




















9. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a 1013/39 és 1013/31 hrsz-ú belterületi ingatlanok 
ügyében. 

Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető elmondja, hogy ez az előterjesztés is a Rendezési Tervhez 
kapcsolódik. Lakossági kérelem érkezett a hivatalhoz, melyben a tulajdonos két ingatlan 
megvásárlását kérte a hivataltól. A Szabályozási Terv szerint egy gyűjtőút halad keresztül ezen 
a két ingatlanon, ami a Településszerkezeti Tervben és a Szabályozási Tervben is évek óta be 
van tervezve. Erre azért van szükség, mert a településnek olyan a közlekedési rendszere, hogy 
a keleti településrészen nincs gyűjtőút. Elviekben szép lenne, ha a településközpontot tudnák 
tehermentesíteni és a Nyíradony felől érkezők akár Martinka irányába is el tudnának haladni 
úgy, hogy ne kelljen a központba bemenniük. Ezt az utat ezért tervezték a Szabályozási Tervbe, 
azonban az idők folyamán az látszik, hogy az élet nem ezt produkálta. Igazából Debrecen felé 
terjeszkedik jobban a település, megépült az elkerülő, tehát ezt mindenképpen szükséges 
felülvizsgálni, amit viszont az új Rendezési Terv készítésénél szeretnék teljes körűen elvégezni. 
Mivel ez az ingatlan tulajdonos már évek óta kéri a módosítást, és sajnos van egy olyan 
rendelkezés, hogy akár kisajátítási eljárás is elindulhat. Szeretnék, ha a képviselő-testület 
hozna egy olyan döntést, hogy ezen a szakaszon a Szabályozási Tervet módosítja és ezáltal 
mentesíti a korlátozás alól ezt a két telket, illetve másik kettőt is, amelyen lakóépület is van. A 
tulajdonossal az egyeztetések folyamatban van, és amennyiben nem fogadják el, újra a 
képviselő-testület elé kell hozni ezt a témát. 

Szegediné Páll Rita képviselő elmondja, hogy volt egy olyan kérés, hogy a gazt, a szemetet a 
földutakra dobálják az emberek. Van-e valamilyen törvényi szabályozás erre? 

Antal Szabolcs polgármester megjegyzi, hogy nyilván vannak erre jogszabályok, csak nem lehet 
tetten érni ezeket az embereket, nem lehet bírságolni. Felháborítónak tartja ezt a magatartási. 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal - 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással - az alábbi határozatot hozta: 

120/2020. (VIII. 27.) öh. sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1., és 2. pontjaiban megállapított feladatkörében 
- elhatározza, hogy az 1013/31 és 1013/39 hrsz-ú, Cs. I.           szám alatti lakos tulajdonában álló 
belterületi ingatlanokat a közérdekü célra tekintettel korábban elrendelt tulajdonosi és építési jogok 

korlátozása alól mentesíteni kívánja. Erre tekintettel a 1013/31 és 1013/39 hrsz-ú, valamint az 1013/20 
és 1013/21 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan a tervezett gyűjtöutat törli a Településszerkezeti és 
Szabályozási Tervből, melyre vonatkozóan a módosítási eljárást megindítja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse, valamint az 
eljárás előkészítése és lefolytatása érdekében az összes szükséges intézkedést tegye meg. 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
Határi dő: folyamatos 

Antal Szabolcs polgármester vitára bocsájtja a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót. 
Hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal - 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással - az alábbi határozatot hozta: 
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Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől 

ELŐTERJESZTÉS 
a 1013/39 és 1013/31 hrsz-ú belterületi ingatlanok ügyében 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Szakmai tájékoztatás: 
Cs. I.,              . szám alatti lakos - jogi képviselője - Dr. Juhász Zoltán (4025 Debrecen, Arany János 
utca 44. fszt. 1. sz. alatti székhelyű) ügyvéd útján kérelemmel fordult Hajdúsámson Város 
Önkormányzata Képviselő-testületéhez, melyben kéri az Önkormányzatot, hogy a tulajdonában álló 
1013/39 és 1013/31 hrsz-ú ingatlanokat vásárolja meg. 

Kérelmének indokaként a következőket adta elő: Mint az ingatlanok tulajdonosa az elmúlt években 
többször fordult kérelemmel Hajdúsámson Város Önkormányzatához, azzal a szándékkal, hogy az 
érintett ingatlanokat érintő szabályozási előírások kerüljenek módosításra, az ingatlanok területét 
jelentős mértékben érintő út szabályozás kerüljön törlésre. Hajdúsámson Város közigazgatási 
területére érvényes Szabályozási Terve szerint a 1013139 és 1013/31 hrsz-ú ingatlanokat a város 
keleti oldalára tervezett tehermentesítő út nyomvonala érinti, olyan mértékben, hogy a két érintett 
ingatlan nem ép/thető be. 

