terv változása:
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A szerkezeti tervnek megfelelően módosul.
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A helyi építési szabályzat változása: a Kme területre vonatkozó szabályok törlendők, mivel ilyen övezet nem marad a tervben

Hatályos szerkezeti terv:

Tervezett szerkezeti terv
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Hatályos szabályozás)

Tervezett szabályozás
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19. sorszámú ügy
Helyszín: hrsz: 0147/9, Má terület átsorolása Gipe ipari területbe
Érintett szelvény: K11, K12
Kezdeményező: Polgármester, Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ
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A módosítás célja, várható hatása:
A terület jelenleg mezőgazdasági területbe sorolt, kivett telephely, amelyen gáz töltőüzem működik. A Katasztrófavédelmi Igazgatóság kijelölte a felső küszöbértékű veszélyességi üzem védőövezetét, melyet a TRT-be most be kell építeni.
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Hatályos szabályozási terv

Előzetes tájékoztatási szakaszban beérkezett vélemények:

Észrevétel, javaslat nem volt

VIZSGÁLATI ÉS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK:
Településrendezés:
A veszélyességi övezetben történő fejlesztéskre vonatkozóan a 219/2011.(X.20.) kormányrendelet 7. Melléklet 2. Pontja rendelkezi a következőképpen:
„2. A veszélyességi övezetben történő fejlesztésre vonatkozó állásfoglaláshoz kapcsolódó általános követelmények
2.1. A 29. § (1) bekezdésében megjelölt bizottság állásfoglalásához a kiinduló adatokat a hatóság által felülvizsgált
biztonsági jelentés vagy a biztonsági elemzés szolgáltatja. Az üzemeltető a biztonsági jelentésben, vagy a biztonsági
elemzésben a veszélyeztetett terület minden pontjára meghatározhatja a sérülések egyéni kockázatát. Az így kialakított
veszélyességi övezetet belső, középső és külső zónára oszthatja.
a) Belső zóna: a sérülés egyéni kockázata meghaladja a 10 –5 esemény/év értéket.
b) Középső zóna: a sérülés egyéni kockázata 10 –5 és 10–6 esemény/év értékek között alakul.
c) Külső zóna: a sérülés egyéni kockázata nem éri el a 10 –6 esemény/év értéket, de nagyobb mint 3x10–7.
2.2. A zónákban történő fejlesztésekről kialakított állásfoglalások meghozatala során a katasztrófavédelmi hatóság az
alábbiakat veszi figyelembe:
a)
Az építmény jellege

.

Lakóház, szálloda,
nyaralók

A fejlesztés nem ajánlott.

Középső zóna

Külső zóna

Az engedélyezés a halálozás társadalmi kockázatának
részletes
vizsgálatán alapuló egyedi
feltételekhez kötött.

A fejlesztés megengedett.

Munkahelyek, parkolók

Az engedélyezés a halálozás társadalmi kockázatának
részletes
vizsgálatán alapuló egyedi
feltételekhez kötött.

A fejlesztés megengedett.

A fejlesztés megengedett.

Kiskereskedelmi üzletek,
kis közösségi létesítmények,

Az engedélyezés a halálozás társadalmi kockázatának
részletes

Az engedélyezés a halálozás társadalmi kockázatának
részletes

A fejlesztés megengedett.

.

.

Belső zóna
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szabadidőközpontok

.

.

Tömegtartózkodásra szolgáló építmények

vizsgálatán alapuló egyedi
feltételekhez kötött.
A fejlesztés nem ajánlott.

Az engedélyezés a halálozás társadalmi kockázatának
részletes
vizsgálatán alapuló egyedi
feltételekhez kötött.

Az engedélyezés a halálozás társadalmi kockázatának
részletes
vizsgálatán alapuló egyedi
feltételekhez kötött.

E Közterületek,
főközlekedési útvonalak

Az engedélyezés a haláloAz engedélyezés a haláloA fejlesztés megengedett.
zás társadalmi kockázatának zás társadalmi kockázatának
részletes
részletes
vizsgálatán alapuló egyedi
vizsgálatán alapuló egyedi
feltételekhez kötött.
feltételekhez kötött.
b) Az állásfoglalás kialakítása során figyelembe kell venni, hogy az a) pontban felsorolt építmények és a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek között megfelelő távolságot kell biztosítani.
2.3. A fenti csoportosítás alól az alábbi kivételeket kell figyelembe venni:
Az építmény jellege

.

vizsgálatán alapuló egyedi
feltételekhez kötött.

