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Elıterjesztés
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének
2011. november 28-i ülésére

Tárgy:

Felsılajos Község Településrendezési
településfejlesztési döntés

Terve

módosításának

elıkészítése,

Üsz.: II/811/02/2011.

Tisztelt Képviselı-testület!

A településrendezési terv 2010. március 23-i, legutóbbi módosítása óta néhány
kérelem érkezett annak módosítására. Ezek a következık:
I. A MagánZOO Állat- és Szabadidı Park képviseletében Tóth Tibor kérelemmel
fordult Önkormányzatunkhoz, amely szerint kéri az általa megvásárolt 060/35 és 060/36
helyrajzi számú ingatlanok átminısítését a rendezési tervben oly módon, hogy az állatkert
befogadására, mőködésére alkalmas legyen.
A korábbi személyes találkozón megbeszéltek ellenére a kérelmezı részletes, a
településrendezési igényeket szempontjából meghatározott programot nem nyújtott be,
azonban több szakmai egyeztetés során körvonalazódott a várhatóan szükséges terület mérete,
illetve kívánatos új besorolás. A területet rendezvény, szállás, bemutatás, szolgálati lakás,
turisztikai építmények, vadaspark, ıshonos és nem ıshonos állatbemutató céljára kívánják
felhasználni. Az országos elıírások közül erre a célra a beépítésre nem szánt, különleges
övezet besorolás lehet alkalmas. A szakmai javaslat szerinti módosítás térképi ábrázolását a
melléklet tartalmazza. Ezen ábrázolva van a rendezési terv jelenleg hatályos állapota, illetve a
javaslat szerinti módosítás területe – ami nem terjed ki az érintett helyrajzi számok teljes
területére. (A térkép nem a hatályos jogi állapotot, hanem a rendezési tervi állapotot
ábrázolja.)
Az építési törvény 30/A. §-a szerint
(1) A települési önkormányzat egyes, a településrendezési eszközökben rögzített célok
megvalósítására településrendezési szerzıdést (a továbbiakban: szerzıdés) köthet az érintett ingatlan
tulajdonosával, illetve az ingatlanon beruházni szándékozóval (a továbbiakban együtt: a cél
megvalósítója).
(2) A szerzıdés tárgya lehet különösen:
a) településrendezési tevékenység elıkészítése a cél megvalósítója által, saját költségére, (…) a
településrendezési tervek, helyi építési szabályzat - egyeztetett program alapján történı kidolgozásának finanszírozása;
c) azon egyéb költségeknek vagy egyéb ráfordításoknak a cél megvalósítója általi átvállalása,
amelyek a cél megvalósításának elıfeltételei vagy következményei és az önkormányzatot terhelik.
(3) A szerzıdés alapját a cél megvalósítója által készített tanulmányterv képezi. Az önkormányzat a
szerzıdésben arra vállal kötelezettséget, hogy a cél megvalósítójának kezdeményezésére az általa
készített tanulmányterv alapján a szükséges településrendezési eljárást a szerzıdésben megállapított
határidın belül megindítja.
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(5) A szerzıdésben rendelkezni kell a településrendezési eszközök véleményezési eljárása során a
véleményezık részérıl felmerülı, jogszabály által alátámasztott észrevétel kapcsán szükséges
intézkedésekrıl, a településrendezési eszközökön végrehajtandó változtatások kötelezettségérıl, a
változtatás miatti esetleges ismételt véleményeztetési kötelezettségrıl.

