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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 2020. október 21-i rendkívüli ülésére 
 
Tárgy: Településrendezési eszközök 2020 évi módosítása partnerségi véleményezésének lezárása 
 Bölcsőde helyszínének végleges kijelölése 
 
Iktatószám: LMKOH/9783/10/2020 
 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
I. Településrendezési eszközök 2020 évi módosítása partnerségi véleményezésének lezárása 

 Az előzmények főbb pontokban: 
2019. június 20: döntés a lajosmizsei bölcsődei férőhelyek számának növeléséről, 

pályázat benyújtásáról 
2019. július 12-i rendkívüli ülésen született döntés a 841/6 helyrajzi számú helyszínről 
2020. március 26-án az Irányító Hatóság tájékoztatása alapján a benyújtott pályázatot, a 

létesítményre 244 millió forintos összeget a város megnyerte. 
2020. május: előzetes egyeztetések, videókonferencia arról, hogy a 841/6 hrsz-ú ingatlan 

jó településfejlesztési potenciálja miatt célszerűbb a bölcsődének más helyszínt választani. 
2020. június 25: döntés arról, hogy a Katona József utca 1. szám alatti ingatlant nem 

vásárolja meg az Önkormányzat, továbbá döntés arról, hogy a 841/6 hrsz-ú megvalósítási 
helyszínt a 473 hrsz-ú, Radnóti téri helyszínre módosítja. 

2020. július 9: A Képviselő-testület Településrendezési eszközök bölcsőde létesítéséhez 
és benzinkúthoz kapcsolódó módosításáról szóló 120/2020. (VII. 09.) határozatként 
településfejlesztési döntés született annak előkészítésére, hogy a Radnóti tér, 473, 474 helyrajzi 
számok vonatkozásában készüljön el a bölcsőde építése miatt a rendezési terv módosítását célzó 
anyag, valamit a korábbi módosítás során az igényeknek csak részben megfelelő, 0267/4 hrsz-on 
lévő benzinkutat érintő rendezési tervi korrekció. 

2020. augusztus: rendezési tervi anyag, szakági munkarészek elkészítése 
2020. szeptember 4. partnerségi egyeztetés, lakossági fórum meghirdetése 
2020. szeptember 16. 1. lakossági fórum. A lakossági fórumot megelőzően érkezett egy 

több észrevételt tartalmazó lakossági beadvány, amelynek tartalmát a fórum során a 
véleményezési eljárásba beemeltük, arra a fórumon válasz is elhangzott. Jelen, partnerségi 
egyeztetési eljárás lezárására vonatkozó döntés erre a véleményre adandó válasz. 

2020. szeptember 29. A Képviselő-testület Településrendezési eszközök bölcsőde 
létesítéséhez kapcsolódó módosításáról szóló 150/2020. (IX. 29.) határozatként 
településfejlesztési döntés született annak előkészítésére, hogy a Mizsei utca – Bánk bán utca 
mentén, 708/10 és 708/4 helyrajzi számok vonatkozásában készüljön el a rendezési terv 
módosítását célzó anyag. 

2020. október 7. 2. lakossági fórum. A lakossági fórumot megelőzően érkezett egy 
néhány észrevételt tartalmazó lakossági beadvány, amelynek tartalmát a fórum során a 
véleményezési eljárásba beemeltük, arra a fórumon válasz is elhangzott. Jelen, partnerségi 
egyeztetési eljárás lezárására vonatkozó döntés erre a véleményre adandó válasz. 

A két partnerségi egyeztetési eljárási szakaszhoz a lakossági fórumokon kívül további észrevétel 
nem érkezett. 
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A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) határozza meg a településrendezési 
eszközök jóváhagyását megelőző módosítási, véleményezési eljárás szabályait.  

A településfejlesztési döntéseknek megfelelően a módosítási tételekhez (bölcsőde két 
változattal és benzinkút korrekció) kapcsolódó döntések nyomán az Eljr. 42. §-a szerinti 
tárgyalásos eljárásban folytatódik az eljárás. 