Lakóépület, kereskedelmi szálláshely,
nyaraló

Kivételek

1. Ha a lakóház háromnál kevesebb lakást foglal magába vagy ha
kereskedelmi szálláshely 10 főnél kisebb férőhelyes, a B. kategóriába kell
sorolni.
2. Idős vagy fogyatékos személyeknek épült lakóházakat, közösségi
otthonokat a C. kategóriába kell sorolni.
3. Ötszintes vagy magasabb házakat a D. kategóriába kell sorolni.

Munkahely, parkoló
.

1. Ha 200 gépjárműnél nagyobb befogadóképességű a parkoló vagy
más létesítmények tartoznak hozzá, a C. kategóriába kell sorolni.
2. A 100 főnél több személyt befogadó, vagy 3 szintesnél magasabb
kereskedelmi vagy ipari épületet, vagy mozgássérülteknek készült ipari vagy
kereskedelmi építményeket a C. kategóriába kell sorolni.

.

Kiskereskedelmi üzlet, kis
1. A 250 m2-nél kisebb kisipari célú, 100 m2-nél kisebb közösségi épületek és
befogadóképességű közösségi létesítmény, szabadidőközpontok a B. kategóriába tartoznak.
szabadidős létesítmény
2. Az 5000 m2-nél nagyobb épületek a D. kategóriába tartoznak.
3. A nyitott terű létesítmények, ahol alkalmanként 1000-nél több ember lehet jelen (piac, stadion stb.), a D. kategóriába tartoznak.
2.4. Ha a tervezett fejlesztés jellege nem szerepel a táblázatban, akkor a hatóság által összehívott bizottság dönt arról,
hogy az jellegében, érzékenységében mely kategóriához áll a legközelebb. „

A módosítással érintett területre vonatkozó:

Területfelhasználás vizsgálata: Jelenleg mezőgazdasági művelés alatt álló, és ipari gazdasági területbe sorolt. Az
ingatlan-nyilvántartási adatok, tulajdonjogi vizsgálat : Az érintett terület magántulajdonban van
Az építmények vizsgálata: Az érintett terület gyéren beépített
Funkció, kapacitás, beépítési jellemzők a gazdasági területek a Flaga Gáz területei, mezőgazdasági általános övezet veszi
körül.
A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése: A módosítás övezeti átsorolásal nem jár, a védelmi övezet
TRT-ben történő ábrázolása kötelező
SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ

A kijelölt védelmi övezetet kötelező a tervre feljelölni. Mivel a védelmi övezetekben történő fejlesztéséeket magasabb szintű jogszabály szabályozza, a HÉSZ-ben ez nem lehet szabályozni.
Örökségvédelem:

Az érintett területen nyilvántartott régészeti lelőhely van, a területen védett művi érték nincs.
Az érintett terület már beépítésre szánt terület, ezért nem tekintendő régészeti érdekűnek. Építkezni csak a védelmi övezet kijelölésében érdekelt Gipe területen lehet. Az építkezések során esetlegesen előkerülő régészeti emlékek védelmét a
magasabb szintű jogszabályok biztosítják. Amennyiben az építési beruházás során régészeti lelet kerülne elő vagy ennek
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gyanúja felvetődik, haladéktalanul abba kell hagyni az építési munkálatokat és értesíteni kell a Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályát mint örökségvédelmi
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hatóságot és a Kecskeméti Katona József Múzeumot (6000, Kecskemét, Bethlen krt. 1.) a leletmentés biztosítása érdekében.
Közlekedés:
Közlekedési vizsgálati helyszínrajz:
Környezetvédelem, közműellátás:
Környezetvédelem:
Közműellátás: A módosítás a közműveket nem érinti.
Elektronikus hírközlés: A tervezési területen elektronikus hírközlési létesítmények nincsenek.

MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT:
A településszerkezeti terv változása: Biológiai aktivitásérték (BIA) változás: nincs A szabályozási terv
változása:

A szerkezeti tervnek megfelelően módosul.

A helyi építési szabályzat változása: a módosítás okán nem változik.
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Hatályos szerkezeti terv:

Tervezett szerkezeti terv

76

Tervezett szabályozás
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20. sorszámú ügy
Helyszín: hrsz: 1326/168, Lk terület átsorolása Lf területbe
Érintett szelvény: B3
Kezdeményező: Kökény Sándor tulajdonos

Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ

Tervezői megjegyzés:
A probléma valószínűleg a beépítési mód lehet. A módosítás támogatható. A hatályos övezeti jel: Lk3-3242,
a javasolt övezeti jel: Lf2-2432, a beépítés intenzitás csökken, a beépítési mód zártsorúról oldalhatárosra változik, a beépíthetőség mértéke 40 %-ról 30 %-ra csökken.
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Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
94/2018. (VII.12.) határozata
Lakitelek 2001/1 és 2001/2 hrsz-ú ingatlanok kijelölése értékesítésre
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1.

