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Elıterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének
2016. április 20-i ülésére
Tárgy: Lajosmizse város településrendezési tervének 2016 évi felülvizsgálata, partnerségi
egyeztetés szabályainak meghatározása

Iktatószám: LMKOH/561/7/2016
Tisztelt Képviselı-testület!
A 2015. decemberi képviselı-testületi ülésen elfogadásra került a város
településrendezési terve 2014 évi módosításainak elfogadása, amely módosítások 2016. január
17-én hatályba léptek.
Már az egyeztetési eljárás során érkeztek önkormányzatunkhoz kérelmek további
módosításra.
A 2013. január 1-én hatályba lépett országos jogszabályok (pl. OTÉK) a rendezési terv
módosítási eljárást, az alapvetı tartalmi követelményeket és a korábban készült rendezési tervek
alkalmazhatósági, illetve módosíthatósági határidejét is meghatározzák. A korábbi jogszabályi
alapon készült rendezési tervek módosításának hatálybalépési határideje 2016. december 31. Az
állami fıépítész már 2015 év végén jelezte, hogy a korábbi jogszabályon alapuló tervek
módosítását már csak kivételesen indokolt esetben fogadják el, egyéb esetben az új jogszabályi
környezeten alapuló felülvizsgálatot lehet csak lefolytatni – errıl a korábbi rendezési tervi
módosítás elıterjesztésében már tájékoztatást adtam.
A fentiekbıl következıen a rendezési terv nem módosításra, hanem felülvizsgálatra kerül
a mostani eljárásban. A felülvizsgálat során a jogszabályi és szakági, változásokat kell átvezetni,
illetve a felülvizsgálat kifejezett szempontjai még az idıközben beérkezett kérelmek. A
felülvizsgálat során törekedni kívánunk az évek alatt kimunkált és elfogadott, jelenleg hatályos
és megfelelı szabályozási elemek lehetı legteljesebb körő megtartására!
A felülvizsgálat elindításakor a felülvizsgálat különös szempontjai – a jogszabályi
követelmények teljesítésén túl – az alábbiakban részletezett, benyújtott kérelmek; és a hatályos
terv alkalmazása során észlelt kisebb korrigálandók. A kérelmek az elıterjesztésben láthatóak.
Egyéb tekintetben érdemes lehet még a felülvizsgálatot kiterjeszteni a szociális város
rehabilitációval összefüggı településrendezési kérdések megválaszolására. Pl. alkalmas-e a
jelenlegi szabályozás a szociális város rehabilitáció céljainak elérésére, ha nem, akkor milyen
módon tehetı alkalmasabbá?
A felülvizsgálat tervezıi díja elsısorban új szakági munkarészek szükségessége miatt
magasabb, mint egy módosítás során, azonban ezúttal is bevételként jelentkezik a kérelmezık
módosításai kapcsán korábban elıírt településfejlesztési hozzájárulás.
Javaslom, hogy az egyes kérelmek esetében döntés szülessen a tervezési költségek
viselésérıl. A felülvizsgálat miatt az egyes módosítások díja kevésbé számszerősíthetı a
legutóbbi díjak szerinti hozzájárulást javasolok. A gazdasági területbe vonásoknál a korábbi
gyakorlatnak megfelelıen településfejlesztési hozzájárulás is legyen fizetendı a növekmény
mértékében (20 Ft/m2). Ennek növelése mérlegelendı (30-50 Ft/m2). A feltételek rögzítésére a
polgármester kapjon felhatalmazást a korábbi évek gyakorlata szerint településrendezési
szerzıdés megkötésére és aláírására.
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Beérkezett kérelmek, észrevételek és azok rövid indokolása:

1. és 2. pontok
1.

