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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21-i ülésére 
 

Tárgy: Ladánybene településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása 

 

 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2007. (VI. 14.) rendeletével 

megalkotta a helyi építési szabályokról szóló önkormányzati rendeletét. 

 A hatályba lépésétől eltelt időszakban a jogalkalmazási gyakorlat már szükségessé tette a 

rendelet módosítását, amelynek  átdolgozása ismételten szükségessé vált. 

 Az utóbbi időben a ladánybenei külterületi ingatlanok vonatkozásában telekalakítási 

kérelmek egy része elutasításra került, mivel eltérő (szántó, illetve erdő) művelési ágú 

ingatlanokra vonatkozott a tervezett telekegyesítés. A érintett telekegyesítési engedély iránti 

kérelemmel érintett telkek a telekalakítás után nem egyazon terület-felhasználási egységbe 

tartoznának, amelynek további fenntartása nem lehet célja a helyi építési szabályzatnak. Ennek 
feloldása, valamint a Rákóczi utcában és külterületi folytatásában a 22 m-es szabályozás szélesség 

ismételt tárgyalása és a „tervezett belterületi határ” és „beépítésre szánt terület” fogalmak és a 

helyi rendezési tervben való ábrázolásuk szükségessé teszik a rendezési terv, valamint a 

hozzákapcsolódó munkarészek ismételt módosítását. 

 Az érintett ingatlan tulajdonosokkal 2011. október 12-én egyeztető megbeszélést tartottunk, 

amelyben kérik a képviselő-testületi döntést, s vállalják a rendezési terv módosításának rájuk eső 

költségeit. 

 Fent leírtak alapján kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy vizsgálja felül a rendezési 

tervét, s az alábbi határozati-javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 
 

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének …./2011.(XI. 21.) határozata 
Ladánybene Község Önkormányzata rendezési tervének felülvizsgálatáról 
 

HATÁROZAT 
 
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következő településfejlesztési döntést 
hozza: 
1.) A hatályos településrendezési eszközök (településfejlesztési koncepció, településrendezési 

terv és helyi építési szabályzat) a következőkben felülvizsgálandók és szükség szerint 
módosítandók: 
a.) Mezőgazdasági terület (Má-1*) jelű fejlesztési övezetének tulajdonviszonyokat 

figyelembe vevő lehatározása és szabályozása, 
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b.) beépítésre szánt területeken (mezőgazdasági- és erdőterületeken) a különböző 
területfelhasználású telkek összevonása, 

c.) Rákóczi utcában és külterületi folytatásában a 22 m2-es szabályozási szélesség, 
d.) „Tervezett belterületi határ” és „beépítésre szánt terület” fogalmak és tervi 

szabályozásuk. 
2.) Az 1.) pontban foglaltak megvalósítására felkéri a képviselő-testület Kardos Attila – 

polgármestert –  a határozat mellékletét képező árajánlat alapján tervezési munka 
megrendelésére, a szükséges egyeztetések lebonyolítására majd a jóváhagyás 
előterjesztésére. 

 
Felelős: Kardos Attila – polgármester 
Határidő: 2012. július 31. 
 
 
 
 
 
Ladánybene, 2011. november 10. 
 
 
 
 
       Tisztelettel:  
 
 
        Kardos Attila 
        polgármester 

 


