


A tervezett módosítás e területeket is kedvezőbb helyzetbe kívánja hozni, hiszen a tanyaként kivett 
területet a hozzá déli oldaloj csatlakozó mezőgazdasági üzemi különleges övezetbe javasolja sorolni. 
Egységes területfelhasználást kialakítva, és a jelenlegi 3%-os legnagyobb beépíthetőség helyett 40 
%-os legnagyobb beépíthetőséget kínálva. 
A meglévő erdőterület megtartása az állattartó telep és település közötti védelem miatt is szükséges." 

Az előterjesztés melléklete: ,,Tanulmányterv, 2017. július 2." 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatot megtárgyalni és 
elfogadni szíveskedjen. 

Határozati javaslat: 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete testülete - a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, valamint az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-ában megállapított 
feladatkörében -elhatározza, hogy a KŐHOMLOKZAT Korlátolt Felelősségű Társaság (képviselője: 
Petrikovits Lajos) -                                              -és Darabos János                                                              szám 
alatti lakos (kérelmezők) Ill. 85-13/2017. számon iktatott tanulmánytervvel alátámasztott kérelmének 
helyt adva, a tanulmánytervvel érintett valamennyi ingatlan területfelhasználását módosítja abban az 
esetben, ha a településrendezési terv módosításával kapcsolatban a kérelmezők a településrendezési 
szerződés keretében valamennyi költség viselését vállalják. 

A településrendezési szerződés alapján az Önkormányzat a településrendezési terv módosítását 
lefolytatja. Amennyiben az eljárásban bármely államigazgatási szerv, vagy szakhatóság véleménye 
kizárja a településrendezési terv módosításának lehetőségét, a kérelmezők semmilyen kártérítési 
igénnyel nem léphetnek fel az Önkormányzattal szemben. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőket, valamint a 
településtervező! tájékoztassa és az érintettel a településrendezési szerződést az önkormányzat 
ügyvédjének bevonásával kösse meg. Továbbá felkéri a településrendezési terv módosításával 
kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére. 

Határidő: 
Felelős: 

tájékoztatásra: 2017. szeptember 15. 
Antal Szabolcs polgármester 

Hajdúsámson, 2017. augusztus 28. 

Antal Szabolcs 
polgármester 

***A határozat e/fogadásához mínősített több.ség szükséges.*** 

Az előterjesztést készítette: Takács Lajos " \ 

Városfejlesztési és Műszaki Osztály: Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető 1 
Pénzügyi és Gazdasági Osztály: Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető tv-.. 
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Aljegyző: Dr. Fekete Edina 1 1 
Jegyző: Dr. Danku József Jl;"' '' 
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