Borbély Károly

Dózsa Gy. út 89-91 „helyi védelemre javasolt” címke törlése 2131 hrsz
az épületrıl.
B6
2. Borbély Károly
A fenti ingatlanokkal együtt a telektömb Vt-2 övezetbıl Vt- 2130 és terv1 övezetbe sorolása (8,5 helyett 10,5 m építménymagasság). 2131 hrsz lap
A kérdés a 2014-es módosításkor már porondon volt, akkor az 1. pont esetében a teljes településre
kiterjedı vizsgálattól lett függıvé téve – erre a jelenlegi felülvizsgálat alkalmas; a kérdés napirendre
vételre mindenképpen alkalmas. Az épület jelenlegi megjelenése valóban nem látszik védelemre
indokoltnak; helytörténeti értéke mérlegelendı. Támogatandó kérelem, költségmentesen.
A 2. pont 2014-ben elutasításra került.
Van érv, ami mellette szól: az átalakulásra könnyebben van esély, ha nagyobb, tehát gazdaságosabb új
épületek létesíthetık az átépítésre, vagy emeletráépítésre célzott területeken.
Felmerül ugyanakkor annak kérdése, hogy hol húzandó meg a határ, ha egy telektömbön nı a beépítési
lehetıség, akkor a többin miért nem? Lehetséges válasz: ez szomszédos a legszőkebben vett központi,
jelenleg is Vt-1-es területekkel.
Mérlegelendı, hogy a város hosszú távú jövıje szempontjából milyen karakter kialakítását kívánja elérni
a szabályozás? Az ún. Ignics-ház (Deák F. u. – Dózsa Gy. sarok) 2 emelet + tetıtér beéptése-e a cél, vagy
a már ma is jellemzıbb 1 emelet + tetıtér karakter (OTP, gyógyszertárak épületei, Ancsin zöldséges,
Bástya üzletház, stb.) homogénebb kiterjesztése. Az elaprózott telekstruktúra miatt álláspontom szerint
általánosságban nem javasolt a magasabb építést lehetıvé tevı övezet kiterjesztése.
Ugyanakkor felértékelheti akár a jelenlegi Vt-2 övezetek értékét, ha a belsıbb utcákban jelenleg nagy
területeken lehetséges 6,5 m (kisvárosias Lk-2) és 6,0 m (kertvárosias Lke-3, 4) magasságok kissé
mérséklıdnek.
Említendı még, hogy a szanálandó, átépítendı, Attila utcai volt Mizsepack telephely területét kiemelte a
szabályozás legutóbbi módosítása, 10,5 m-es magasságot lehetıvé téve.
Mérlegelendı kérelem, 100.000.- Ft tervezési költségviseléssel.
A jelenlegi szabályozás: (Vt-1-et is övezı, lila szaggatott vonal: városképvédelmi terület határa)
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A benyújtott kérelem:
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3. pont
3.

Hagerné Terenyi Rita

Berénybene külterületen telkek (mezıgazdasági) 0701/10, K10
ipari övezetbe vonása élelmiszeripari üzem: /11 és /12 tervhúsüzem létesítése céljából.
hrsz-ok
lap

A kérelmezı jelenlegi felsılajosi üzeme bıvítési lehetıségének beszőkülése miatt keres új helyszínt
nagyobb volumenő élelmiszeripari beruházása számára.
A beruházás Lajosmizsére kerülése igen kedvezınek ígérkezik, hiszen városunkban már vannak hasonló
üzemek, így várhatóan a rendelkezésre álló munkaerı számára ismert, gyakorlott tevékenységben várható
újabb álláskínálat megjelenése.
A tervezett telepítés aggályos, mivel az egyébként is kedvezıtlen, szétaprózódott gazdasági övezeteken
kívül, egy újabb helyen kíván ilyen üzemet létrehozni, ami ellentétes az építési törvény vonatkozó
elıírásaival és kifejezetten kedvezıtlen településszerkezeti, településfejlesztési szempontból.
Kívánatosabb a tervezett beruházás letelepítése a már kijelölt, a célra lényegesen alkalmasabb gazdasági
övezetekbe (a két körforgalom melletti gazdasági övezetek valamelyikének környezetébe) – elég csak a
közmőfeltételeket, vagy a dolgozói elérhetıséget érvként felhozni. Az élelmiszerüzem, mint tevékenység
nem zavaró, így a város közelsége nem okoz problémát.
Indokolt az önkormányzat részérıl elısegíteni a kedvezıbb helyszínre település megvalósíthatóságát a
felek összehozásával, az álláspontok közelítésével.
Ebben a formában – a szigetszerő, új gazdasági terület létrehozása miatt - nem támogatandó
kérelem.
A jelenlegi szabályozás: A kérelem szerinti terület árnyalásával.

