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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. június 23-i ülésére 
 
 
 
 

Tárgy: Döntés településrendezési eszközök 2022 évi módosításáról – további 2 kérelem 
 
 
 
 
               
Az előterjesztést készítette:                     Kovács Gábor 
       települési főépítész 
       Önkormányzati Iroda 
 
 
 
 
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:      Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 2022. június 23-i ülésére 
 

Tárgy: Döntés településrendezési eszközök 2022 évi módosításáról – további 2 kérelem 
 
Iktatószám: LMKOH/300/17/2022 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
Előzmények 

A rendezési terv 2022 évi módosításával kapcsolatban több előterjesztést követően több döntést 
hozott már a képviselő-testület. Árajánlatot ugyan több tervező cégtől is kértünk, azonban 
leterheltségre és szakági (elsősorban közlekedés tervezői) altervező hiányára hivatkozva még nem 
kaptunk, így szerződést sem tudtunk kötni, a munkát elkezdeni nem lehetett, a településrendezési 
szerződések megkötésére (tervezési szerződés hiányában) nem került sor. 

A fentiek miatt az érdemi munka még nem kezdődött el, így az időközben beérkezett 2 db kérelem 
tárgyalása nem okoz időveszteséget a már támogatással rendelkező ügyek szempontjából. Ezen két 
beérkezett kérelem: 

 
1. Karaman Mónika Suzan a 0280/3, 0281, 0282/3 helyrajzi szám alatti termőföldek ipari övezetbe 
való átsorolását kéri arra hivatkozással, hogy a szomszédos ingatlanok 0243/16, /17, /18 hrsz-ok (a 
Geréby bekötőút északi oldalán) már gazdasági területek. A kérelem az előterjesztés 1. melléklete.  
 
A helyszín a következő vázlaton látható (a hatályos szabályozási tervlap részlete): 

 
 
A kérelemmel a vastag (fekete) kerettel jelölt terület érintett, a kérelem szerinti ingatlanok helyrajzi 
száma ellipszissel van jelölve. 
Az érintett területtel szomszédos ingatlanok a HÉSZ 2013 évi módosításával kerültek gazdasági 
területbe. Az ingatlan időközben felosztásra került az ábra szerinti 0243/14 helyrajzi számról 0243/16-
18 hrsz-ra. Ugyanakkor a területek felhasználása, beépítése még csak a közelmúltban kezdődött el, a 
három ingatlanból egy már beépített, egyen most kezdenek el gazdasági tevékenységet, egy pedig még 
üres. A kérelem szerinti területet önállóan csak a Ceglédi útról lehetne megközelíteni, ami előnytelen. 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény előírása szerint a 
településfejlesztés és településrendezés során biztosítani kell „a területtel és a termőfölddel való 
takarékos gazdálkodást”, vagyis az ilyen átsorolásnak indokoltnak és helyhez kötöttnek kell lennie. A 
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területek átsorolása abban az esetben lesz indokolt, ha a szomszédos gazdasági területek használata az 
adott tevékenységhez kicsinek bizonyul és a bővítés ebbe az irányba lehetséges. Megjegyzés: a 
kérelmező tulajdonában áll más, saját tulajdonú gazdasági terület, ahol saját célú beruházást 
végrehajthat, bár a kérelemben nem hivatkozik saját felhasználásra. 
 
Javaslat: egyelőre nem indokolt a területek bevonása.  
 
2. A Novus-90 Víztorony Kft képviseletében Surmann Péter ügyvezető azzal a kéréssel fordult 
Önkormányzatunkhoz, hogy a Kft. telephelyéül szolgáló, Petőfi utca 48, 887/1 helyrajzi számú 
ingatlan Görgey Artúr utca felé eső, a Görgey utca 14, 880 helyrajzi számú ingatlan melletti 
nyúlványát Gk-1 övezetből Lke-3 övezetre változtassa. 
Kérelmét, ami az előterjesztés 2. mellékletet azzal indokolja, hogy a nyúlvány ténylegesen nem a telek 
része, az esetleges megközelítés onnan egyébként sem lehetséges, mivel épület áll a telepen ott. 
 
A helyszín a következő vázlaton látható (a hatályos szabályozási tervlap részlete): 

 
A kérelemmel a vastag (fekete) kerettel jelölt terület érintett.  
 
A teleknyúlvány a valóságban nem része a cég telehelyének, a terület megközelítésére nem 
használható, mert épület áll a telken a végében. Nem is lenne kívánatos a nyúlvány bejáróként való 
használata, mivel az többlet forgalmat eredményezne az egyébként keskeny Görgey utcán. 
A területrész Lke-3 övezetbe átsorolása lehetővé teszi, hogy a szomszédos magántelekhez legyen 
kapcsolható. Igaz, hogy ebben az esetben sem túl jól hasznosítható, mivel a telken álló lakóépület 
mögé esik, nem használható az udvar részeként. Az átsorolás után telekalakítással rendezni kell az 
érintett telkek között a terület átadását. Ennek hiányában a telep két építési övezetbe tartozna, így nem 
számít szabályos építési teleknek, addig építési engedély sem kapható rá. 
A kérelmező beruházás végrehajtásához kéri a rendezett telekállapotok megteremtését. A beruházás 
megvalósításához való támogatással az ügy kiemelt fejlesztési területté nyilvánítható, és a már 
döntéssel rendelkező módosítások közé kerülhet. 
A módosítás kapcsán településfejlesztési hozzájárulás fizetése nem indokolt (egyik beépítésre szán 
területből másik beépítésre szánt területbe történik az átsorolás); azonban tervezéssel kapcsolatos 
költségek keletkeznek, aminek a költségét a kérelmező vállalta. 
 
Javaslat: támogatható a kérelem, a szabályozás valamivel jobb területhasználatot eredményez. 
 

A fentiekre tekintettel az alábbi két határozat-tervezet elfogadására teszek javaslatot a T. 
Képviselők részére. 
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Határozat-tervezet I. 

 
 
.../2022. (…..) ÖH 
Lajosmizse Város településrendezési eszközeinek 2022. évi módosításáról – 877/1 hrsz 
 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város 
településrendezési eszközeinek 2022. évi módosítási tételei közé felveszi az előterjesztés 
szerinti 2. kérelmet (877/1 hrsz-ú ingatlan Görgey utcai teleknyúlványának Gk-1 övezetből 
Lke-3 övezetbe sorolása).  
 

2. Lajosmizse Város Önkormányzata – figyelemmel arra, hogy a kérelmező beruházás 
megvalósításához kéri a rendezett telekállapotok kialakítását – a kérelemmel érintett területet 
beruházás megvalósítása miatt kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja. 
 

Határidő: 2022. június 23. 
Felelős: Képviselő-testültet 
 

Határozat-tervezet II. 
 

 
.../2022. (…..) ÖH 
Lajosmizse Város településrendezési eszközeinek 2022. évi módosításáról – 0280/3 és további 
hrsz-ok 
 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti 1. kérelmet 
(0280/3, 0281 és 0282/3 hrsz-ú ingatlanok ipari területbe sorolása) nem támogatja. 
 

 
Határidő: 2022. június 23. 
Felelős: Képviselő-testültet 
 
 
 
Lajosmizse, 2022. június 16. 
 

Basky András sk. 
   polgármester  
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1. melléklet 
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2. melléklet 
 

 

 