A 42. § (1) bekezdés szerint: „Tárgyalásos eljárás esetén a polgármester a 
településrendezési eszköz tervezetét a végső szakmai véleményezési szakasz kezdeményezése előtt 
véleményezteti a partnerekkel a 29/A. § szerint. A polgármester a beérkezett véleményeket 
ismerteti a képviselő-testülettel – (…)-, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a 
képviselő-testület (…) dönt. A vélemény el nem fogadása esetén a döntést indokolnia kell. A 
partnerségi egyeztetés ezt követően a döntés dokumentálásával, közzétételével lezárul.” 

 
Vagyis a beérkezett véleményekkel kapcsolatos döntést kell meghozni, azok 

elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, utóbbi esetben a döntést indokolni kell.  
Az 1., 2020. szeptember 16-i lakossági fórumon beérkezett vélemények megalapozottak, 

településfejlesztési szempontból az elfogadásuk összességében indokolt. Ennek következménye, 
hogy a bölcsőde telepítésére felmerült Radnóti téri helyszín elvetésre kerülne, a benzinkút 
szabályozásának korrekciójához nem érkezett vélemény, az szintén elfogadottnak tekinthető. 

A 2., 2020. október 7-i lakossági fórumon nem merült fel olyan észrevétel, aminek az 
elfogadása indokolt lenne, így az arra beérkezett vélemények nem kerülnének elfogadásra, 
azokat indokolni szükséges. A vélemények el nem fogadása és indokolása a 3. melléklet szerint 
történne. 

 
A beérkezett véleményeket, vagyis a lakossági fórumok jegyzőkönyvét az előterjesztés 1. 

és 2. melléklete, a vélemények kivonatát, és az azokra adott választ valamint az Önkormányzat 
részéről javasolt elfogadást, illetve el nem fogadást az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza, a 
döntést az I. határozat-tervezet tartalmazza. 

 

II. Bölcsőde helyszínének végleges kijelölése 

Az előterjesztés I. szakasz alapján elfogadandó döntés következménye, hogy a bölcsőde 
telepítésére a Bánk bán utcai helyszínnel folytatódna a rendezési terv módosításának eljárása. A 
bölcsőde helyszínének kijelölésére új döntés kell hozni. Az új, végleges helyszín kijelölését 
követően azt át kell vezettetni a támogatói szerződésen, illetve az épület tervezésére vonatkozó 
szerződésen is. 
Ezen döntést a II. határozat-tervezet tartalmazza. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztés megtárgyalására és a határozat-tervezetek 
elfogadására! 
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I. Határozat-tervezet 
 
   …/2020. (     .) ÖH  
Településrendezési eszközök 2020 évi módosítása partnerségi véleményezésének lezárása 
 

1. A Képviselő-testület a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR.) 
42. § (1) bekezdése alapján a város Településrendezési Terve  
1.1. 120/2020. (VII.09.) ÖH szerinti módosítása partnerségi véleményezése során 

beérkezett véleményeket az előterjesztés 3. melléklete szerint fogadja el, a bölcsőde 
Radnóti tér 473 és 474 hrsz-okra telepítésére vonatkozó módosítást elveti; 

1.2. 120/2020. (VII.09.) ÖH szerinti módosítása partnerségi véleményezése során 
beérkezett véleményeket az előterjesztés 3. melléklete szerint fogadja el, a 0267/4 
hrsz-on lévő benzinkútra vonatkozó módosítást folytatja; 

1.3. 150/2020. (IX.29.) ÖH szerinti módosítása partnerségi véleményezése során 
beérkezett véleményeket az előterjesztés 3. melléklete és az ott feltüntetett indokolás 
szerint nem fogadja el, a bölcsőde 708/10 és 708/4 hrsz-okra telepítésére vonatkozó 
módosítást folytatja. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a KR. 42. § (1) bekezdés szerint az 1. pont 
szerinti döntés dokumentálásával és közzétételével, valamint a (2) bekezdés szerinti 
végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatásának kezdeményezésére. 
 

