
ELŐTERJESZTÉS 

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2012. április 26-ai ülésére 

8. napirend 

Tárgya: Hozzájárulás a Maglód 3027 hrsz-ú területen négy lakás építéséhez 
egyedi képviselőtesti elbírálás alapján. 

Előadó:  Tabányi Pál polgármester 

Az előterjesztés (határozati javaslat) elfogadása 
nyilvános ülésen egyszerű többségű 

nyílt szavazást igényel. 

 

JEGYZŐI ZÁRADÉK 

Az előterjesztéshez és határozati javaslathoz jogi kifogást nem emelek. 

Maglód, 2012. április 19. 

 Margruber János 
 jegyző 

 



MMAAGGLLÓÓDD  VVÁÁRROOSS  ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATT  
PPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERRÉÉTTŐŐLL  
2234 Maglód, Fő utca 12. 

EE LLŐŐTT EE RR JJ EE SS ZZ TT ÉÉ SS   
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2012. április 26-ai ülésére 

8. napirend:  Hozzájárulás  a  Maglód  3027  hrsz‐ú  területen  négy  lakás  építéséhez  egyedi 
képviselőtesti elbírálás alapján. 

Előadó:  Tabányi Pál polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Téglás Istvánné levélben fordult hivatalomhoz aziránt, hogy alábbi ügyében a 
képviselőtestület döntését kérje: 

Előzmények: 

Nevezett 2008.02.27-én a maglódi építéshatóság segítségét kérte a Maglód Erzsébet krt. 
83 és 85 szám alatti ingatlan rendezése ügyében, mivel az ingatlan megörökölt részét 
értékesíteni szerették volna. A műszaki osztálytól a következő információt kapta: 

A két, a 3027 és 3028 hrsz- telkeket vonják össze, majd azt követően a lakók használat 
szerint osszák meg. Ezzel a megoldással ugyanis minden lakó számára megmarad az 
ingatlanához szükséges terület, az örökölt ház is eladható, illetve még maradna egy 
akkora terület is, hogy oda egy átlagos méretű földszinti lakóház is építhető.  

Ezek alapján nevezett a földhivatallal felmérette a területet és elkészítette a változási 
vázrajzot. A változási vázrajz alapján a műszaki iroda a 4343-2/2008. szám alatt kiadta a 
telek összevonási határozatot. 

A képviselőtestület a határozat kiadását követően azonban módosította a Helyi Építési 
Szabályzatot oly módon, hogy ez által lehetetlenné tette a fennmaradó telekrész 
beépítését. Megtiltotta ugyanis a szabályzat által lehatárolt területen négy lakás építését.  

Nevezett véleménye szerint a döntés őt lehetetlen helyzetbe hozta, mert összevonás 
nélkül a két telek egyenként 874-874 m2-es területén a megváltozott HÉSZ alapján is 
megvalósítható lett volna  a 2-2 db lakóház elhelyezése. Az összevont 1748 m2-es 
területen viszont már nem , ugyanis egy telken csak 3 db lakóház építhető. 

Téglás Istvánné sérelmesnek találta a döntést és 2011. október 26-án kelt levelében 
helyzete megoldását kérte. Ügyét a soron következő Bizottság tárgyalta, helyszíni bejárás 
történt és megállapítást nyert, hogy a terület beépítésre alkalmas.  

Fentiek alapján kérem a tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és 
tekintettel az ügy előzményeire járuljon hozzá ahhoz, hogy a Maglód 3027 hrsz-ú telken 
egy negyedik lakás is épülhessen. 
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Határozati javaslat 

Maglód  Város  Önkormányzat  képviselőtestülete  –  figyelemmel  az 
előterjesztésre  és  az  ügy  előzményeire  –  Téglás  Istvánné  részére  egyedi 
felmentést  ad  a  Maglód  Nagyközség  Helyi  Építési  Szabályzatáról  szóló 
22/2002.(IX.30.)Kt.  rendelet  9.§  (1)  bekezdésének  rendelkezése  alól  és 
engedélyezi a Maglód 3027 hrsz alatt található 1748 m2‐es területen negyedik 
lakóépület létesítését. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  a határozat végrehajtásáért: Tabányi Pál polgármester, 
a végrehajtásában való közreműködésért: dr Visnyay Noémi aljegyző 

Maglód, 2012. április 19. 

 Tabányi Pál 
 polgármester 
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