A Képviselő-testület értékesítésre jelöli ki a 2001/1 és 2001/2 hrsz-ú ingatlanokat.

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza Kiss Anita polgármestert nyílt pályázati eljárás
lefolytatására és eredményes pályázat esetén a nyertes ajánlattevővel az adásvételi szerződés megkötésére.

Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:
- Beruházási Csoport
- Irattár

Kiss Anita sk.
polgármester

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző
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1. sz. melléklet
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2. sz. melléklet
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A pályázat kiírója: Lakitelek Önkormányzata
A pályázat célja: 2001/1 és 2001/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése
A pályázat jellege: nyílt, egyfordulós
A pályázat tárgya: a Lakitelek 2001/1 helyrajzi számú 9950 m2 térmértékű és 2001/2 helyrajzi
számú 4940 m2 térmértékű, „kivett beépítetlen terület” besorolású ingatlanok értékesítése
Az értékesítéssel kapcsolatban, a vételáron felül felmerülő minden költség a vevőt terheli (értékbecslési díj, szerződéskötési díj, földhivatali bejegyzési díj). Az ingatlanok csak együttesen
pályázhatóak.
E költségeket az önkormányzat az egyéb dologi kiadások előirányzata terhére megelőlegezi.
Az ajánlatok benyújtásának helye, módja:
A pályázatokat zárt borítékban lehet benyújtani Lakitelek Polgármesteréhez címezve (Lakitelek
Önkormányzata, 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.).
A borítékon a „PÁLYÁZAT A LAKITELEK 2001/1 és 2001/2 hrsz-ú INGATLANOK MEGVÁSÁRLÁSÁRA – FELBONTANI CSAK A MEGADOTT HELYEN ÉS IDŐBEN!” szöveget fel kell tüntetni. Ennek hiánya a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!
A pályázóknak 100.000,- Ft pályázati díjat kell fizetni. A nyertes pályázó esetén a díj a vételárba
beszámít, a nem nyertes pályázók esetén a pályázatok elbírálásától számított 10 napon belül a
pályázati díj visszafizetésre kerül. A díj megfizethető készpénzben a polgármesteri hivatal pénztárába, illetve átutalással a Fókusz Takarékszövetkezetnél vezetett 52000018-11100018 számú
számla javára.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 23. 10 óra
Ha a pályázat nyertese – vagy annak visszalépése folytán a szerződés megkötésére jogosult
pályázó – az adásvételi szerződés megkötésétől eláll, akkor a letétként elhelyezett biztosítékot
elveszti.
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:







A pályázati feltételeknek megfelelő tartalmú ajánlat, amely tartalmazza az ingatlan ajánlott vételárát.
Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a vevő vállalja az értékesítéssel kapcsolatban felmerülő költségek megtérítését.
Pályázati díj megfizetésének igazolása.
A pályázónak vállalnia kell, hogy a megvásárolt ingatlanon a tulajdonszerzéstől számított 3 éven belül olyan tevékenységet valósít meg, amelyből az önkormányzatnak adóbevétele származik. Az adásvételi szerződésben kikötésre kerül, hogy amennyiben a
Vevő ennek nem tesz eleget, úgy az ingatlan a szerződéskori vételár önkormányzat által
történő visszafizetése mellett a tulajdonjog visszaszáll Eladóra.
A pályázónak meg kell jelölni a beruházási célt, amelynek összeegyeztethetőnek kell
lenni az ingatlan szomszédságában található lakóingatlanokkal.

