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Elıterjesztés  
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
 2011. május 19-i ülésére 

 
 
Tárgy:  Lajosmizse Város Településrendezési Terve módosításának elıkészítése, 
településfejlesztési döntés 
Ikt. szám: I/1183-16/2011 
 
 
 Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A Képviselı-testület a 85/2010. (VI.23.) számú Képviselı-testületi határozattal elfogadta Lajosmizse 
Város Településszerkezeti Tervét, és a 12/2010. (VI.24.) önkormányzati rendelettel módosította a 
2/2008. (I.23.) Szabályozási Tervrıl és a Helyi Építési Szabályzat elfogadásáról szóló rendeletet. 
 

Az elfogadás óta eltelt idıszakban megfogalmazódott lakossági, vállalkozói és városi módosítási 
igények miatt szükségessé vált a rendezési terv módosítása. 
 

Az elıterjesztés mellékleteként olvashatók a módosítási igények és a megfogalmazott megoldási 
javaslatok. 
 

Az elıterjesztés 1. számú összefoglaló mellékletében külön csoportban kerültek feltüntetésre az 
elfogadásra javasolt módosítási kérelmek (1. melléklet I. pont) és a szakmai szempontból nem 
indokolt, elfogadásra nem javasolt módosítási kérelmek (1. melléklet II. pont). Az elıterjesztés 2. 
számú mellékletébe kerültek a kérelmek és az érintett, hatályos szabályozási tervlapok. 
 

A támogatásra javasolt kérelmek jellege, hogy konkrét, helyhez kötött beruházások, mőködı 
vállalkozások telephelyeinek bıvítésére irányulnak, azok befogadására nincs más alkalmas hely, vagy 
csak lényegesen kevésbé alkalmas hely áll rendelkezésre. 
A nem javasolt kérelmek esetében döntı szempont az építési törvény azon kitétele, hogy „a település 
beépítésre szánt területe csak olyan területfelhasználás céljára növelhetı, amilyen célra a település már 
beépítésre kijelölt és igénybe vett területén nincs megfelelı terület. 
 

A kérelmek elbírálásánál a testületnek legfontosabb mérlegelni a tervezett beruházás településen belül 
elfoglalt helyét, szerepét, hiszen a településrendezési terv a település létesítményeinek térbeli 
elhelyezkedését határozza meg. Ezek a térbeli elhelyezkedések, az egymással szomszédos területek 
összhangja, a területek adott célra alkalmassága eredményezi a város hosszú távú fejlıdésének 
lehetıségét. Nem megfelelı helykijelölések növelik a valószínőségét egy beruházás sikertelenségének 
és a nem megfelelıen alkalmas terület ezt követıen is nehezen hasznosítható, ami településszintő 
problémát okoz. 
A szakmai munkatársak (fıépítész, építésügyi hatóság) részérıl megfogalmazott módosításokhoz 
tervlap nem lett csatolva, mivel részben szövegesen is értelmezhetıek, részben hibajavítási, korrekciós 
jellegőek. 
 

Az elfogadásra javasolt tételeknél javaslom, hogy a PTK bizottság dolgozza ki az egyes kérelmekhez 
kapcsolódó településrendezési szerzıdések részleteit, mivel a korábbi módosításoknál tapasztaltuk, 
hogy a feltételeket egyedi mérlegelés alapján lehet pontosan meghatározni. Ezeket testületi 
elfogadásukat követıen a polgármester írja alá. A kidolgozott szerzıdések alapján meg lehet indítani a 
településrendezési terv módosításának terveztetését, amelyre ajánlatot kell kérni elsısorban a korábbi 
terv készítıjétıl, a Váti Kft-tıl (pontos ajánlatkérés csak az elfogadott módosítási tételek ismeretében 
lehetséges, ezért nem az elıterjesztés része). 
 

