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Rendezési terv módosítása  
 
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

1.) Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a rendezési tervvel 
kapcsolatos módosítási javaslatokat. 
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Zobokiné Kiss Anita polgármestert a módosítási 
eljárás lefolytatására. 
 
 
 

 
Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester 
Határidő: értelemszerű 

 
Értesül: - Beruházási Csoport 

  - Rédeiné Bondor Klára tervező 
     - Irattár 

 
 
 
 

 Zobokiné Kiss Anita sk. dr. Pethő Anada Zsuzsa sk. 
 polgármester jegyző 
 
 
 

 

 

 

 

 



LAKITELEK NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2017. ÉVI 

MÓDOSÍTÁSA 

MÓDOSÍTÁSI HELYSZÍNEK ISMERTETÉSE 

1. sorszámú ügy:  
Helyszín: 041 hrsz-ú temető, 039/ 1 hrsz-ú erdő  
Érintett szelvény:K6, K10, B1 
Kezdeményező: Polgármester 
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv  
Változással érintett terület nagysága: 1,5050 ha 
alaptérkép 

 

A terület műhold képe  



 

A módosítás tárgya 

 
A temető jelenleg a 44-es számú főútról közelíthető csak meg, ami rendkívül 
balesetveszélyes. A temető szentkirályi, 4622. jelű országos mellékútról való megközelítés 
biztosítása, parkoló kialakítása, továbbá a temető bővítési területének biztosítása. 
Földmérési munkák során kiderült, hogy a temető kerítése, illetve a területhasználat nem a 
jogi telekhatároknak megfelelő.  

 



geodéziai felmérés 

Ezzel összefüggésben a 44-es számú országos közút és Széchenyi körút 

csomópontjának megvalósult állapot szerinti ábrázolása 

 

A módosítás célja, várható hatása: 

A módosítás célja a temető telkének jogi rendezése, a biztonságos megközelítés és parkoló 
megoldása, továbbá a temető bővítési területének biztosítása. Hatása a temetkezés hosszú 
távú biztosítása, a temető biztonságosabb megközelíthetősége, a bizonytalan jogi állapot 
rendezése, feleslegessé vált (megvalósult) szabályozási vonalak törlése 
Hatályos szerkezeti terv a változtatási szándékkal 

 
A pirossal jelölt területek a bővítési igényt, a tervezett parkoló helyét, továbbá a jogi határtól 
eltérő területhasználatot ábrázolják. 
 
2. sorszámú ügy  
Helyszín: Művelődési ház, Polgármesteri hivatal mögötti terület, hrsz: 279/2 útszélesítési 
szabályozás levétele;  
271/1/2, 272/1/2 hrsz-ú ingatlanok átsorolása Lk1 övezetből Lf1 övezetbe 
Érintett szelvény: B2 
Kezdeményező: Polgármester 
Módosul: szabályozási terv, HÉSZ 



 
 
A módosítás célja, várható hatása: 
A 279/2 hrsz-ú út lényegében nem funkcionál, jelenleg még gyalogos forgalmat sem 
bonyolít, ezért a 12 m szélességre szabályozása megszüntetendő. A szabályozás 
megszüntetésével megközelíthetetlen telek nem alakul ki, illetve jelenleg sincs. 271/1/2, 
272/1/2 hrsz-ú ingatlanok átsorolása illeszkedik a jelenleg kialakulóban lévő családi házas 
beépítéseknek.  
Hatályos szabályozási terv 

 



3. sorszámú ügy  
Helyszín: Óvodához kialakított parkoló TRT-ben történő átvezetése 
Érintett szelvény: B2  
Kezdeményező: Polgármester 
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv , HÉSZ 

 
 

A módosítás célja, várható hatása: 
Az óvodához kialakított közhasználatú parkoló TRT-ben történő átvezetése, zöldfelületetk 
rendezése a kialakult állapot szerint. 
Hatályos szabályozási terv 



 



4. sorszámú ügy  
Helyszín: 359 hrsz-ú Tasi-éri főcsatorna 
Érintett szelvény: B2  
Kezdeményező: Polgármester 
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv , HÉSZ 

 
 
A módosítás célja, várható hatása: 
A 370/12 hrsz-ú lakóépülettel beépített ingatlan közterületi útkapcsolat biztosítása rendezett 
jogi állapot érdekében 
Hatályos szabályozási terv 

 
 



5. sorszámú ügy  
Helyszín: 359 hrsz-ú Tasi-éri főcsatorna 
Érintett szelvény: B2  
Kezdeményező: Polgármester 
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv , HÉSZ 