A beérkezett pályázatok bontására 2018. július 23-án 11 órakor kerül sor. Az ajánlatok bontásánál minden ajánlatevő jelen lehet. A pályázatok bontását Lakitelek Önkormányzata Polgármestere, vagy annak meghatalmazottja végzi. A pályázatok elbírálását a Képviselő-testület soron következő ülésén tárgyalja.
A pályázatok elbírálásának szempontrendszere: a pályázatok elbírálása a vételi ár, illetve a
fejlesztési terv alapján történik.
Eredményes pályázat esetén az ingatlanra vonatkozóan értékbecslés kerül megrendelésre.
Amennyiben az értékbecsült ár magasabb, mint a nyertes ajánlat, úgy az ajánlattevők között
licitálásra kerül sor. A legkisebb ajánlható ár az értékbecsült ár.
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A pályázattal kapcsolatban információ kérhető Lakiteleki Polgármesteri Hivatal titkárságán személyesen (Lakitelek, Széchenyi krt. 48.), a 76/449-011-es telefonszámon, vagy a
vagyongazdalkodas@lakitelek.hu e-mail címen.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot annak valamennyi fázisában,
akár indokolás nélkül is visszavonja, érvénytelennek vagy eredménytelennek nyilvánítsa, vagy
új pályázatot írjon ki.
Valamennyi ajánlattevő a pályázat eredményéről a döntést követő 8 napon belül írásbeli értesítést kap.
A pályázati kiírás a Lakitelek Önkormányzata hivatalos hirdetőtábláján és a honlapján
(www.lakitelek.hu) kerül meghirdetésre.
Lakitelek, 2018. július…

Kiss Anita
polgármester

82

Lakitelek Önkormányzat
Képviselő-testülete
Lakitelek

KIVONAT
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. július 12-i ülésének jegyzőkönyvéből

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
95/2018. (VII.12.) határozata
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázati felhívásra benyújtott pozitív elbírálásban részesült pályázathoz
(Támogatási kérelem száma:1824697984) kapcsolódó polgármesteri felhatalmazás meghozatala és önerő biztosítása, elkülönítése
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az alábbi határozatot hozza:
1.) Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja az alábbi paraméterekkel rendelkező pályázat megvalósítását.
Megnevezés
A pályázat megvalósítási helyszínének
pontos címe
A pályázat megvalósítási helyszínének
helyrajzi száma
A pályázati kiírás megnevezése

A projekt teljes költsége összesen
A projekt elszámolható költségei összesen
A Projekt nem elszámolható költségei öszszesen
Pályázati forrásból származó támogatás
összege
Önerő
Saját forrás
Egyéb támogatás
A Projekt nem elszámolható költségeire
jutó önerő

Hozzárendelés
6065 Lakitelek, Bódor, Parádi, Balla, Dudás és Kása dűlők
Hrsz: 037, 031, 025, 04, 0245
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erőés munkagépek beszerzése
bruttó 101 299 856 Ft
bruttó 101 104 499 Ft
bruttó 195 357 Ft
bruttó 90 994 044Ft
bruttó 10 305 812 Ft
bruttó 10 305 812 Ft
0 Ft
bruttó 195 357 Ft

2.) Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, hogy a pályázat megvalósításához szükséges önerőt biztosítja.
3.) Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a projekt
költségvetési rendeletbe való beépítésről gondoskodjon, valamint rendelkezzen az önkormányzati saját forrás összegének a költségvetésben történő elkülönítéséről.
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4.) A Képviselő-testület felhatalmazza Kiss Anita polgármestert, hogy a támogatási szerződést aláírja és a pályázat megvalósításához szükséges eljárásokat lefolytassa, majd a
legjobb ajánlatot adó ajánlatevőkkel a szerződéseket megkösse!
Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

Kiss Anita sk.
polgármester

- Beruházási Csoport
- Pénzügyi csoport
- Irattár

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
96/2018. (VII.12.) határozata
TOP- 4.1.1-16-BK1-2017-00009 azonosító számú „Egészségház kialakítása, egészségügyi
alapellátások egy épületbe történő integrálása Lakiteleken” című pályázathoz kapcsolódó polgármesteri felhatalmazás meghozatala
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület felhatalmazza Kiss Anita polgármestert, hogy a támogatási
szerződést aláírja és a pályázat megvalósításához szükséges eljárásokat lefolytassa, majd a legjobb ajánlatot adó ajánlatevőkkel a szerződéseket megkösse!

Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

Kiss Anita sk.
polgármester

- Beruházási Csoport
- Pénzügyi csoport
- Irattár

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
97/2018. (VII.12.) határozata
Tulajdonosi döntés a Laki-Gazda Nonprofit Hulladékgazdálkodási Kft gazdasági és pénzügyi életében beállt helyzet kezelésére
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a Laki-Gazda Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére
3.500.000 Ft tagi kölcsönt hagy jóvá a melléklet tagi kölcsön szerződés szerint.
2. A Képviselő-testület felkéri Kiss Anita polgármestert, hogy az ehhez szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül: - Laki-Gazda Nonprofit Kft.
- Pénzügyi Csoport
- Irattár

