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P annonh alma Vá ros onko rm á n y Zat KépYis elő-testületén ek
2018. november 27. napi ülésének 3. napirendi pontjához

3.) Imre Lász|ő 9090 Fannonhalma R.ákóczi Ferenc u. 34. szám alatti lakos Településrendezési
Terv módosításával kapcsolatos kérelmének isnrertetése.
Eiőadók: Kovács Szabolcs jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Imre László 9090 Pannonhalma Rákóczi Felenc U. 34. szátn alatti lakos Településrendezési Terv
rnódo sításával kapcs olato s kérelmet terj esztett a Képvis elo-testület elé.

Kérelmében előadta, hogy a tulajdonát képezik a Pannonhalma belterület 681 és 683/1 lrr'sz.-ú
ingatIanok (a vasirtál1omással szemben, az Attila utca mögötti tömbben). Ezeket a
településrendezési terv jelenleg Vk és Vkpark jelű kozponti vegyes terület övezetbe sorolja,
valamint a telkeket keresztir'ányban egy tewezeff. gyűjtőút is keresáül szeli. A tervezett út egy a
telkeken á11ó meglévő épületet is ,,kettévág''.

A tárgyi telkeknek (összevonva) jelenleg is megoldott a megközelítése a Vasút utcáról. A területet
szeretné gazdasági tevékenységhez kapcsolódó telephelyként hasznosítani, ami a jelenlegi
szabáIyozás (övezeti besorolás, új közlekedési terület kiszabályozása) miattnem lehetséges.

Kéri, hogy a telkek gazdasági területként, valamint az ellhez kapcsolódó telephelyként történő
hasznosíthatőságat megvizsgálni, továbbá a jelenleg kiszabályozott út nyomvonalát felülvizsgálni
szíveskedjenek, hogy a teleptilésrendezési terv tegye lehetővé a tárgyt telkek ilyen célú
hasznosíthatőságát és beépíthetőségét, lehetőleg a további területek feltár'ásához szükséges út
kiszab ály o zás átil fii g g etl enül.

Imre László a lrivataIban történt egyezÍetés során azt is kéfte, hogy a módosítás koltségeit az
önkormányzat váIlalja mivel a jelenlegi besorolás és szabályozás a tulajdonában lévő ingatlanok
haszno sítását ellehetetleníti.

Az előterjesáésemhez mellékelten csatolom a beadott kérelme, a rendezési terv érintett
ingatlanokra vonatkozó másolatát és a Tér'-Háló Kft' rendezési terv módosításála vonatkozÓ
árajánlatát.

Kérern a Tisztelt l(épvise1ő-testü1etet' hogy alakítsa ki álláspontját a napirenddel kapcsolatosan.

Pannonhalm a, 2OI8. november 21.

Kovács Szabolcs
Jegyző
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9090 Fannonhalma Dózsa György u. 10.

Tisztet Képviselő{estÜletl
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A tulajdonomat képezik a Pannonhalma belterÜlet 681 és 683/1 hrsz-Ú ingatlanok (a vasútállomással
szemben, az Attila uica mögötti tömbben). Ezeket a telepÜlésrendezési terv jelen|eg Vk és Vkpark jelű
központi Vegyes terÜlet övezetbe sorolja, valamint a telkeket keresztirányban egy tervezett gyűjtőÚt is
keresztül szeli. A tervezett út egy a telkeken álló meglévő épÜletet is ,,kettévág'''

A tárgyi telkeknek (összevonva) jelenleg is megoldott a megközelítése a Vasút utcáróI. A terÜletet
szeretném gazdasági tevékenységhez kapcsolódó telephelyként hasznosítani, ami a jelenlegi
szabályozás (övezeti besorolás, új közlekedésiterÜlet kiszabályozása) miatt nem lehetséges'

Kérem, hogy a telkek gazdasági terÜletként, valamint az ehhez kapcsolódó telephelyként történő
hasznosíthatóságát megvizsgálni, továbbá a jelenleg kiszabályozott út nyomvonalát felÜlvizsgálni
szíveskedjenek, hogy a telepÜlésrendezési terv tegye lehetővé a tárgyi telkek ilyen célú
hasznosítlratóságát és beépíthetőségét, lehetőleg a további terÜletek feltárásához szÜkséges Út
kiszab ály ozás ától f Ü g getl en Ü l.

Pannonhalm a,2018. november 7.
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