 
 
A módosítás célja, várható hatása: 
A területet feltáró 22 m széles út szabályozásának felülvizsgálata, útterület csökkentése 16-
18 m-re. 
Hatályos szabályozási terv 

 



6. sorszámú ügy  
Helyszín: 1334/2 hrsz 
Érintett szelvény: B3  
Kezdeményező: Polgármester 
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv , HÉSZ 

 
A módosítás célja, várható hatása: 
A 1334/2 hrsz-ú telek egységes Gksz övezetbe történő átsorolása, Lf terület megszüntetése 
Hatályos szabályozási terv 

 



7. sorszámú ügy  
Helyszín: Buzogány utca, 3129/13 hrsz 
Érintett szelvény: B3  
Kezdeményező: Polgármester 
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv , HÉSZ 

 
A módosítás célja, várható hatása: 
A Buzogány utca kikötése a Zalán utcára a megvalósult állapot szerint 
Hatályos szabályozási terv 

 
 



 
8. sorszámú ügy  
Helyszín: Jókai és Móricz Zs. utcák hrsz:1324/1, 1324/2  
Érintett szelvény: B3  
Kezdeményező: Polgármester 
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv , HÉSZ 

 
A módosítás célja, várható hatása: 
Megvalósult szabályozási vonal törlése 
Hatályos szabályozási terv 



 
 
9. sorszámú ügy  
Helyszín: dr. Deák I. utcai körforgalom hrsz:1044/1, 1044/2  
Érintett szelvény: B3  
Kezdeményező: Polgármester 
Módosul: szabályozási terv , HÉSZ 

 
A módosítás célja, várható hatása: 



Megvalósult szabályozási vonalak törlése 
Hatályos szabályozási terv 

 
 
 
 
10. sorszámú ügy  
Helyszín: 1237 hrsz-ú út (Dobó u.) szélesítése  
Érintett szelvény: B3  
Kezdeményező: Polgármester 
Módosul: szabályozási terv , HÉSZ 



 
A módosítás célja, várható hatása: 
A Dobó I. utca a Széchenyi körúti kereszteződésben mindössze 7 m széles, amin ugyan a 
burkolat kiépített, de az épületek homlokzati síkjáig használt, a kiszélesítés mintegy 10 m 
szélességűre lehetséges, melynek jogi alapját teremtené meg a szabályozás. 
Hatályos szabályozási terv 

 



11. sorszámú ügy  
Helyszín: Gát javítása a megvalósult állapot szerint geodéziai felmérés és alaptérkép 
alapján  
Érintett szelvény: B4, B6  
Kezdeményező: Polgármester 
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv , HÉSZ 

 
 

 



A módosítás célja, várható hatása: 
A gát a szabályozási tervre még 2006-ban, az akkori tervek szerint került felvezetésre. A 
megvalósult állapot ettől eltérő, a módosítás célja a TRT és a térképi, megvalósult állapot 
összhangjának megteremtése, a kerékpárút nyomvonalának kiigazítása, amely egy 
szakaszon a gáton halad. 
Hatályos szabályozási terv 

 
 



12. sorszámú ügy  
Helyszín: A vasút, Árpádszállási út és 4625 jelű országos közút által határolt terület újra 
szabályozása  
Érintett szelvény: B4  
Kezdeményező: Polgármester 
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv , HÉSZ 

 
A módosítás célja, várható hatása: 
A tervezett Lk területek kialakítása ma nem életszerű, célszerűen ezeket falusias 
lakóterületbe javasolt átsorolni, és a Vt településközpont területek mérete is átgondolandó. 
Hatályos szabályozási terv 

 



 
12. sorszámú ügy  
Helyszín: üdülőterület, hrsz: 3584/2 és 3585  
Érintett szelvény: B5  
Kezdeményező: Polgármester 
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv , HÉSZ 

 

 
A módosítás célja, várható hatása: 
A két telket érintő szabályozási vonal törlendő, mert a 3584/2 hrsz-ú telek önálló 
üdülőtelekként kialakított, a 3585 hrsz-ú teleknek pedig a Csöpp utca felől biztosított a 
bejárata. A 3588 hrsz-ú területen gépjárművel közlekedni nem szükséges, a Gém és Csónak 
utcák biztosítják az É-D irányú közlekedést. 
 
Hatályos szabályozási terv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. sorszámú ügy  
Helyszín: 44-es út melletti megépült kerékpárút  
Érintett szelvény: B8, B9 
Kezdeményező: Polgármester 
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv , HÉSZ 
 
A nyomvonal kiigazítása a megvalósult állapot szerint.  
 