Kiss Anita sk.
polgármester

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző
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TAGI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
Lakitelek Önkormányzata (adószám: 15724629-2-03, bankszámlaszám: 52000018-11100018,
képv. eljárva: Kiss Anita polgármester) 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48., mint jogi személy, mint
tulajdonos, mint kölcsönadó - továbbiakban: Kölcsönadó másrészről
Laki-Gazda Nonprofit Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság, rövidített név:
Laki-Gazda Nonprofit Hulladékgazdálkodási Kft. (cégjegyzékszám: Cg: 03-09-116366, adószám: adószám: 14373615-2-03, bankszámlaszám: 52000018-11022970, képv. eljárva: Tóth Ferenc ügyvezető igazgató ) 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. sz. alatti gazdasági társaság, mint
kölcsönvevő -továbbiakban: Kölcsönvevő között, alulírott helyen időben, az alábbi feltételek szerint.
1. Előzmények, megalapozások
A szerződő felek egyezően rögzítik, hogy a Kölcsönadó kizárólagos tulajdonnal rendelkezik a gazdasági társaságban.
A tagi kölcsön adása és a jelen szerződés alapján nyújtott kölcsön visszafizetésének feltételeit
jelen szerződésben szabályozzák a szerződő felek.
2..

A tagi kölcsön biztosításának célja

Kölcsönvevő működőképességének biztosítása.
3.

A tagi kölcsön összege

Kölcsönadó jelen tagi kölcsönszerződés aláírásával mindösszesen 3 500 000.-, azaz Hárommillió-ötszázezer forint összegű tagi-hitelt biztosít Kölcsönvevő részére.
4.

A kölcsön felvétele

Kölcsönadó kölcsönvevő írásbeli jelzése alapján részletekben bocsátja kölcsönvevő részére a
tagi kölcsön összegét.
5.

A kölcsön kamata

A jelen szerződés alapján a folyósított kölcsön összege után a Kölcsönvevő a futamidőre a 2018.
július 1. napján érvényes jegybanki alapkamatot fizeti meg, akként, hogy azt a tőkeösszeggel együtt
a kölcsönösszeg visszafizetésének napján fizeti meg.
6.

A kölcsön futamideje, a kölcsön visszafizetése

A jelen szerződés alapján folyósított kölcsönt, a tőkeösszeget és a kamatot Kölcsönvevő köteles visszafizetni legkésőbb 2019. december 31. napjáig, akként, hogy előtörlesztésre jogosult.
Késedelmes fizetés esetén a Kölcsönvevő köteles a visszafizetendő kölcsön és kamaton felül
késedelmi kamatot is megfizetni, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő.
A Kölcsönvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a kölcsön teljes visszafizetéséig nem tanúsít
olyan magatartást, - így különösen vagyonát bármely ügylettel nem csökkenti oly mértékben, hogy az a jelen kölcsönszerződésben foglalt kötelezettségének teljesítését veszélyeztesse.
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7.

Az alkalmazandó jog, a szükséges eljárások meghatározása

A szerződés megkötésével járó, a tárgyi eszköz tulajdonszerzésével, illetve az egyéb esetlegesen felmerülő költségeket a Kölcsönvevő viseli.
Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a hatályos adó- és illetékjogszabályokat, a
pénzmosással kapcsolatos jogszabályi előírásokat ismerik.
Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy vitás ügyeiket azok felmerülésétől számított 8 napon belül peren kívül, békés úton kísérlik meg rendezni. Amennyiben az egyeztetés nem vezet
eredményre, úgy jelen szerződés aláírásával Szerződő Felek kikötik a Kecskeméti Járásbíróság,
illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyarországon érvényes és
hatályos jogszabályok valamint a Polgári Törvénykönyvnek a szerződésekre vonatkozó általános
szabályai és a kölcsönszerződésre vonatkozó előírásai az irányadóak.
8.

A tagi kölcsönszerződés hatályba lépése, érvényessége

A jelen tagi kölcsönszerződés a szerződő felek, illetve képviselőik részéről történő aláírásával
lép hatályba.
Szerződő felek illetve képviselőik a jelen kettő oldalon készült szerződést átolvasás, értelmezés és
megértést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 6 eredeti példányban aláírták. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésnek csak eredeti példányai érvényesek és
hatályosak. Jelen szerződésből három példány Kölcsönadónál, három példány Kölcsönvevőnél kerül
megőrzésre.
Lakitelek, 2018. július….

……………………………………….
Kölcsönvevő

……………………………………………..
Kölcsönadó
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