A térképen látszik, hogy a tápkeverı gazdasági területe ugyan közel van, de településszerkezeti értelemben ugyanúgy egy szigetszerő, újabb (és ezáltal nem kívánatos) gazdasági terület keletkezne. Kedvezıtlen
még, hogy a területbe több tanya ékelıdik. A kérelemmel érintett terület rendkívül jelentıs mérető: 22 ha.
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A kérelem:
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4. pont
4.

Kollár Csaba

Kinizsi-telep bıvítése mezıgazdasági gazdasági övezettel 0339/18
állattartó, élelmiszeripari (csomagoló) üzem céljából.
hrsz.

K4
tervlap

A Kinizsi-telep gazdasági övezete a 2012-2013 évi rendezési terv módosítás során már bıvítésre került. A
kérelmezı eredetileg is ezt a mérető bıvítést kérte, majd a kérelme optimalizálása és jobb üzemezése
érdekében végül kisebb területre mérsékelte. Az akkor tervezett beruházás gyors megvalósulása miatt
most a további bıvítést kéri.
A kérelmezı alapanyagot biztosító tojótelepei is a térségben vannak, meglévı terület, telephely bıvítése.
Támogatandó kérelem, 100.000.- Ft tervezési költség- és településfejlesztési hozzájárulás viselésével.
A jelenlegi szabályozás: Az övezeten belül sraffozottan a már korábban is gazdasági terület.
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A kérelem:

11

5. pont
5.

Stoica Martin

A vasút melletti, „kötelezı fásítás” törlése, vagy 10 m-es 2605/93
B9
sávjának 5 m-re csökkentése. Kálmán Imre utca 1, illetve több hrsz.
tervhelyszínen.
és másutt lap
A védıövezetek, védıterületek általános elve, hogy a zavaró tevékenységet okozó területen indokolt
elhelyezni, nem a védendı területet kötelezni az „önvédelemre”. A vasút káros hatásainak kiszőrésére
mérsékelten alkalmas fásítás a közterületen, illetve a vasút területén telepítendı fásítással csökkentendı,
nem a lakóingatlanok rovására. A tárgyi terület közterület szélesítéssel is érintett (volt).
Támogatandó kérelem, költségmentesen.
A jelenlegi szabályozás: Kettıs sraffozás: 10 m széles kötelezı fásítás, egyszeres sraffozás: vasút terület.
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A kérelem:
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6. pont
6.

Robár
Vilmosné

A kérelmezı beadványa szerint a Dózsatelep utca / Nyíri úti 1036
és K10
ingatlanukhoz korábban „odaígérték” a Kossuth Lajos utca 1037 hrsz. tervfolytatásának kinyitásakor kisajátított telek szélességébıl leesı
lap
területrészt, amit annak idején kerítéssel hozzá is kapcsoltak a
saját telkükhöz (Nyíri út 31 / Dózsatelep u. 17).
Kéri ezt lehetıvé tenni a szabályozásban.

A természetben a kerítés a kérelem szerinti állapotban van már régóta; a Kossuth Lajos utca valóban nem
igényli ezen a szakaszon a korábbihoz képest (18,0 m) a szélesítést (22,0 – 24,1 m-re). A szemközti
oldalon a térképi adatok szerint valóban szélesítésre került az ottani telek. A leesı területsáv hozzávetıleg
3,8 – 6,1 m szélességő; ~339 m2 alapterülető.
Mérlegelendı a településrendezés költségeinek részleges átterhelése a kérelmezıre azzal, hogy ma már
nehezen megállapítható, hogy annak idején ki követte el az átvezetés elmulasztását, ami miatt a hiba
keletkezett. A szabályozás változása után a végrehajtás során még döntést kell hozni a területsáv
elidegenítésének feltételeirıl, költségeirıl.
Támogatandó kérelem, részleges, az elidegenítésnél érvényesítendı tervezési költségviseléssel.
A jelenlegi szabályozás:
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A kérelem:
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7. pont
7.

