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Elıterjesztés  
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2011. október 13-i ülésére 

 
Tárgy:  Lajosmizse Város Településrendezési Terve módosításának elıkészítése, 
településfejlesztési döntés – Alsóbene tanya 600 környéke 
Ikt. szám: I/1183-41/2011 
 
 Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Az augusztusi testületi ülés elıtti napokban egy további kérelem érkezett a rendezési terv módosítási 
folyamathoz, amelyrıl az ülésen végül döntés nem született – tekintettel arra, hogy nem volt elég idı a 
kérdés megismerésére. Most ismét tárgyalásra bocsátom a kérelmet. 
A tárgy: a kérelmezı építési szándéka, illetve a beépítési lehetıségeinek korlátozott voltára tekintettel 
sérelmezi a jelenlegi szabályozást, ezért kéri annak módosítását. 
Az érintett terület az Alsóbene 600 tanya körüli. A kérelmezı kéri egyes területei mővelési ágára 
tekintettel a jelenlegi Ee jelő egészségügyi erdı övezet mezıgazdasági övezetre változtatását. 
 

A szakmai álláspont az, hogy értve ugyan a kérelmezı építési szándékát, mégis a kérelmét nem 
indokolt támogatni a következık miatt: 
- A terület külterületen, beépítésre nem szánt területen fekszik. 
- A terület környezete az 1997-es külterületi szabályozásban is erdı övezetbe volt sorolva. Ez alól 
kivételt jelentettek a tanyák, illetve a tényleges mővelési ágnak megfelelıen a 030/10 hrsz is. 
- A korábbi rendezési tervnél a Város felmentést kért a vonatkozó kormányrendelet szerint az Állami 
Fıépítésztıl, hogy a meglévı tanyák fejlesztési lehetısége a meglévı állapoton és a 3 %-on felül 
lehetséges legyen, ám ebben csak csekély engedmény sikerült elérni, azaz a 3 helyett 4 % az érvényes 
a kérelemmel érintett telkekre. 
- A vonatkozó jogszabályok és szakmai normák szerint nem lehet egyes területek alrészleteit külön 
szabályozni, a területeket tömbszerően kell kezelni, különösen igaz ez külterületen. Ezért nincs 
lehetıség arra, hogy a kérelem szerinti egyes alrészletek mezıgazdasági területbe kerüljenek. Nagyobb 
kiterjedéső területet a mezıgazdasági területhez kapcsolni pedig két fı ok miatt aggályos: 1. az 
erdıterület amorf alakja értelmetlen szabályozást okoz; 2. az erdıterület csökkentése tovább rontja az 
országos és megyei tervekbıl következı erdıterület növelési kötelezettségét a városnak, ezért 
ténylegesen meglévı erdıt (a tanyák körül erdı van) mezıgazdasági területbe áttenni nem célszerő. 
- A kérelmezı tárgy szerinti szántóterületének nagysága nem indokolja, hogy annak mőveléséhez 
további garázst, karámot, istálló építsen, amennyiben pedig másutt rendelkezésre áll szántóterület, 
akkor ott kell a mezıgazdasági területhez kötıdı építési lehetıséggel élni. 
 

A kérelem 2. pontjával kapcsolatban: 
A meglévı tanyák bıvíthetıségére egységesen vonatkozik a jelenlegi HÉSZ szabályozása, ettıl egyedi 
elbírálás szerint eltérni nincs lehetıség és mód. A kérelem szerinti utak áthelyezése, átalakítása az 
általános szabályok szerint kezelendı, nem rendezési tervi kérdés. 
 

A kérelem 3. pontjával kapcsolatban: 
Korábban is felmerült már, ezért a jelenlegi módosítás tárgya a nem hálózati jelentıségő, külterületen 
lévı utak rendezhetıségének megoldása. Ez a vagyonrendeletben is ennek megfelelıen rendezésre 
került. 
 
További nehézséget okoz, hogy a rendezési terv módosítási eljárásának megindításához az anyagot – a 
korábbi határozatoknak megfelelıen – elıkészítettük, a tervet leszállították, így annak ismételt 
összeállítása volna szükséges, ez plusz költségekbe kerülne. 
 

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 – Alsóbene tanya 600 környéke 
 

 
Határozat 

 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 23. sorszámmal nem támogatja a 
rendezési terv módosításának kérelmét, amely az Alsóbene tanya 600 környéke 
szabályozásának módosítására irányult. 

 
 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. október 13. 
 
Lajosmizse, 2011. október  05.. 
 
 
 
        Basky András sk. 
                                                                                                           polgármester  
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