A fentiekre a kérelmezıvel településrendezési szerzıdést lehet kötni. Ebben a
szerzıdésben szükséges a felmerülı kérdések tisztázása.
A rendezési terv módosításának költségeit (elızetes tájékozódás szerint ez egy
elfogadott tétel esetén 350.000.- Ft + ÁFA) a kérelmezı lehetıség szerint kéri az
Önkormányzattól átvállalni. A tervet a korábbi tervezıtıl, az Építészmőhely Kft-tıl javaslom
megrendelni. A módosítási folyamat költsége még a megbízott Települési Fıépítész díja, ami
jelen esetben 100.000- Ft-ra becsülhetı. A költségek viselıjérıl, ami a szerzıdés egy pontja,
szükségesnek tartom döntést hozni.
További tisztázandó kérdés, ami már most látható, hogy a forgalom várható
megnövekedése miatt terület megközelítését a jelenlegitıl eltérı módon kell biztosítani.
Ehhez szükség lehet a jelenlegi dőlıutak (szabályozási) szélességének a növelésére,
különösen, ha számításba vesszük, hogy buszokhoz (a késıbbiekben) elvárható az
aszfaltburkolat, amelynek mőtárgyai (árok, padka, stb.) több helyet igényelnek. Ez a
helybiztosítás költségigényes, az út melletti területek tulajdonosait kártalanítani kell. Már a
jelenlegi fázisban érdemes lehet ennek a költségviselıjérıl rendelkezni. (Az önkormányzat
vállal-e magára ilyen jellegő terheket, vagy az igénybevevınek kell vállalja az ezzel járó
költségeket. Ennek függvényében a szerzıdés-tervezet szövege módosítható, egyes pontjai
törölhetık.)
A döntés mérlegelésénél érdemes a várható elınyöket (ismertség, turizmus,
adóbevétel), illetve az esetleg felmerülı hátrányokat (a különleges funkcióból adódó
kockázatok, forgalomnövekedés, a környezı területek használatára kifejtett hatás) mérlegelni.
A jelenlegi ismeretink alapján az elınyök túlsúlya látszik, azonban az egyeztetési eljárás
során további részletek, szakhatósági szempontok lesznek megismerhetık, amik a végleges
döntésre hatással lehetnek, azaz a módosítás megindításának elhatározása még nem jelenti a
végleges döntést. Ezt a rendezési terv módosítási eljárás végén kell meghozni.
Az elıterjesztés 1. sz. mellékelte a kérelmet, 2. sz. melléklete ábrázolja a helyszínt, a
3. sz. melléklet tartalmazza a szerzıdés-tervezetet.

II. A Helvécia Product Kft. (1117. Budapest, Hunyadi J. út 4.) 2011. június 7-én
kérelmet adott be, hogy az általa megvásárolt, volt Avipak telephellyel szomszédos 03/8 hrszú ingatlan övezeti besorolását (jelenleg beépítésre nem szánt, mezıgazdasági terület)
beépítésre szánt gazdasági területre módosítsa az Önkormányzat a rendezési tervben. Az
elızetes tárgyalások során többször felhívtam az érintett cég képviselıit, hogy szükség lenne a
kérelmük részletesebb kifejtésére, a pontos cél és mérték meghatározására, azonban
mindeddig nem reagáltak érdemben a megkeresésemre. Azt tudni kell, hogy a telephely
környezetében – épp a bıvíthetıség miatt – még bıségesen áll rendelkezésre gazdasági
terület, azaz a bıvítés lehetısége jelenleg is biztosított. Mivel nem került a kérelmezık
részérıl kifejtésre, hogy mi indokolja a további terület átsorolásának kérését, így azt javaslom,
hogy jelenlegi döntésünkben ne támogassuk ezt a kérelmet. Amennyiben az elutasító
határozatunk hatására mégis megerısítené a cég kérését, a következı ülésen még
bekapcsolhatnánk a módosítási eljárásba ezt az ügyet is.
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III. Kele Attila szintén kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz, amelyben a
felsılajosi 031/5 helyrajzi számú ingatlan (5,5 ha) övezeti besorolásának megváltoztatását
kéri. Az ingatlan jelenleg beépítésre nem szánt mezıgazdasági terület, ennek a
megváltoztatását kéri beépítésre szánt gazdasági területre. A kérelemmel érintett terület az
Olívia Kft. vágóhídjával szemben van, a kérelem szerint az Olívia Kft bıvítést tervezne ezen
a területen: raktárt és csomagoló üzemet alakítanának ki. A II. számú ügyhöz hasonlóan itt is
kértem, hogy a kérelmet részletes indokolással, beruházási programmal egészítsék ki, azonban
erre a mai napig nem került sor. A részletes elképzelés kifejtése nélkül nem lehet
megalapozott döntést hozni az ügyben, azonban annyi elızetesen is megállapítható, hogy a
Lajosmizse közigazgatási területén lévı Olívia Kft üzemének, illetve tevékenységének a
települési határon és a közúton (Kónya dőlı) átnyúló növelése nem látszik szerencsésnek.
Ennek a részletes indokolása mindenképpen szükséges lenne ahhoz, hogy érdemben lehessen
foglalkozni az üggyel, azonban ebben a formájában a II-es számú ügyhöz hasonlóan azt
javaslom, hogy jelenlegi döntésünkben ne támogassuk ezt a kérelmet. Amennyiben az
elutasító határozatunk hatására mégis megerısítené a cég kérését, a következı ülésen még
bekapcsolhatnánk a módosítási eljárásba ezt az ügyet is.
A fentiek alapján a következı határozat-tervezeteket terjesztem a T. Képviselı-testület elé:

Határozat-tervezet
.../2011. (…..) ÖH
Felsılajos
Község
Településrendezési
Terve
módosításának
településfejlesztési döntés (MagánZoo Állat- és Szabadidı Park)

elıkészítése,

Határozat
1. Felsılajos
Község
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
Felsılajos
Község
Településrendezési Tervének módosítására vonatkozó kérelmek közül a I. jelőt (Tóth Tibor,
MagánZoo Állat- és Szabadidı Park részére különleges, beépítésre nem szánt terület
kialakítása a csatolt melléklet szerint) támogatja, a rendezési terv módosítását azzal készítteti
elı.

2. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a településrendezési
szerzıdés-tervezet 4. pontjában: „ A módosítás során felmerülı költségeket a(z)
………….………………….. viseli.”
3. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a településrendezési
szerzıdés-tervezet 8. pontjában:

„Amennyiben szükségessé válik a megközelítésre szolgáló közutak szélesítése, annak
költségeit a(z) …………………………….. viseli.”
4. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a Polgármestert az
elıterjesztés 3. melléklete szerinti és a határozat 1-3 pontjában foglaltaknak megfelelı
településrendezési szerzıdés aláírására és a településrendezési terv megrendelésére.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2011. november 23.

5

Határozat-tervezet
.../2011. (…..) ÖH
Felsılajos
Község
Településrendezési
Terve
településfejlesztési döntés (Helvécia Product Kft)

módosításának

elıkészítése,

Határozat
A Képviselı-testület a II. jelő (Helvécia Product Kft: gazdasági övezet kialakítása a 03/8 hrsz-on)
kérelmet a beruházói szándék megfelelı indokolása és elıkészítése hiányában nem támogatja.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2011. november 23.

Határozat-tervezet
.../2011. (…..) ÖH
Község
Településrendezési
Terve
módosításának
elıkészítése,
Felsılajos
településfejlesztési döntés (Kele Attila: gazdasági övezet kialakítása a 031/5 hrsz-on)