LM.Ing Kft.

Gmg-1 jelő övezet korrekciója a tényleges beépítéshez.

0763/12, /13

K10

A 2010 évi rendezési tervi módosításnál kísérletet tettünk használatbavételi engedéllyel nem rendelkezı,
ezért a nyilvántartásokban nem szereplı, fel nem tüntetett egykori vágóhíd sorsának rendezésére a terület
gazdasági övezetbe sorolásával. Idıközben a tulajdonos feltárta, hogy a 90-es évekbeli építési engedélytıl
úgy tértek el, hogy az épület lelóg a telkérıl, így a gazdasági övezet további korrekciót igényel.
Támogatandó kérelem, 100.000.- Ft tervezési költség- és településfejlesztési hozzájárulás viselésével.
A jelenlegi szabályozás:

16

A kérelem:
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8. pont
8.

Lévai Csilla

41392 m2 Gazdasági-mezıgazdasági övezetbe vonása 0296/18
telek végében baromfinevelı ólak létesítéséhez.
hrsz.

K4
tervlap

A kérelmezı számos beruházást eszközölt már az alsólajosi telkein és egy újabb, nagyobb volumenő
beruházás miatt fordult most a képviselı-testülethez. A kérelem szerint 3 db újabb csirkenevelı ólat kíván
építeni, a hozzá tartozó trágyatárolóval. A beruházást a tulajdonában lévı ingatlan ábrázolt, belsı részén
kívánja megvalósítani.
A beruházás önmagában nagyon örvendetes és kívánatos, a térség megfelelı helyszíne lehet egy újabb
ilyen tervnek.
Aggályos azonban, hogy a beruházó nem a meglévı telepei bıvítésével, hanem egy újabb „szigetszerően”
kialakítandó központ formájában kívánja a beruházást megvalósítani. A dőlıút másik oldalán létesült már
20.000+20.000+20.000+15.000 férıhelyes csirkeól, ennek a szomszédságában falusi szálláshely és fedett
lovarda; néhány száz méterrel lentebb újabb három darab 20.000 férıhelyes állattartó épület
hullaégetıvel, illetve tervezett egy vágópont (kis vágóhíd) is. Az általános mezıgazdasági területen, 3 %
beépíthetıséggel megvalósítható beruházások valóban igen nagy helyigényőek, ekkora komplexumokat
tehát vagy óriási földterületen, vagy koncentráltam, telepszerően lehet létesíteni.
A meglévı épületekre tekintettel kívánatos lenne inkább valamelyik meglévı telepet átsorolni gazdasági
övezetbe és ezáltal lehetıvé tenni további beruházásokat, mint hogy egy újabb, a volumenbıl adódóan a
környezetét zavaró állattartó épület-komplexum elhelyezését lehetıvé tenni egy újabb helyszínen.
Nem tartozik szorosan a tárgyhoz, de a kérelmezı tulajdonában lévı, a kérelemmel szomszédos telekre
2015 évben kapott lakóépület építésére építési engedélyt egy magánszemély.
A várható problémákra tekintettel levéllel fordultam a kérelmezıhöz, kérve, hogy egy, az építési törvény
által elıírt beruházási tanulmányterv keretében tárja fel a beruházások és újabb telepek településre
gyakorolt hatását, illetve értékelje át a beruházási helyszínt és lehetıleg valamelyik meglévı telepére
koncentrálja a tervezett építési tevékenységet. Levelemben kértem, hogy amennyiben kizárólag ezen a
helyszínen látja megvalósíthatónak a beruházást, úgy a környezı ingatlan tulajdonosok támogató
aláírásával erısítse meg kérelmét. 2015. decemberi levelemre még nem érkezett válasz.
A fenti aggályok miatt ebben a formában (helyszínen) nem támogatandó kérelem.
A jelenlegi szabályozás a már meglévı telepek feltüntetésével:
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A kérelem:
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9. pont
9.

