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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2016. év végén a Vámosszabadi 0178/4 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa kérelmet nyújtott be a 
vámosszabadi helyi építési szabályzat módosítása tárgyában. A kérelmező módosítást azért kérte a 
képviselő-testülettől, mert a tulajdonában álló ingatlanon korábban teniszpályát létesített és annak 
lefedésére építményt kívánt elhelyezni. Az építmény létesítésére vonatkozó előírások a módosítás 
kezdeményezése előtt is adott volt, azonban a most hatályos szabály szerint az építési hely 
kijelölése nem vagy nehezen alkalmazható az építmény létesítésénél.  
A benyújtott kérelemre a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 
203/2016. (XI.24.) KT határozat 
A Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatos kérelemről 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Intertranscoop Kft. kérelme 
alapján 
1. kezdeményezi a különleges sport terület övezet K sp-2 területen létesítendő építmény 
telekhatártól 2 méteres távolságban történő elhelyezésének lehetővé tételére vonatkozó 
módosítását.   
2. A HÉSZ módosításának költségét a kérelmező, az Intertranscoop Kft. köteles viselni. 
3. A szabályozás oka: a területen történő sportlétesítmény kialakítása 
4. A szabályozás célja: a sportlétesítmény optimális használhatósága  
5. A szabályozás várható hatásai: az idegenforgalom növekedése 
6. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a Vámosszabadi 0178/4 hrsz-ú ingatlan övezeti előírásait 
megállapító módosított rendelkezés önkormányzati érdeket nem sért.  
7. A Képviselő-testület felhatalmazza Lizákné Vajda Lívia polgármestert, hogy a HÉSZ 
módosítást készítő tervezőt a kérelmező nyilatkozata alapján kérje fel a módosítás elkészítésére. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 
 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő- testületének döntését követően a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről a 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján egyszerűsített eljárásban megkezdődött az eljárás, 
amelyben végeredményeképpen terjesztem elő az alábbi rendelet-tervezetet. 
 
Kelt: Vámosszabadi, 2017. június 22.  
 
       Lizákné Vajda Lívia polgármester s.k. 



 
 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének …./2017. (VII.7.) 
önkormányzati rendelete Vámosszabadi Község Helyi Építési Szabályzatáról és 
Szabályozási Tervéről szóló 11/2010. (X. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Vámosszabadi Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 62. § (6) bekezdés 6. 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Étv. 6. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában 
megállapított feladatkörében eljárva Vámosszabadi Község Helyi Építési Szabályzatáról és 
Szabályozási Tervéről szóló 11/2010. (X.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 
módosításáról a következő rendeletet alkotja: 

 
1. § 

 
A HÉSZ szabályozási tervlapja e rendelet 1. sz. mellékletében szereplő SZT 2016-1/M számú 
tervlap szerint módosul. 
 
 

2. § 
 
 
E rendelet az elfogadástól számított 15 napon belül lép hatályba. 
 
 
 
 
  .....................................................   .....................................................  

Lizákné Vajda Lívia Kató Mária 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 
Kihirdetve: 2017. június 23. 
 
 
 



 