Határozat
A Képviselı-testület a III. jelő (Kele Attila: gazdasági övezet kialakítása a 031/5 hrsz-on) kérelmet
a beruházói szándék megfelelı indokolása és elıkészítése hiányában nem támogatja.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2011. november 23.
Juhász Gyula sk.
polgármester
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Elıterjesztés 1. melléklete
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Elıterjesztés 2. melléklete
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Elıterjesztés 3. melléklete
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZİDÉS
amely létrejött
egyrészrıl:
név: Felsılajos Község Önkormányzata
székhely: 6055 Felsılajos, Iskola u. 12.
KSH azonosító: 15540306
Bank: ………………………………
Számlaszám: ………………………………
képviseli: Juhász Gyula polgármester
– továbbiakban: Önkormányzat
másrészrıl
név: «kérelmezı»
székhely: «Cím»
cégjegyzékszám: ……………………………..
adószám: ……………………………………..
képviseli: …………………………………….
– továbbiakban: Kérelmezı
között a mai napon az alábbi tartalommal és feltételekkel:
1. Kérelmezı tulajdonát képezi a Felsılajos, «érintett_hrsz» hrsz, …………………… alatti
ingatlan(ok), alapterületük: «terület_nagysága_m2» m2, amely Felsılajos Község
jelenleg hatályos településrendezési terve szerint Eg jelő gazdasági erdı, illetve Má jelő
általános mezıgazdasági terület övezetben van.
2. Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Étv.) 30/A §-a szerinti jelen településrendezési szerzıdéssel a felek
megállapodást kötnek abból a célból, hogy az 1. pont szerinti ingatlanra vonatkozóan
Önkormányzat állatkert (rendezvény, szállás, bemutatás, szolgálati lakás, turisztikai
építmények, vadaspark, ıshonos és nem ıshonos állatbemutató) létesítésére alkalmas
módon változtassa meg a településrendezési tervet.
3. A 2. pont szerinti településrendezési tevékenység alapja Kérelmezı által benyújtott
kérelem, melyben foglaltak szerint az 1. pont szerinti terület igényelt szabályozási
módosítás: különleges, beépítésre nem szánt terület (állatkert).
4. A módosítás során felmerülı költségeket a(z) ………….………………….. viseli.
amennyiben a Kérelmezı, abban az esetben szükséges az 5-6-7 pont:
5. A 4. pontban rögzített fizetési kötelezettség elıre esedékes, melyet Kérelmezı
Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára köteles megfizetni a jelen szerzıdés
hatályba lépését követıen, legkésıbb 15 napon belül. Amennyiben Kérelmezı 15 napon
belül fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, jelen szerzıdés hatályát veszti,
megszőnik, nem áll be Önkormányzat jelen szerzıdésben vállalt kötelezettsége. A
fentiekrıl Önkormányzat Kérelmezıt írásban értesíti.
6. Kérelmezı a 4. pont szerinti díjat átutalással fizeti meg Önkormányzat
……………………..- nél vezetett számlájára.
7. Önkormányzat az összeg befizetését követıen vállalja a településrendezési terv
megrendelését, és a településrendezési terv módosítási eljárás megindítását, lefolytatását.
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8. Amennyiben szükségessé válik a megközelítésre szolgáló közutak szélesítése, annak
költségeit a(z) …………………………….. viseli.
9. Kérelmezı vállalja a tárgyi területen, illetve indokolt esetben Felsılajos Község
közigazgatási területén más, lehetıség szerint saját tulajdonú területen szükségessé váló,
az egyeztetési, véleményezési eljárás során elıírásra kerülı szabályozási, kompenzációs
elemek (pl. védıfásítás, stb.) megvalósítását. Amennyiben saját területen ez nem
biztosítható, úgy vállalja az ehhez szükséges terület biztosítását.
10. Önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a véleményezési, egyeztetési
eljárás során a módosítással (kérelemmel) kapcsolatban negatív (elutasító, kifogásoló,
nem javasló, feloldatlan, feloldhatatlan) vélemény, észrevétel érkezik; úgy a módosítást
(kérelmet) elvesse. A kérelem elvetése esetén a 4. pont szerinti költség nem jár vissza.
11. Felek esetleges jogvitájuk elbírálására – hatáskörtıl függıen – a kecskeméti Városi
Bíróság és a Bács-Kiskun Megyei Bíróság illetékességét kötik ki.
12. Jelen szerzıdés aláírására Felsılajos Község Önkormányzatának polgármesterét
Felsılajos Község Önkormányzat képviselı-testületének ……………………sz.
határozata jogosítja fel.
Felek a jelen szerzıdést, mint ügyleti akaratukat minden tekintetben megfelelıen rögzítı
dokumentumot – képviselet esetén a képviseletre vonatkozó szabályok figyelembe vételével jóváhagyólag írják alá.
Felsılajos, 2011. december …….

Juhász Gyula polgármester
Felsılajos Község Önkormányzata képviseletében

Kérelmezı
képviseletében: …………………………………….
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Elıterjesztés 4. melléklete
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Elıterjesztés 5. melléklete