Határidő: 2020. október 21. 
Felelős: Basky András polgármester 
 

II. Határozat-tervezet 
 
   …/2020. (     .) ÖH  
Döntés a 99/2020. (VI. 25.) önkormányzati határozat módosításáról 
(Új bölcsőde létesítésére ingatlan kijelölése) 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 
TOP-1.4.1-19 azonosító számú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című 
pályázati kiírásra benyújtott, „Új bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén” című 
támogatási kérelem vonatkozásában a 99/2020. (VI. 25.) önkormányzati határozatában 
kijelölt 473 helyrajzi számú megvalósítási helyszínt a Lajosmizse, 708/10 helyrajzi 
számú megvalósítási helyszínre. 
 

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a megvalósítási helyszín változásával kapcsolatos összes szükséges intézkedéseket 
megtegye a sikeres projekt megvalósítás érdekében. 

 
Határidő: 2020. október 21. 
Felelős: Basky András polgármester 
 
Lajosmizse, 2020. október 19. 
 

        Basky András sk. 
          polgármester
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1. melléklet  
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2. melléklet  
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3. melléklet 
ÖSSZEGEZÉS 

Lajosmizse város településrendezési terv 2020. évi módosításának 
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet /Eljr./ 32.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti tárgyalásos eljárás partnerségi 

véleményezési szakaszban beérkezett véleményekről, az eljárásban adott válaszokat egyaránt feltüntetve 
 

1/a. 2020. szeptember 16-i lakossági fórum (Radnóti tér)  
ÉSZREVÉTEL  KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ (indokolás) Elfogadva? 
- a térségben már nem annyira fiatalok 

laknak, hogy a környék bölcsőde 
helyszínének indokolt legyen 
 
 
 

- egyre inkább ipartelepnek nevezhető a 
környék a meglévő és bővülő üzemek 
miatt 

- a város bővülése szempontjából nem 
indokolt ez a városrész, a bővülés 
inkább Kecskemét irányába történik. 

- járdák hiányossága, úton jellemző 
gyalogos közlekedés 
 
 

- parkolók hiánya 
 
 
 
 
 

- zöld város projekt keretein belül cél, 
hogy a városban minél több zöldített, 
parkosított terület legyen. Itt adott a 
Játszótér, mely bővítésre felújításra 
szorul. Jelenleg focipályaként használják 
a terület érintett részét. A kondi parkot is 
egyre többen igénybe veszik. A területen 
inkább a szabadidő célú szolgáltatás 
bővítése indokolt, pl. skate park; nincs a 
városban görkori pálya, stb. 

- az önkormányzat Mathiász utcai 
ingatlana a város közelsége miatt 
alkalmasabb 

 

 egy idősödő, részben lecserélődő, fiatalodó 
lakosságú városrész esetén épp a fiatal 
családok számára vonzó intézmény 
létesítése támogatja a városrész 
revitalizációját (ld. „Dzsimburi” játszóház 
vonzerejét szintén a téren). 

 a város ezen részén valóban nincs tervben 
és jellemzően nem is lehetséges a 
lakóövezetek bővülése. 
 
 
 

 a környéken vannak ugyan járdák, de az 
útnak jellemzően az egyik oldalán és 
keskeny, sokszor esetleges kialakítással, 
nem közösségi forgalomra tervezetten 

 a parkolók hiánya nem ellenérv a 
beruházással szemben, hanem inkább érv, 
mivel az intézményhez létesülnének 
parkolók, amik egyéb időszakokban 
szabadon használhatóan lennének a 
területhez. 

 a terület igénybevétele esetén a zöldfelület 
kétségtelenül csökkenne, hozzávetőlegesen 
felére a jelenleginek. Az önkormányzati 
elképzelésekben szerepel, hogy a játszótér 
megmaradó területe fejlesztve lenne. 
 
 
 
 

 a terület a távlati fejlesztések szempontjából 
kicsi; a jelenlegi környék túlzsúfoltsága, 
forgalmi túlterheltsége alkalmatlanná teszi 
újabb forgalomvonzó létesítmény 
elhelyezésére. 