Varga Györgyné

Területek ipari övezetbe
beruházás érdekében.

21

vonása

saját

ipari 0395/29 és K6
/30 hrsz.
tervlap

Amennyiben a terület gazdasági övezetbe vonásáról dönt a képviselı-testület, azt kizárólag
önkormányzati tulajdonban szabad csak megvalósítani.
Lakossági kérelemként nem támogatandó.
A jelenlegi szabályozás:

A kérelem:
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10. pont
10.

Lénárt Kft.

A telephely mellett a Kft.-nek eladott területsáv 0394/135
gazdasági övezetbe vonása.
hrsz.

B3
tervlap

Ehhez a ponthoz kifejezett kérelem még nem érkezett. Ugyanakkor indokolt a területsáv Z-kt jelő, zöld
közterületbıl Gk-1, gazdasági övezetbe sorolása. A Kft. 2006-ban vette meg a szomszédos területet az
önkormányzattól. A szabálytalan építkezése miatt rákényszerült, hogy további területsávval egészítse ki
azt, mivel az elıírások szerinti oldal- és hátsókert nem volt biztosítható a telken. Az adás-vételre 2010ben került sor, azonban telekalakítás híján csak 2015-ben került a vevı nevére a vételár ellenértékeként a
teleksáv. Ebben a formában azonban nem lehet a telephely telkéhez csatolni, mivel különbözı
övezetekben vannak. A Z-kt övezetként magáncélra az nem is hasznosítható.
Támogatandó kérelem, 50.000.- Ft tervezési költség- és szükség szerint településfejlesztési
hozzájárulás viselésével.
A jelenlegi szabályozás:

A kérdés az ügyhöz kapcsolódó intézkedések merült fel. Az ügyfelet írásos kérelem beadására
hívtuk fel, amit az ülés hetére ígért beadni.
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11/a pont
11/a

Mizse-Csibe Kft

Az ún. tápkeverı, Kis-Ágoston Major telekalakítással 0697/11
megváltoztatott területének és az övezeti határnak hrsz.
összhangba hozása.

K10
tervlap

A telephely telekhatárait a tulajdonos telekalakítás keretében megváltoztatta, mert kitőzési pontatlanság
miatt vitába keveredett a szomszédjával, ennek következtében azonban az ingatlan telekhatára és az
övezeti határ nem esik egybe (a telek kisebb lett), az övezeti határt korrigálni kell a kialakult
telekhatárhoz.
Támogatandó kérelem, 50.000.- Ft tervezési költség viselésével.
A jelenlegi szabályozás:
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A kérelem (együtt a következı ponttal):
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11/b. pont
11/b

Mizse-Csibe Kft

Bem utca Elkerülı útra kivezetése az iparterületen 16 m 0395/109 B3
helyett 12 m szabályozási szélességgel; egyúttal a és
/38 tervlap
kitorkollási
csomópont
megvalósíthatóságának hrsz.
ellenırzése – javasolt az Elkerülı úti csomópont helyett
a fatelep melletti úttal való összekötés.
Kéri a legalább 10 éve gazdasági övezetbe sorolt területen lévı, és 2011-ben kialakított telke melletti, 16
m szabályozási szélességő út 12 m-re csökkentését. A területen eddig még nem folyt tényleges gazdasági
tevékenység, most telephely kialakítása kezdıdött meg.
Egyidejőleg indokolt a felülvizsgálat keretében megvizsgálni, hogy a tervezett ipari övezeti feltáró út
Elkerülı útra tervezett kitorkollása a terv szerint megvalósítható-e – helyette inkább a fatelep melletti
úton az 5-ös fıútra kikötés tőnik reálisnak és megfelelınek is.
Támogatandó kérelem, 50.000.- Ft tervezési költségek viselésével.
A jelenlegi szabályozás:
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12. pont
12.