A fentiek alapján javasolom, hogy a Képviselı-testület a rendezési terv módosításával kapcsolatosan a 
határozat-tervezetben foglaltak szerint döntsön. 
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Határozat-tervezet 
 
.../2011. (…..) ÖH 
Lajosmizse Város Településrendezési Terve módosításának elıkészítése, 
településfejlesztési döntés 
 

 
Határozat 

 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse Város 
Településrendezési Tervének módosítását az elıterjesztés 1. számú melléklet I. pontja szerinti 
„módosítás részét képezı kérelmek, javaslatok” tételekkel készítteti elı.  

 
2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse Város 

Településrendezési Tervének módosítását az elıterjesztés 1. számú melléklet II. pontja szerinti 
„módosítás részét nem képezı kérelmek” tételekkel nem készítteti elı. 

 
3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a Pénzügyi 

Településfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságot az egyes elfogadott kérelmekhez 
kapcsolódó, az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
30/A. § szerinti egyedi településrendezési szerzıdések részletes feltételeinek kidolgozására. 

 
4. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

határozat 1. pontjában meghatározott feladatra árajánlat bekérésére.  
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. május 19. 
 
Lajosmizse, 2011. május 13. 
 
 
        Basky András sk. 
                                                                                                           polgármester  



 4 

Elıterjesztés 1. számú melléklete 
 I. Módosítás részét képez ı kérelmek, javaslatok 
      

sz. kérelmez ı szelv.  érintett 
hrsz módosítási kérelem indokolás 

1. 

Olívia Kft / 
dr. Sándor 
Csaba 
ügyvéd 

K7 
0187/4, 
0189/7, 
0188 

A Bartal-major mögötti 
területen lévı telek Gmg 
övezetbe sorolása, a meglévı 
nyúltelep bıvítése, illetve 
biogáz üzem létesítési 
lehetıségének megteremtése 

A majorban lévı nyúlnevelı telep 
bıvítése a közelben indokolt. A biogáz 
üzem a meglévı nyúltelepeken keletkezı 
melléktermékek hasznosítására jöhet 
létre. Környezettudatos gazdálkodás 
valósulhat meg. 

2. 
Mizse-táp 
Kft / Kollár 
Csaba 

K4 0339/8 

A Kinizsi-major melletti 
ingatlan egy részének Gmg 
övezetbe sorolása, 
(állattartó)telephely bıvítése 
céljából 

Az ingatlanok meglévı Gmg övezet 
mellett helyezkednek el, az övezethez 
csatolásuk biztosítja a tervezett 
telephelybıvítés megvalósulását. 

3. 
Mizse-táp 
Kft / Kollár 
Csaba 

K1 
0524/34 
és 
0524/37 

biogáz üzem létesítése 
állattartó telepek trágyájának 
újrahasznosítására 

A Mizse-táp Kft. állattartó telepein 
keletkezı melléktermék (trágya, stb.) 
hasznosítása környezetkímélı 
gazdálkodást eredményezhet. 

4. 
Mizse-táp 
Kft / Kollár 
Csaba 

K1 0524/37 
Vágó-tanya területén övezeti 
korrekcióval a gazdasági 
terület kismértékő növelése 

A közelmúltben kismértékben megnövelt 
telek övezeti besorolása egységessé 
válhat így. 

5. 
Pöszi Bau 
Kft / Meleg 
Gyula 

B1 
4046, 
4047 

Zártkerti ingatlan átsorolása 
Gk övezetbe 

Az ingatlan határos a meglévı Gk 
övezettel, így a tulajdonában lévı telkek 
által alkotott telektömbrész átsorolásra 
kerülhet, de csak a szomszédos 
telkekkel 4045, 4048, 4049 

6. 
Kele Attila / 
Olívia Kft 

K3 0407/54 

A Kónya bekötıút melletti, a 
vágóhíddal szomszédos 
ingatlan Gmg övezetbe 
átsorolása, az övezet 
átalakítása vágóhíd bıvítése 
érdekében (a mostani, a 
földút túloldalán biztosított 
bıvítési lehetıség helyett) 

A bıvítés biztosítása céljából jelenleg a 
földút túloldalán lévı mély fekvéső, vizes 
telek tartozik a Gmg övezetbe. Ez 
gyakorlatilag ellehetetleníti a valódi 
bıvítést. Az övezeti határok átalakítása 
javasolt a meglévı bıvítés céljára 
szolgáló telek eredeti állapot szerinti 
mezıgazdasági övezetbe való 
visszasorolásával és a kérelmezett 
ingatlan Gmg övezetbe vételével. 