14. sorszámú ügy  
Tárgy: Üdülőterületek szabályozásának felülvizsgálata lakóház elhelyezhetősége, 
hétvégi ház lakóépületté átminősítése érdekében 
Érintett szelvény:B3,B4,B5, B6 
Kezdeményező: Polgármester,  
Módosul: HÉSZ 
 
A módosítási eljárásban vizsgálandó, hogy az üdülőterületen meglévő üdülőépületek hogyan 
minősíthetők át lakóépületté, mert van néhány olyan üdülőépület, hétvégi ház, amely 
ténylegesen lakott és megfelel a lakásra vonatkozó követelményeknek, de lakcím bejelentés 
csak akkor lehetséges, ha az épület az ingatlan-nyilvántartásban lakóházként szerepel. Az 
OTÉK 23.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:  

„(3)66 A helyi építési szabályzatban megengedhető olyan építmények elhelyezése, amelyek 
a terület rendeltetésével összhangban vannak és azt szolgálják, valamint sportépítmények 
elhelyezése.” 

 
Értelmezésünk szerint a lakóépületek és a hétvégi házak rendeltetése nem ellentétes, ha 
néhány lakóház ékelődik a hétvégi házak közé, az azt biztosítja, hogy a terület télen sem 
néptelenedik el. Ez a közbiztonságot javítja, és ebben az értelemben néhány lakóépület 
elhelyezhetősége az üdülőterület közbiztonságát, annak rendeltetését szolgálja.  
 
15. sorszámú ügy  
Tárgy: Helyi építési szabályzat módosítása a jogharmonizáció jegyében 
Kezdeményező: polgármester 
Módosul: mezőgazdasági területek beépíthetőség mértékének 10%-ra való emelése, OTÉK-
kal összhangban. 
 
16. sorszámú ügy  
Helyszín: hrsz: 050/37 , Ks beépítésre nem szánt különleges sportolási célú terület 
átsorolása K-Mü mezőgazdasági üzemi területbe 
Érintett szelvény: K6  
Kezdeményező: Polgármester 
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv, 
HÉSZ 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.324494#foot66


 
 
A módosítás célja, várható hatása: 
A telken quad-pálya üzemelt, amely már évek óta nem működik. Igény lenne a művelésből 
kivett területen zöldség-gyümölcsfeldolgozó és hűtőház létesítésére, de ezt a hatályos terv 
szerinti előírások és a 2 %-os beépíthetőség nem teszik lehetővé. A területen áthalad a 
Városföld-Endrőd nagynyomású gázvezeték, amelynek védősávja korlátozza a telek 
beépíthetőségét, ezért is indokolt az átsorolás mezőgazdasági üzemi területbe.  
 
Hatályos szabályozási terv 

 
 
17. sorszámú ügy  
Helyszín: hrsz: 0115/2, /6, /7, /11, /30, /31, /32, /33 
Érintett szelvény: K7  
Kezdeményező: Polgármester, Dunaaszfalt Kft.  
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ 



 
 
 
 
 
A módosítás célja, várható hatása: 
A területen a Dunaaszfalt Kft. aszfaltkeverő telephelye van, jelenleg több helyrajzi számon 
szerepel. A telekegyesítés és fejlesztés érdekében szükséges – a szennyvíztelep 
kivételével- a gazdasági területi átsorolás.  
 
 
 
Hatályos szabályozási terv 



 



18. sorszámú ügy  
Helyszín: hrsz: …, Gksz terület visszasorolása Má mezőgazdasági területbe, Kme terület 
átsorolása erdő területbe 
Érintett szelvény: K11  
Kezdeményező: Polgármester, Felföldi Zoltán 
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ 

 

 
 
 
  



Hatályos szabályozási terv 

 
19. sorszámú ügy  
Helyszín: hrsz: 0147/9, Má terület átsorolása Gipe ipari területbe 
Érintett szelvény: K11, K12  
Kezdeményező: Polgármester, Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ 

 



 
A módosítás célja, várható hatása: 
A terület jelenleg mezőgazdasági területbe sorolt, kivett telephely, amelyen gáz töltőüzem 
működik. A Katasztrófavédelmi Igazgatóság kijelölte a felső küszöbértékű veszélyességi 
üzem  védőövezetét, melyet a TRT-be most be kell építeni. 

 



 
  



Hatályos szabályozási terv 
 

 
 
 