Szórád
Márta Éva

Meglévı, jelenleg nem hasznosított gazdasági terület 0394/24, 0394/25, B10
növelése.
03694/26 hrsz.
tervlap

A hatályos rendezési terv szerint a kérelemmel érintett területek természeti területek, az ökológiai folyosó
részei, mivel mély fekvéső területek. Mint ilyen sem gazdasági, sem más célú beépítésre szánt területté
nem nyilvánítható. Amennyiben a teljes körő felülvizsgálat eredményeként a természetvédelmi érintettség
megszőnik, illetve mérséklıdik, akkor is aggályos a még nem hasznosított, tehát be nem épített gazdasági
terület növelése. Az építési törvény szerint: „a települések beépítésre szánt területe csak olyan
területfelhasználás céljára növelhetı, amilyen célra a település már beépítésre kijelölt területén belül
nincs megfelelı terület.” A szigetszerő gazdasági terület telepítése, növelése nem kívánatos
településrendezési megoldás. A kérelem konkrét gazdaságfejlesztési elképzelést nem tartalmaz.
A jelenlegi ismeretek szerint, természetvédelmi okokból nem támogatandó kérelem.

A jelenlegi szabályozás:
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A kérelem:
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13. pont
13.

Lakossági
bejelentés

Volt benzinkút mögötti kis alapterülető, amorf zöldterület 0267/5 és B10
lakóövezethez (és telkekhez) kapcsolása. Egyidejőleg a 0267//6
tervlap
Barackvirág utcai csomópont felülvizsgálata.
hrsz.

A régi, bezárt – napjainkban új tulajdonos által újranyitásra elıkészített – benzinkút és a Németh László
utcai lakótelkek közötti zöld területrészt az érintett telek tulajdonosok kérték lakóövezetbe sorolni. Ennek
eredményeként az elidegeníthetı és a telkekhez kapcsolható lenne. A zöldterület mérete, elhelyezkedése
és alakja okán nem lát el önálló települési zöldfelületi funkciót, fenntartása nehézkes, a telkekhez
kapcsolása várhatóan jól rendezné a területet. A szabályozás megváltozása után még külön képviselıtestületi döntést igényel a terület elidegenítése, az ár és költségek viselésének megállapítása.
Mivel Önkormányzati telek és érdek, költségmentesen támogatandó.
A jelenlegi szabályozás:
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14. pont
14.

Hivatal

A Szív utca - Dózsatelep utca győjtıutat felülvizsgálni, a
meglévı ipari (nem önk. tulajdonú) tovább folytatni a
Dózsatelep utcára költségigényes, megkérdıjelezhetı.
Nyíri út szabályozási szélességét a beépítésre szánt (kül)területi
ingatlanokon is végigvinni.
A felülvizsgálattal az úthálózat rendszere szükségszerően felülvizsgálatra kerül,
ábrázolt győjtıút megkérdıjelezendı.

1027/3,
B10
/4 és /5 tervlap
hrsz.
034/5, és
/16 hrsz.
azonban a jelenleg

A jelenlegi szabályozás:

15. pont
15.

