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ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testülethez 
 

Vállalkozói kezdeményezés a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott 
Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2012. július 19-én vállalkozói megkeresés érkezett a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott 
Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv (továbbiakban: HÉSZ) módosításával 
kapcsolatosan: 
 
Csomós Zsolt és Virág Imre tiszavasvári lakosok a tulajdonukat képező 3243, 3244, és 3262/1 
helyrajzi számú, jelenleg kertvárosias lakóterület művelési ágú ingatlanok terület 
felhasználásának felülvizsgálatát kérelmezték a Képviselő-testülettől. A hatályos 
Településrendezési Terv nem teszi lehetővé az adott területen kereskedelmi, szolgáltató 
tevékenység folytatását, és az ahhoz szükséges épületek megvalósítását sem. 
 
Kérelmüket azzal indokolták, hogy a tulajdonukat képező ingatlanokon sütőüzem, 
élelmiszerüzlet, pizzéria és drótfonó üzem kialakítására kerülne sor, amely tevékenységek új 
munkahelyeket teremtenének a városban. 
A 3256, 3257, valamint a 3262/1 helyrajzi számú ingatlanok telekalakítása folyamatban van, 
oly módon, hogy a 3257 helyrajzi számú ingatlanból 456 m2 , a 3256 helyrajzi számú 
ingatlanból 583 m2 a 3262/1 helyrajzi számú ingatlanhoz csatolásra kerülnek. 
 
A tervezői díj, továbbá az esetlegesen felmerülő egyéb költségek összegének viselését a 
kérelmező vállalja, a benyújtott kérelmet az előterjesztés melléklete tartalmazza. 
A jogszabályok nem változtak, így a HÉSZ módosítását továbbra is kizárólag szakirányú 
tervező végezheti, ezért felvettük a kapcsolatot a NYÍRSÉGTERV Kft-vel (4400 
Nyíregyháza, Szegfű u. 73. II/3.) ahol Dudás Ede tervező az idei módosítási eljárásokban 
megbízott települési főépítészként vesz részt, akivel előzetesen a rendezési terv módosításával 
kapcsolatos egyeztetések megtörténtek a fent említett ingatlan övezeti besorolásának 
módosításával kapcsolatban. 
 
Mivel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § 
(3) bekezdés c) pontja alapján a helyi építési szabályzat és szabályozási terv elfogadása a 
települési önkormányzat képviselő-testülete feladata, ezáltal a módosítási eljárások megindítása 
és a végső változat elfogadása is a testület hatáskörébe tartozik. 
A módosítás Képviselő-testület általi támogatása esetén az Önkormányzat Településrendezési 
szerződést köt a kérelmezőkkel, melyben a kérelmező vállalja a szakirányú végzettségű tervező  
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közreműködésének díját, ezen felül a tervezési feladat ellátására Településtervezési szerződést 
köt a kiválasztott tervezővel. Ennek keretén belül rögzítve lesz, hogy 
Ř a megbízott tervező vállalja a módosítással kapcsolatos dokumentumok elkészítését, 
Ř az Önkormányzat vállalja 

· az elkészített dokumentumok jogszabályi előírásokban meghatározott 
szakhatóságoknak, továbbá állami főépítésznek történő eljuttatását, 

· a beérkezett állásfoglalások tervezőnek történő továbbítását, 
· a lakosság tájékoztatásához szükséges hirdetmény elkészítését és helyben történő 

kihirdetését, 
· a Képviselő-testületi döntéshez szükséges előterjesztés elkészítését és beterjesztését. 

 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti körülmények figyelembevételével 
szíveskedjen a lakossági kezdeményezésről, amely 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott 
Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására irányul, döntést hozni. 
 
 
 
Tiszavasvári, 2012. július 20. 
 
 
 
 Dr. Fülöp Erik 
 polgármester 
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HATÁROZAT-TERVEZET 
 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

……/2012. (……..) Kt. számú 
határozata 

 
 

Vállalkozói kezdeményezés a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott 
Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására 

 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
 
1) Támogatja azon kezdeményezést, miszerint a 11/2004. (VI.23.) számú önkormányzati 

rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítása által a 
Tiszavasvári, 3243, 3244, valamint 3262/1 helyrajzi számú – jelenleg kertvárosias 
lakóterület övezetbe sorolt - ingatlanok kereskedelmi, szolgáltató terület övezetre 
módosuljanak. 

 
2) A HÉSZ módosításához szükséges dokumentáció elkészítésével a NYÍRSÉGTERV Kft-t 

(4400 Nyíregyháza, Szegfű u. 73. II/3., ügyvezető: Dudás Ede tervező) bízza meg, azzal, 
hogy a tervezői díj, továbbá az esetlegesen felmerülő egyéb költségek összegének viselését 
Csomós Zsolt 4440 Tiszavasvári Vörösmarty utca 2/a, valamint Virág Imre 4440 
Tiszavasvári Bercsényi utca 12. szám alatti lakosok, mint vállalkozók viselik. 

 
3) Felkéri a polgármestert, hogy a 
 

- Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításából eredő feladatokat lássa el, 
 
- Településrendezési szerződést kérelmezővel írja alá, 

 
- Településtervezési szerződést a megbízott tervezővel írja alá. 

 
 
Határidő: azonnal, illetve esedékességkor Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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