RÉSZBEN 
 
 
 
 
 

IGEN 
 
 
 
 
 
RÉSZBEN 
 
 
 
NEM 
 
 
 
 
 
IGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEM 

 

 

Összefoglalva: a zöldterület, a játszótér területének csökkentése, még egy jellemzően parkos 
közintézmény céljára is összességében kedvezőtlen hatású, a helyszínnél van alkalmasabb fekvésű 
terület, ezért az ÉSZERVÉTELEK ÖSSZESSÉGÜKBEN ELFOGADÁSRA JAVASOLTAK! 
 

 
1/b. A benzinkutat érintő módosítás  

 
Nem érkezett észrevétel  

 
IGEN 
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2. 2020. október 7-i lakossági fórum (Bánk bán utca)  
ÉSZREVÉTEL  KÖVETKEZTETÉS, VÁLASZ (indokolás) Elfogadva? 
- A terület nem alkalmas bölcsőde 

számára, mivel évekig volt itt 
törmelék, sitt, bontott útburkolat és 
ki tudja még milyen anyagok 
lerakata. Helyén kavicsos, 
szennyezett talaj maradt, a területet 
soha nem tisztították meg teljesen, 
felszíne kavicsos, törmelékes a fű 
alatt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- a terület mellett fut a Mizsei utca, 
ahol a tábla szerint 30 km/h 
sebességgel lehetne közlekedni, 
amit nem tartanak be. A forgalmas 
út mellett nem javasolt a bölcsőde 
ide építése 

 

 A terület valóban felvonulási területként volt 
hasznosítva a város szennyvízcsatorna-hálózat 
bővítése során (2014-2015), ekkor jellemzően 
bontott beton törmelék, illetve betonnal 
szennyezett föld, valamint aszfalt volt 
ömlesztve tárolva; illetve a jelenleg zajló 
„Zöld város” beruházásban is ömlesztett 
anyag tárolása van igénybe véve a terület: 
zúzott kő anyag, föld és egyéb inert hulladék 
tárolása van folyamatban. Ezen anyagok nem 
veszélyes hulladékok, az elszállításukat 
követően a terület újra igénybe vehető. Épp ez 
a jelenlegi rendezetlen felhasználás egy 
további ok arra, hogy a területnek tartós és 
hasznos funkciója legyen, amivel megszűnik 
az anyagdepó és egyéb célú felhasználás. Egy 
építkezés során a terület egyébként is 
hasonlóan szennyeződik, ami a kivitelezés 
befejezését követően rendeződik, tehát a 
bölcsőde beruházás épp ennek teremti meg az 
apropóját, hogy a területrendezés 
bekövetkezzen. Veszélyes hulladékok 
tárolása, (így a talaj szennyezése) pedig nem 
volt itt, ami talajcserét indokolna, vagy 
ellehetetlenítené a gyermekintézmény ide 
telepítését. 

 A terület melletti gerincút éppen a jó 
megközelítési adottságok miatt inkább 
indokolja a helyszínválasztást. Az épületet az 
úttól elhúzva, a főbejárata elé kisebb 
teresedést létesítve, a csoportszobákat a 
zöldfelület irányába megnyitva tervezzük az 
elhelyezni. A parkolók megközelítése a 
gerincútról nyíló, kis forgalmú mellékutcáról 
lenne, így azt sem zavarná a nagyobb 
forgalmú út és viszont: a gerincúti forgalmat 
sem a parkoló használata. A bölcsődébe a 
gyerekek nem önállóan közlekednek, így az út 
forgalma külön veszély nem jelent. Ezen túl a 
tervek között szerepel, hogy a „Zöld város” 
beruházás során a sportpálya bejáratáig vezető 
járda meghosszabbításra kerüljön a 
bölcsődéig, illetve azon túl, minimum az 
Eötvös L. utcáig, így fejlesztve a gyalogos 
infrastruktúra hálózatot rendszerbe a főbb 
utak mentén a városban. 
 

NEM 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEM 

 

 

Összefoglalva: a partnerségi véleményezés során nem merült fel olyan ellenvélemény, amit indokolt 
lenne figyelembe venni, ezért azok ELFOGADÁSA NEM JAVASOLT. 

 
 
 