Hivatal

A felülvizsgálat során a következı szempontok különösen vizsgálandók:
- lakóövezetek (Lk, Lke és Lf) besorolásai, csoportosításai;
- Fıút melletti "magasabb" övezetek "befordulása" a kisebb utcákba;
- Bene zártkert szociális város rehabilitáció problémakörének építészeti
eszközökkel való kezelése.
- Vasúton túli lakóövezet területfelhasználásainak vizsgálata.
- Berénybenei út szabályozási szélességének törlése, illetve a végrehajtás
az érintett országos közútkezelı hatáskörébe utalása;
- Füzes-tó (horgásztó) melletti horgásztanyák önálló ingatlanná
alakításának feltételeit megcizsgálni.
- A felülvizsgálat során korrigálandó: 056/19 hrsz-ú ingatlan övezeti jele
helyesen: K-idegenforgalmi-1;
- A helybiztosítással távlatilag tervezett elkerülı utak, különösen
csomóponti geometriájuk korrigálása; 50 m-es védıövezetük jelölésének
törlése,
- az Elkerülı út melletti szervizutak jelenjenek meg mint helyi közút;
- végrehajtott szabályozások törlése a szabályozási lapokról,
- a felülvizsgálat során felsoroltakon kívül törekedni kell a jelenleg
hatályos településrendezési eszközökhöz képest lehetı legkevesebb
változásra.
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A településrendezési eszközök módosításáról szóló kormányrendelet elıírása szerint a képviselıtestületnek a tervezés elıtt döntenie kell az ún. partnerségi egyeztetés szabályairól, amit aztán az
egyeztetés során is figyelembe kell venni. Errıl az I határozat-tervezet szerinti határozati formában
döntést kell hozni.
A fentieknek megfelelıen az anyagban szereplı kérelmek figyelembe vételével megindítanánk a
településrendezési eszközök felülvizsgálatát.
A tervezési munkát a korábbi Váti Kft-t követıen a kecskeméti Építészmőhely Kft. részérıl
Szilberhorn Erzsébet készítette 2014-2015-ben, akinek a munkájával kapcsolatban jó tapasztalatunk van,
ezért ezt a céget szeretnénk felkérni a tervezésre.
A tervezési munkára az árajánlatot a tervezıtıl megkaptuk. Az ajánlatot az elıterjesztés 2.
melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségeit csökkenti a tervezéshez való kérelmezıi
hozzájárulások, illetve a településfejlesztési hozzájárulások összege.
Kérem a Képviselı-testületet az elıterjesztésben foglalt határozat-tervezetek elfogadására!
I. Határozat-tervezet
…../2016. (….) ÖH.
A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési
eszközök tervezésének és módosításának partnerségi egyeztetési szabályairól
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökrıl, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekrıl szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Eljr.) 29.§-ban
meghatározott feladatkörében eljárva a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési
stratégia és a településrendezési eszközök tervezésének partnerségi egyeztetés szabályait az alábbiakban
határozza meg és ezzel egyidejőleg hatályon kívül helyezi e tárgykörben hozott 32/2014. (III. 20.)
önkormányzati határozatát.
1. A partnerek köre: A településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, és a
településrendezési eszközök Eljr. szerinti tervezési, egyeztetési és elfogadási eljárásaiban a partnerségi
egyeztetés résztvevıi (továbbiakban: partnerek):
településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia eljárásaiban:
országgyőlési képviselı
önkormányzati képviselık
önkormányzati intézmények vezetıi
történelmi egyházak
Közmőszolgáltatók (gáz-, villany-, víz-és csatorna-, hírközlési szolgáltatók)
Tömegközlekedési közszolgáltatók (Kunság Volán, MÁV)
Lajosmizse Önkormányzati Tőzoltó Parancsnokság
Magyar Közút NZrt.
Máv vasút üzemeltetés, pályafenntartás
Egyesületek, Civil Szervezetek:
………….
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településrendezési eszközök egyeztetési eljárásaiban:
jelen teljes eljárásban: Közmőszolgáltatók (gáz-, villany-, víz- és csatorna-, hírközlési szolgáltatók)
Magyar Közút NZrt.
Máv vasút üzemeltetés, pályafenntartás
Az elıterjesztés szerinti kérelmeket benyújtók.
Amennyiben a szakmai kérdés megítélésében ezt a polgármester szükségesnek látja, úgy a partnerek körét
az egyes eljárásokban bıvítheti.
2. A partnerek tájékoztatásának módja, eszköze: Az Eljr. szerinti eljárási szakaszokban a partnereket
