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E L Ő T E R J E S Z T É S  
a 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2011. március 7-én tartandó ülésére.  

 
 
N a p i r e n d: Lengyeltóti Város Rendezési Tervének 4. számú módosítási ügye.  
 
E l ő a d ó:       Zsombok Lajos polgármester 
 
 
Tisztelt Képvisel ő-testület! 
 
Lengyeltóti Város Településrendezési Tervének 4. számú módosítása folyamatban van 
az alábbiakban felsorolt 3 módosítási indítvány szerint:  
 
• Molnár István Zoltán 7461. Kaposvár, Orci u. 18/B. kérelme alapján a Tisztelt Képvise-

lő-testület 110/2009.(VI.25.) számú határozatával döntött Lengyeltóti Város Település-
rendezési Tervének módosításáról, mely szerint a Lengyeltóti 0129/2., 0132., 0134. 
hrsz-ú ingatlan a Kü-1 jelű különleges övezetből a Gip jelű gazdasági-ipari övezetbe 
kerül átsorolásra.  

 
• Markus Blaser Lengyeltóti, Fonyódi u. külső szám alatti lakos kérelme alapján a Tisz-

telt Képviselő-testület 18/2010.(I.28.) számú határozatával döntött Lengyeltóti Város 
Településrendezési Tervének módosításáról, mely szerint a Lengyeltóti 097. hrsz-ú 
ingatlana a Má (általános mezőgazdasági) jelű különleges övezetből a Gip –M3 jelű 
gazdasági-ipari övezetbe kerül átsorolásra.  

 
• Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 132/2010.(VI.28.) számú hatá-

rozatában foglalva döntött arról, hogy a Lengyeltóti, 725., 735. és 736. hrsz-ú ingatla-
nok közlekedési övezetbe kerüljenek átsorolásra.      

 
A tervmódosítással kapcsolatban egyeztető tárgyalást tartottunk Virányi István település-
tervezővel és munkatársaival. A megbeszélésen felmerült, hogy a későn történt terület-
kiválasztás miatt a szerződésben tervezett befejezési határidőt tervező nem tudja tartani, 
tekintettel, hogy az előzetes szakhatósági egyeztetés még el sem kezdődött.  
További probléma, hogy Molnár István Zoltán területe, az ingatlanok helyrajzi száma az 
összevonások, megosztások miatt folyamatosan változott, emiatt a végleges egyeztetési 
anyag összeállítása nem volt lehetséges. Molnár István Zoltán tulajdonában jelenleg a 
következő ingatlanok vannak: Lengyeltóti, 0129/2., 0132., 0134., 0135/1., 0135/2., 
0167/25. hrsz. ,melyek közül a 0135/1 és /2, valamint a 0134 hrsz-ú kerülne Gip. övezet-
be, a 0132. és 0129/2. hrsz-ú pedig Gksz. (kertes gazdasági) övezetbe.     
 
Kérelmezők a tervezéssel kapcsolatban a településrendezési szerződést az Önkormány-
zattal megkötötték, valamint a tervezés díját az Önkormányzat letéti számlájára befizet-
ték.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen dönteni a Településrendezési Terv 4. 
számú módosításának tárgyában meghozott 202/2010. (IX.22.) számú határozatának 
fentiek szerinti módosításáról,  a megkötött tervezési szerződést módosító közös nyilat-
kozat megkötéséről.   
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Határozati javaslat: 
 
 
1./ Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Markus Blaser Lengyeltóti, Fo-
nyódi u. külső és Molnár István Zoltán 7461. Kaposvár, Orci u. 18/B. cím alatti lakosok 
kérelmével egyet ért és a 18/2010.(I.28.), valamint a 202/2010. (IX.22.) számú határoza-
tokkal módosított 110/2009.(VI.25.), számú határozatát a következők szerint módosítja:  
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Markus Blaser Lengyeltóti, Fonyódi 
u. külső cím alatti lakos kérelmével egyet ért, a Lengyeltóti, 097. hrsz-ú ingatlan övezeti 
besorolásának Gip-M3 övezetre történő módosításával egyet ért.  
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Molnár István Zoltán 7461. Kapos-
vár, Orci u. 18/B. szám alatti lakos kérelmével egyet ért, a Lengyeltóti 0135/1., 0135/2., 
0134. hrsz-ú ingatlanok Kü-I övezetből Ip-G (gazdasági-ipari) övezetbe, a Lengyeltóti 
0129/2., 0132. hrsz-ú ingatlanok Kü-I övezetből Gksz. övezetbe történő átsorolásával 
egyet ért.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert a megkötött tervezési 
szerződést módosító közös nyilatkozat aláírására.       
       
 
Lengyeltóti, 2011. március 03.                                 
 
 
                                                                                             Zsombok Lajos   
                                                                                               polgármester 
 
 
 
Az előterjesztést készítette:                         Jóváhagyta:  
 
 
Borbély Róbert                                      Dr. Szatmári Ibolya 
műszaki főelőadó                                            jegyző       