A kérelmének ügyében, a szabályozási terv módosításának ügyében végleges döntés nem született, 
a tervezett tehermentesítő út nyomvonala nem került törlésre, ezáltal a korlátozás továbbra is 
érvényben van. 

Az ingatlanok tulajdonosa jogi képviselő útján megküldött kérelmében az ügyfél egyrészt az ingatlan 
megvásárlását, másrészt annak kisajátítását kezdeményezte és jogi képviselője az alábbi joghelyekre 
hivatkozással támasztotta alá kérelmét. 

Az épített környzet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30. § (4) bekezdése 
szerint, ha az ingatlan rendeltetését a helyi építési szabályzat valamely később megvalósítandó - 
jogszabályban megállapitott - olyan közérdekű célban határozza meg, amelynek megvalósítása a 
tulajdonostól nem várható el, és ez a tulajdonosi és építési jogokat korlátozza, a tulajdonos attól 
követelheti az ingatlan megvételét, akinek érdekében állt a közérdekű célt szolgáló korlátozás előírása 
(a továbbiakban: érdekelt). Ha az érdekelt nem állapítható meg, vagy jogutód nélkül megszűnt, a 
tulajdonos a települési önkormányzattól követelheti az ingatlan megvételét. Ha az ingatlan 
megvételére vonatkozó megállapodás az erre irányuló kérelemtől számított öt éven belül nem jön 
létre, a tulaídonos kezdeményezheti a kisajátításról szóló törvény szerinti eljárást. 

A fentiek alapján tehát a tulajdonos követelheti az ingatlanok megvételét, ugyanakkor az 
önkormányzatnak jogában áll a felajánlott ingatlanokat vagy megvásárolnia, vagy a vételi ajánlatot - 
pl. forráshiány okán - elutasítania. A 46/2020. (V.14.) polgármesteri határozattal a vételi ajánlat 
elutasításra került. 

Ez esetben a jogszabály feljogosítja az ügyfelet az ingatlanok kisajátítása iránti kisajátítási eljárás 
kormányhivatal előtti megindítására, tekintettel arra, hogy vételi megállapodás megkötésére irányuló 
kérelemtől számítva az 5 év már eltelt. 

Szakmai javaslat: 
Hajdúsámson belterületének keleti részén hiányzik az észak-déli irányú átfogó közlekedési 
lehetőséget biztosító gyűjtőút. A Településszerkezeti Terv és erre alapozva a Szabályozási Terv ezt 
már több évtizede tartalmazza (1. sz. melléklet). 

A településtervező véleménye szerint a város fejlődése, élhetőbbé tétele, a közlekedési kapcsolatok 
jelentős javítása, a városközpont tehermentesítése érdekében szükséges az észak-déli irányú gűjtőút 
megtartása, ugyanakkor egyes helyeken lehetséges a nyomvonal módosítása, szabályozási 
szélességének pontosítása, részleges kiépítése. 

A keleti városrész közlekedési rendszerének átgondolása, a gyújtőút megtartásának, nyomvonalának 
pontosítása hosszú távra az új településrendezési terv készítésénél lesz Önkormányzatunk feladata. 
A jelenlegi helyzetben a fentiek miatt javasolt a kérelemmel érintett 1013131 és 1013/39 hrsz-ú 
ingatlanokat, valamint az 1013/20 és 1013/21 hrsz-ú ingatlanokat érintő tervezett gyújtőút törlése a 
Települészerkezeti és Szabályozási Tervből, hiszen ezen ingatlanok megvásárlása mérhetetlen terhet 
róna önkormányzatunkra (2. sz. melléklet). 



Határozati javaslat: 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1., és 2. pontjaiban megállapított feladatkörében - 
elhatározza, hogy az 1013/31 és 1013/39 hrsz-ú, Cs. I.                        . szám alatti lakos tulajdonában álló 
belterületi ingatlanokat a közérdekű célra tekintettel korábban elrendelt tulaidonosi és építési iogok 
korlátozása alól mentesíteni kívánia. Erre tekintettel a 1013/31 és 1013/39 hrsz-ú, valamint az 1013/20 és 
1013/21 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan a tervezett gyűjtőutat törli a Településszerkezeti és 
Szabályozási Tervből, melyre vonatkozóan a módosítási eljárást megindítja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse, valamint az 
eljárás előkészítése és lefolytatása érdekében az összes szükséges intézkedést tegye meg. 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
Határidő: folyamatos 

Hajdúsámson, 2020. augusztus 26. 

Az előter'esztést készítette: 

Városfe'lesztési és Műszaki Osztál 

Al'e ző: 

Je ző: 

Szőkéné Diósze i Mária 

Szőkéné Diósze i Mária osztál vezető 

Dr. Deák Bernadett 

Dr. Danku József 


























































































