Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől
ELŐTERJESZTÉS
a xxxxxxxxxx és xxxxxxxxxx 0444/34-35-36-37, 0444/26-27, 0444/5-6-7, és 0444/16 hrsz-ú
területeket érintő Településrendezési Terv módosítási kérelme ügyében
Tisztelt Képviselő-testület!
A KŐHOMLOKZAT Korlátolt Felelősségű Társaság (képviselője: xxxxxxxxxx ) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
továbbá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. szám alatti lakos 2017. január 20. napján kelt
Településrendezési Terv módosítási kérelemmel fordultak Hajdúsámson Város Önkormányzatához, a
település közigazgatási területén található 0444/34-35-36-37, 0444/26-27, 0444/5-6-7, és 0444/16
hrsz-ú, a valóságban Hajdúsámson, Bodzás utcában és attól délre elhelyezkedő ingatlanok
kérelmezők igényeinek megfelelő beépítése miatt.
A fentiekben részletezett ingatlanokat magában foglaló terület a hatályos szabályozási terv szerint
beépítésre szánt „Lf-5”-jelű, falusias lakóterület területfelhasználásba és „Mgy-1”-jelű, többségében
gyep- legelő területfelhasználásba sorolt terület. A tervezett módosítással érintett 0444/34-35-36-37,
0444/26-27, 0444/5-6-7, és 0444/16 hrsz-ú ingatlanok „Gksz”-jelű, kereskedelmi-szolgáltató
gazdasági területfelhasználásba, építési övezetbe kerülnének átsorolásra. Kérelmezők az átsorolás
céljaként a terület elhelyezkedéséből adódó igényeknek, fejlesztési céloknak jobban megfelelő területfelhasználású terület kialakítását jelölték meg.
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. augusztus 31. napján tartott
képviselő-testületi ülésén döntött a településrendezési eszközök módosítási kérelmében, a 226/2017.
(VIII. 31.) öh. számú határozatában foglaltak szerint a tervezett módosítási kérelmet a kérelmező
teljes költségviselése mellett támogatta.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) alapján a módosítási eljárás
megindult.
A tervezett módosítási eljárás pontosításához kérelmező az érintett területen megvalósítani
szándékozott gazdaságfejlesztő beruházások megvalósítására vonatkozó nyilatkozatot, kérelem
kiegészítést nyújtott be.
Fentiek alapján, amennyiben a Képviselő-testület az érintett gazdaságfejlesztési eljárást támogatja – a
gazdaságfejlesztési szándék mielőbbi megvalósíthatóságának elősegítése érdekében – úgy a
településrendezési eszközök módosítási eljárását a Korm. rendelet 32. § (4) bekezdésében foglaltak
alapján egyszerűsített eljárással kell lefolytatni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a következő határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-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 eljárva,
összhangban a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdésében foglaltakkal – elhatározza, hogy a
KŐHOMLOKZAT Korlátolt Felelősségű Társaság (képviselője: Petrikovits Lajos, 4030 Debrecen,
Liliom u. 4.), továbbá

Darabos János, 4251 Hajdúsámson, Széchenyi István u. 3. szám alatti lakos (együtt: kérelmezők)
Településrendezési Terv módosítása ügyében hozott 226/2017. (VIII. 31.) öh. sz. határozat első
bekezdését a következők szerint módosítja:
„A III. 85-13/2017. számon iktatott tanulmánytervvel alátámasztott és kérelmének kiegészítéseként
beadott nyilatkozatában foglaltaknak helyt adva, a módosítással érintett ingatlanok tervezett
területfelhasználását módosítja, a módosítást gazdaságfejlesztő beruházás megvalósulása érdekében
támogatja, abban az esetben, ha a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban a
kérelmezők a településrendezési szerződés keretében valamennyi költség viselését vállalják.”
A 226/2017. (VIII. 31.) öh. sz. határozat további, jelen módosítással nem érintett tartalmi elemei és az
abban meghatározott feltételek változatlan formában hatályban maradnak.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a Településrendezési Terv módosításával kapcsolatos
valamennyi szükséges intézkedés megtételére.
Határidő:
Felelős:

tájékoztatásra: 2018. január 31.
Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2018. január 22.
Antal Szabolcs
polgármester

Az előterjesztést készítette:
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:
Jegyző:

***A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.***
Takács Lajos
Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető
Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető
Dr. Danku József

2

KIVONAT

l

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. augusztus 31. napján (csütörtök)

9.00 órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből
13.

napirend
Előterjesztés a xxxxxxxxxxxxxxxxx
0284/1 hrsz-ú területeket érintő
ügyében

és xxxxxxxxxxxxx 0444/36-35-34, 0444/27 és
Településrendezési terv módosítási kérelme

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal - O ellenszavazattal és O
tartózkodással - az alábbi határozatot hozta:
226/2017. (VIII. 31.) öh. sz. határozat

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 megállapftott
feladatkörében - elhatározza, hogy a KÖHOMLOKZAT Korlátolt Felelősségű Társaság (képviselője:
xxxxxxxxxxx) - xxxxxxxxxxxxxxxxxx - és xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 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 vállalj�k.
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 dör.tésről a kérelmezőket, valamint a
településtervezőt tájékoztassa és az érintettel a településrendezési szerződést az önkormányzat
ügyvédjének bevonásával kösse meg. Továbbá felkéri a településrendezési terv módosításával
kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére.
Határidő:
tájékoztatásra: 2017. szeptember 15.
Antal Szabolcs polgármester
Felelős:

Dr. Danku József sk.
jegyző
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Antal Szabolcs sk.
polgármester
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A Hatályos szabályozási terv részlete

....... -···· ..

_,..

,

o�-

A szabályozdsi terv javasolt módosítása
Tanulmányterv - Hajdúsámson xxxxxxxxxxx és xxxxxxxxxx által kezdeményezen 20 l 7. évi TRT módos ítás hoz -1