7. 
Kele Attila / 
Olívia Kft 

K3 

0452/7, 
0453/3, 
0453/7, 
0453/9 

Gmg övezet kialakítása, nyúl 
törzstenyésztı telep 
fejlesztése miatt 

A meglévı telephelyek közül a fejlesztés 
megvalósítására legalkalmasabb 
ingatlan, a fejlesztés megvalósítás 
céljára jobb ingatlant meglévı övezetben 
nem tud a város ajánlani, bár újabb 
önálló övezet alakul ki. Szükséges a 
0453/5 hrsz-ot is bevonni, az erdık 
(0452/7, 0453/9 alrészletei) pedig 
kérdésesek 

8. 
Brunellus 
Kft (Bujdosó 
Tibor) 

K4 
0325/5, 
0325/12 

Különleges, beépítésre nem 
szánt terület kialakítása lıtér, 
sportterület kialakítása 

A település területén jelenleg nincs erre 
alkalmas terület, a helyszín alkalmas 
lehet a feltételek biztosítására. 

9. 
Páldeák 
Balázs 

B1 

0399/25, 
0399/34, 
0399/35, 
0399/36, 
0400/4 

A körforgalom utáni Gk-1 
övezet 
megközelíthetıségének 
átalakítása, tervezett 
közterületek felülvizsgálata. 

A tervezett megközelítés, a 
szennyvíztelepi csomópont megfelelı 
átalakítása nehézségekbe ütközik és 
rendkívül költségigényes. Az 5-ös fıúttal 
párhuzamos szervízút (a zöldsáv 
áthelyezésével) megoldást jelenthet. 
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10/a. 

fıépítész, 
építésügyi 
hatóság 
észrevételei, 
javaslatai 

B6 B8 
B9 

  

az ún. vasúton túli ("zenész 
utcák" és Bene belterület), 
illetve a Dankó Pista utca és 
vasút közötti, "rendezetlen 
belterületek" közlekedési 
megoldásainak, közterületek 
szabályozási szélességének, 
kialakításának, szelvényeinek 
és ehhez kapcsolódó 
szabályozási elemek 
felülvizsgálata 

A már részben kialakult területen több 
olyan közterületi szabályozási elem van, 
ami a kialakult állapotokkal ellentétes, 
sokszor rendkívül költségigényes, 
esetenként nem kellıen indokolt. A 
közterületek szabályozási szélességének 
felülvizsgálatával, pontos 
mintaszelvényekkel csökkenthetı a 
kisajátítási szükséglet és ennek 
költségei. 

/b 
 

B10 
1038/3 

Kossuth Lajos utca - 
Dózsatelep utca sarok: a 
lecsapás törlése 

aránytalan költség a várható haszonnal 
szemben 

/c 
 

B10 
997/107, 
997/106, 
997/100 

Barackvirág utca szab. 
szélességének, 
kialakításának felülvizsgálata 

12 m-rıl 16 m-re növelve közterületre 
kerülhet a távvezeték is, a sarkok 
letörése így nem indokolt 

/d 
 

B10 0265/32, 
0266 

kialakítandó közterület 
helyzetének módosítása (régi 
barackos) 

a közterület ne a beépítésre nem szánt 
terület rovására legyen kialakítva 

/e 

 

K11 

067/6, 
0155/38, 
0155/41, 
0155/42 

5-ös fıút mellett a kerékpárút 
vonalát egyenesre 
szabályozni 

a terület domboldal, rendezetlen, 
gazdátlan, közlekedési területnek nem 
indokolt. 