elıször írásban keresi meg a polgármester, míg a további szakaszokban a partnereket elektronikusan vagy
levélben értesíti a tervezetek honlapon való elérhetıségérıl és a szükséges véleménykérésrıl.
3. Partnerségi egyeztetésben beérkezett javaslatok, vélemények dokumentálása, elfogadásának vagy
el nem fogadásának módja, nyilvántartása
A településrendezési eszközök teljes és egyszerősített eljárásaiban a bevont partnerek megadott
határidıben benyújtott írásbeli véleményét az Eljr. szerinti képviselı testületi döntés elıkészítésére
vonatkozó ügyiratban kell dokumentálni és nyilvántartani, valamint a képviselı testületi elıterjesztésben
vagy annak mellékleteiben be is kell mutatni.
A településfejlesztési koncepció eljárásában az elızetes tájékoztatási szakaszban és koncepció tervezet
véleményezési szakaszában a bevont partnerek megadott határidıben benyújtott írásbeli véleményét az
Eljr. szerinti képviselı testületi döntés elıkészítésére vonatkozó ügyiratban kell dokumentálni és
nyilvántartani, valamint a képviselı testületi elıterjesztésben vagy annak mellékleteiben be is kell
mutatni.
Az integrált településfejlesztési stratégia tervezetéhez bevont partnerek megadott határidıben benyújtott
írásbeli véleményét az Eljr. szerinti képviselı testületi döntés elıkészítésére vonatkozó ügyiratban kell
dokumentálni és nyilvántartani, valamint a képviselı testületi elıterjesztésben vagy annak mellékleteiben
be is kell mutatni.
4. Az elfogadott településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, és
településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedések
A tervek Eljr. szerinti egyeztetési és elfogadási rendje szerinti nyilvánosságot, valamint az egyes eljárási
szakaszokban elfogadott tervezetek, tervek hozzáférését a város honlapján kell biztosítani.
5. Nyilvánosság: A településrendezési eszközök teljes eljárásában az Eljr. szerinti véleményezési
szakaszban a partnerek megkeresésével egyidejőleg és azonos határidıben a város lakosságának
véleményezési lehetıséget szükséges biztosítani a www.lajosmizse.hu honlapon keresztül. Az errıl szóló
felhívást a honlapon kell közölni és az Önkormányzati Hivatal hirdetıtábláján kell kifüggeszteni. Az így
beérkezett véleményeket a partnerek véleményeivel azonos módon kell feldolgozni.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2016. április 20.
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II. Határozat-tervezet
.../2016. (…..) ÖH
Lajosmizse Város Településrendezési Tervének 2016. évi felülvizsgálata
1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete kijelenti, hogy a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökrıl,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrıl szóló 314/2012.(XI.8.)
Kormányrendelet 16.§-a szerint a tervezési eljárást megindítja.
2. A Képviselı-testület kijelenti, hogy a 11/2008. (I.22.) önkormányzati határozattal jóváhagyott
településfejlesztési koncepció és a hatályos településrendezési eszközök teljes körő
felülvizsgálatát és módosítását el kell végezni.
3. Lajosmizse Város településrendezési tervének 2. pont szerinti, 2016. évi felülvizsgálatát az
elıterjesztés 1.-15. pontjai szerinti szempontok és kérelmek figyelembe vételével, az alábbi
módosításokkal:
…………………………………………………………………………………………………
kell elvégezni.
4. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Lajosmizse Város
településrendezési tervének felülvizsgálatához benyújtott kérelmek közül az elıterjesztés szerinti
tervezési- és településfejlesztési hozzájárulás díjtételekkel kell megkötni a településrendezési
szerzıdést, melynek megkötésére és aláírására felhatalmazza a polgármestert. A
településrendezési szerzıdés tartalmára a Képviselı-testület által korábban jóváhagyott tartalom
érvényes, annak értelemszerő módosításával.
5. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja az elıterjesztés
mellékletében meghatározott feladatra beérkezett tervezıi árajánlatot és felhatalmazza a
polgármestert a tervezési szerzıdések megkötésére és aláírására.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2016. április 20.

Lajosmizse, 2016. április 14.

Basky András sk.
polgármester
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Elıterjesztés melléklete
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