
 
2017. február 16. Képviselő-testületi ülés 

 
Előterjesztés 

 

7. napirendi pont - Döntés a folyamatban lévő településrendezési eszközt 
módosító eljárásokról; 

Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Vámosszabadi Község településrendezési eszközének 2016. év folyamán indult módosításai a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012.(XI.8.) Korm. rendeletben leírt teljes , illetve egyszerűsített eljárás szabályai szerint 
jelenleg folyamatban vannak. 
 

I. A Vámosszabadi 0178/4 hrsz-ú ingatlant (teniszpálya) érintő rendezési tervvel 
kapcsolatosan megérkeztek a szakhatósági vélemények: 
  

 



 

 

A 3. pontban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. jelezte, hogy a Szabadi u.- Fő u. kereszteződésében 
a látómező biztosítását igazolni kell. A tervező javaslata az, hogy ebbe a kereszteződésbe stop 
táblát kell kihelyezni.  
A rendezési terv módosításról a lakosság tájékoztatása a helyben szokásos módon megtörtént 
(kifüggesztés, falu TV, honlap). 
Képviselő-testületi határozat szükséges ahhoz, hogy a 2. kör elindulhasson. Két kérdésben kell 
dönteni: 
1.  
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő- testülete megállapítja, a Vámosszabadi, Szabadi 
u. – Fő út – Füzes u. – 14. számú főút - Szigeti u. által határolt telektömböt érintő rendezési 
tervmódosítás egyszerűsített eljárás során a partnerekkel a partnerségi egyeztetés szabályai szerint 



a rendezési terv módosításának egyeztetése megtörtént. A dokumentumokkal kapcsolatban 
észrevételt, kifogást nem érkezett.  
Határidő: 2017. február 24. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 
2. Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő- testülete a Vámosszabadi, Szabadi u. – 
Fő út – Füzes u. – 14. számú főút - Szigeti u. által határolt telektömböt érintő rendezési 
tervmódosítás dokumentációját és a véleményezési eljárásában beérkezett állásfoglalásokat 
megismerte. A 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet szerinti, az észrevételekkel és a szabályozás 
pontosításával egyet ért, egyéb észrevételt nem tesz, kifogást nem emel. 
A képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a rendezési terv módosítása ügyében a Győr 
Moson Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi 
Felügyeleti Osztály Állami Főépítészt irányába a záró vélemény megkérése tárgyban a szükséges 
megkeresést tegye meg. 
Határidő: 2017. február 24. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 

II. Vajda László Zoltán és Horváth Zsófia kérelme 
 

A kérelmezők a 019/10 hrsz-ú véderdő falusias lakó övezeti átsorolását kezdeményezik. A 

rendezési terv módosításának oka az, hogy a védelmi funkciójú erdő területére az OTÉK 

rendelkezései értelmében építmény nem létesíthető. A kérelmezők vállalkozást kívánnak 

működtetni az érintett területen, kérik a képviselő-testülete támogatását a rendezési terv 

módosításához. 

 

Határozati javaslat: 

Vámosszabadi településrendezési terv módosításáról 
1. A Képviselő-testület elhatározza a 019/10 hrsz-ú védelmi rendeltetésű erdő övezetbe sorolt 
ingatlan övezeti besorolásának módosítását;   
2. A rendezési terv módosításának költségét a kérelmezők, Vajda László Zoltán és Horváth 
Zsófia köteles viselni. 
3. A szabályozás oka: a kérelmezők a területen építményt kívánnak létesíteni és vállalkozást 
működtetni. 
4. A szabályozás célja: lakó –és gazdasági épület kialakítása a területen  
5. A szabályozás várható hatásai: a lakosságszám növekedése, helyi vállalkozás alapítása 



6. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a Vámosszabadi 019/10 hrsz-ú ingatlan falusias lakó 
övezeti átsorolása megállapító módosított rendezési terv önkormányzati érdeket nem sért.  
7. A Képviselő-testület felhatalmazza Lizákné Vajda Lívia polgármestert, hogy a rendezési tervet 
készítő tervezőt a kérelmező nyilatkozata alapján kérje fel a módosítás elkészítésére. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: 2017. február 24. 
 

III. Tájékoztatás a folyamatban lévő rendezési terv módosítására vonatkozó eljárások 
aktuális állásáról 
 

A településrendezési tervmódosítás által érintett területek:  
 

I. tervezési terület: 537/5, 537/2 hrsz.-ú területek területfelhasználási kategóriájának 
változtatása gazdasági övezetből lakó övezetbe történő sorolással, a meglévő belterületen és 
beépítésre szánt területen belül.  

 

II. tervezési terület: a külterületi 0136/12 hrsz.-ú övezet – jelenleg Ksp - paramétereinek 
változtatása, illetve a közművesítettségre vonatkozó feltételek enyhítése. A szomszédos ipari 
gazdasági övezetben (hrsz.: 0136/28-40) szintén a közművesítettségi feltétel változik, figyelembe 
véve a műszaki feltételrendszert és a gazdaságossági számításokat.  
 
III. Az önkormányzat kezdeményezése alapján a 14-es út melletti gazdasági terület övezeti 
besorolását kell változtatni az OTÉK 24. § szerinti ipari (Gipe) övezetre, - jelenleg gazdasági, 
kereskedelmi –szolgáltató Gksz – az útépítési pályázati feltételek biztosítása céljából.  
 

Szabályozási terv módosítás után: 

 



Szerkezeti terv módosítás után: 

 

 

A teljes eljárásban folyamatban lévő módosítás jelen szakaszában testületi döntést nem igényel. 

 

       Lizákné Vajda Lívia s.k. 
                polgármester 