/f 

 

K 
mind 

  

a külterületi utak közül csak a 
tényleges közterületi 
funkcióval rendelkezık 
legyenek akként jelölve 

a tanyák megközelítését szolgáló kvázi 
magánutak közterületi (sárga) jelölése 
félrevezetı, felesleges 

/g 
 

B6 2242/6, 
2242/9 

Széchenyi utca 16 (volt 
Háziipar) Gk-1 és Gk-2 
övezetek határának változása 

 a szabályozás eltérı a kialakult 
állapottól, egy rendeltetési egységet 
metsz.  

/h 

 

B5 

0669/6, 
0664/22, 
0664/24 
stb 

ökológiai, természeti 
környezet korlátozását a 
szükséges minimálisra 

a természetben nem létezı csatorna 
környezete ökológiai jelentıségő 
élıhelyként lett definiálva. 

/i 
 

B6 
708/1 

Az iskola és óvoda közt jelölt 
közút, közterület 
megszüntetése 

a szabályozás eltérı a kialakult 
állapottól, felesleges 

/j 
 

B8 
0942/20;      
0942/31-
36 

Politúr Ge-1 védısávját a 
lakóövezetrıl áttenni a Ge 
övezetre 

a kibocsátónak kell a védısávot saját 
telken biztosítania 

/k 

  

HÉSZ 

  

az övezeti elıírások, 
szabályozási tervlapok és 
HÉSZ szövegének általános 
felülvizsgálata, ebben 
egyebek mellet: az Lf-3 
övezet fenntartásának 
szükségességét, Vt övezetek 
minimális ép.magasságát, 
hátsókertet méretét, Lke-4 és 
Lk-2 övezetek határát 
(Kossuth-Dózsa Gy között, 
régi városrész), az Lke-4 
beépítési módját felülvizsgálni 

Az elavult, nem megfelelıen mőködı 
elıírások törlése, átalakítása, 
pontosítása; a kisvárosias jellegő 
beépítés zártsorú beépíthetıségének 
lehetıvé tétele; beépítési paraméterek; 
építési hely meghatározásának 
hozzáigazítása a kialakult állapotokhoz, 
igényekhez. 
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 II. Módosítás részét nem képez ı kérelmek 
           

 kérelmez ı szelv.  érintett 
hrsz módosítási kérelem indokolás 

11. 

Bujdosó 
Tibor / 
Juhász 
Zoltán, 
Tóth Mihály 

K11 058/20 

A tervezett M8 és M5 
autópályák csomópontjában 
Wellness szálló és egyéb 
gazdasági beruházások 
létesítésére alkalmas övezet 
kialakítása 

A tervezett autópálya nyomvonala 
melletti 250 méteres sávban csak 
gazdasági tevékenység folytatható. Az 
érintett ingatlan jelentıs része ebbe a 
területbe tartozik, így az ingatlanon 
gazdasági tevékenység és wellness-
szálló egyidejő mőködését tervezik. 
Autópályák keresztezıdése nem 
alkalmas hely a nyugalomra, pihenésre 
orientált welness-szálló létesítésére. A 
gazdasági és pihenı funkció együttes 
jelenléte egy ingatlanon nem kívánatos. 
A terület pihenı funkcióra nem alkalmas, 
gazdasági tevékenységre pedig van más 
kijelölt hely. A beruházás alkalmasabb 
helyen (Ee Egészségügyi erdı) volna 
kívánatos. 

12. 
Szabados 
János 

K14 

0807/14, 
0807/15, 
0809/13, 
0806/15 

Méntelek külterületen 
tanyarehabilitáció elısegítése, 
erdısítés tiltása 

A tervezett tanyarehabilitáció a környezı 
tanyatulajdonosok együttmőködése 
nélkül nem mőködik, a kérelemhez a 
környezı tanyák tulajdonosainak 
szándéknyilatkozata nem került 
becsatolásra. A jelenlegi szabályozás is 
lehetıvé teszi a hagyományos mővelést, 
bár az erdısítést is. 

13. 

dr. Sándor 
Éva / 
Várszegi 
Mátyásné 
és Várszegi 
Tamás 

B10 
0269/20, 
0269/21 

A Horgász-tó melletti 
ingatlanok lakóövezetbe 
sorolása 

A tó környezete egységes rendezést 
kíván, egyedi telkek átsorolása nem 
lehetséges. Nem indokolt lakóházas 
övezet a tóparton. Következı rendezési 
terv módosításkor célszerő megvizsgálni 
egységesen a tó környezetét. 

14. 
Juhász 
Pintér Imre 

K10 
0834/11, 
0834/18, 
0836/4 

A Kláber-telepnél új Gk 
övezet létrehozása bioetanol, 
vagy biogáz üzem létesítése 
céljából 

A város területén és a kérelem szerinti 
telkek közvetlen szomszédságában a 
tervezett létesítmény megvalósítására 
alakalmas övezeti besorolású területek 
vannak, nem indokolt az elaprózott 
gazdasági területek számának és 
méretének növelése. A bioetanol üzem 
létesítésére konkrét elıkészületek nem 
történtek. 

15. 
Patonai 
Roland 

B1/B2 

0399/12,-
/16,-/17,-
/18,-/19,-
/25,-/30, 
0401/29,-
/30 

A szennyvíztelep mögötti 
ingatlanokon az 
építménymagasság 
növelése12,5 méterıl 16 
méterre, a meglévı Gk övezet 
bıvítése  

Legutóbbi módosításkor emelésre került 
az építménymagasság 12,5 m-re. Azóta 
fejlesztés nem történt. A 60%-os 
beépíthetıség már biztosított. A további 
tervezett területek bevonása nem 
indokolt. A meglévı területek sincsenek 
beépítve, a bevonni kívánt terület 
alcsony fekvéső vízgyőjtı terület, amely 
feltöltése Lajosmizse kialakult vízgyőjtı 
rendszerének mőködıképességét 
veszélyeztetheti. 

16. 
Szórád 
Márta 

K7 
0394/24-
27 

ingatlanok Gk övezetbe 
sorolása 

Belvizes, nádas mővelési ágú terület, 
nem alkalmas új Gk övezet kialakítására 
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17. 
Ráczné 
Sándor 
Ildikó 

K7 0243/14 
A Gerébi bekötıútmelletti 
ingatlanok Gk övezeti 
átsorolása 

Nem indokolt az elaprózott gazdasági 
területek növelése, a Gerébi bekötıút 
turisztikai jelentısége miatt különösen 
nem. A város területén számos alkalmas 
ingatlan található, konkrét tervek nem 
állnak rendelkezésre. 

18. 
Akakiko Kft 
/ M. 
Friedländer 

    
kérelmét a pontosítási 
felkérésre visszavonta 
nyomtatás elıtt 

  

19. 

Felako-99 
Kft / 
Hornacsek 
Imre 

B3 298 
Az Arany János utcai 
ingatlanon új Gk övezet 
kialakítása 

Az ingatlan lakóövezetbe ékelıdik. Gk 
övezetbe sorolása további bıvítéseket 
tenne lehetıvé. Az egész tömb 
átsorolásával lenne megvalósítható, ami 
lakóingatlanokat érint. Lakóövezetekben 
a meglévı Gk területeken kívül újak 
kialakítása igen káros, feszültségforrás, 
problémát generálna a jövıben. 

20. 

Szint 2005 
Bt / 
Bagaméri 
Edit 

K11 

0155/34, 
0155/2, 
0155/35, 
0155/36-
39 

egyéb ipari övezetbe sorolás 

Nem indokolt az elaprózott gazdasági 
területek számának növelése. A város 
területén számos alkalmas ingatlan 
található, konkrét tervek nem állnak 
rendelkezésre. Szerkezeti jelentıségő 
közutat metsz át a kérelem szerinti 
terület. 



Elıterjesztés 2. sz. melléklete 
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