LAKITELEK NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE
MÓDOSÍTÁSI ÜGYEI
A módosítási ügyek által érintett területekről alaptérképi kivonatot mellékelünk és jelöljük a változások
helyét.
MÓDOSÍTÁSI ÜGYEK ISMERTETÉSE
Rövidítések magyarázata:
Rendeltetési kategóriák (országos érvényűek, kivéve a * jellel megkülönböztettek, amelyek helyi
kategóriák)
Beépített és beépítésre szánt területek:
„Lk”: Kisvárosias lakó
„Lke”: kertvárosias lakó
Lf: Falusias lakó
Vt: Településközpont vegyes
Gksz: Kereskedelmi szolgáltató gazdasági
Gip: Ipari gazdasági
Ksp: Különleges, beépítésre szánt sportolási terület
Kt: Különleges, temető

:
:
:
:

„Knf”: Népfőiskola:
„Köt”: Ökológiai turisztikai terület:
„Kszt”szennyvíztelep
„Kb” homokbánya
„Ktf” termálfürdő
„Kst” szabadstrand
„Kkt” kertészet:
„Kme” megújuló energiaforrások létesítményeinek területe:
„Klo” lovas turisztikai központ területe:
„Kkr” különleges beépítésre szánt krematórium terület,
„Kmü” különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület

Beépítésre nem szánt területek:
KÖu: Közúti közlekedési- közműelhelyezési, hírközlési
KÖk: Kötöttpályás közlekedési- közműelhelyezési, hírközlési

„Köv” vízi közlekedési, közmű elhelyezési és hírközlési terület:

Z: Zöldterület (közpark, közkert)
Ev: Védelmi erdő
Eg: Gazdasági erdő
Ee: Egészségügyi, szociális, turisztikai erdő
Mk: Kertes és tanyás mezőgazdasági
Má: Általános mezőgazdasági
V: Vízgazdálkodási, vízfelület, tartósan vízzel borított, vízjárta
Ks: Különleges, beépítésre nem szánt sportolási terület

Településrendezési tervi munkarészek, melyeket a módosítások érinthetnek:
T-1: Közigazgatási terület Településszerkezeti terve
T-2: Beépítésre szánt területek Településszerkezeti terve
SZ-1: Közigazgatási terület Szabályozási terv
SZ-2: Beépítésre szánt területek Szabályozási terve
HÉSZ: Helyi Építési Szabályzat rendelete

1. sorszámú ügy:
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Helyszín: A település meglévő lakóterületei
Kezdeményező: Polgármester
Módosul: HÉSZ
Változással érintett terület nagysága: az összes beépítésre szánt meglévő és tervezett lakóterület
Térképi ábrázolás: nincs az alaptérképen jelölve, mert általános változtatási igény, a tervet nem érinti

A módosítás tartalma:

„ A szabályozási előírásokban a minimális 16 m-es telekszélességet 15 m-esre célszerű módosítani, mivel az öreg
faluban a valamikori 30 m-es telekszélességű ingatlanok továbbosztása így lehetővé válik”
Képviselőtestületi döntések:
A Képviselőtestület 60/2007.(VI.26.) számú határozatával úgy döntött, hogy „ a szabályozási előírásokban a minimális
16 m-es telekszélességet 15 m-esre javasolt csökkenteni.”
70/2010(VI.23)
A képviselőtestület korábbi döntését fenntartja, miszerint a kialakítható legkisebb telekszélesség 15 m legyen

Építésjogi helyzet, tervezői javaslat:

A helyi építési szabályzat csak az oldalhatáron álló beépítésű falusias lakóterületeken (Lf1, és Lf2) szabályozza a
legkisebb telekszélességet 16 m-ben. Mindkét övezetben 5 m építménymagasságú épületek építhetők. Abban az
esetben, ha a beépített telken lévő meglévő épületek nem szélesebbek 10 méternél, a széles telkek megosztásának elvi
akadálya elhárítható, feltéve, hogy a 600, illetve 800 m2-es legkisebb telekméret a megosztással teljesül. Nem cél a
telkek felaprózása, nadrágszíjparcellák kialakítása, de méltányolható körülmény az, hogy az elöregedő lakosság így
akar „megszabadulni” a nagy, számára már nem megművelhető telkétől, vagy az ifjabb generáció így kíván a szülők
mellett új otthont létesíteni. Az igény nem tipikus, néhány nagyobb telek megosztása a telekszerkezetet alapvetően nem
változtatja meg.
Államigazgatási előzetes vélemények (Étv. 9. §( 2.):
- az állami főépítész a módosítást nem ellenezte, egyéb ellenvélemény nem volt
Megismételt államigazgatási előzetes vélemények (Étv. 9. §( 2.):
- korábbi vélemények fenntartása mellett egyéb ellenvélemény nem volt
Régészeti lelőhely érintettsége: nem érinti
Művi értékvédelem: : nem érinti
Környezeti kihatás: nincs
Biológiai aktivitásérték-változás: nincs
Közlekedési kapcsolatok: : nem érinti
Közművek: : nem érinti
Összefüggés a hatályos településfejlesztési koncepcióval: : nem ellentétes
Szabályozás változása, az új szabályozás lényege:
A rendelet szövege változik

9.§ (10) Kialakítható legkisebb telekszélesség: 16 m 15 m
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2. sorszámú ügy:
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Helyszín: A Széchenyi krt., Május 1. u. és Móricz Zs. u. által határolt tömb
Kezdeményező: Polgármester
Módosul: szabályozási terv
Változással érintett terület nagysága: 2286 m2
Térképi ábrázolás: 2. sorszámú

Változtatási szándék:

Az 1290 és 1291 hrsz-ú ingatlanokat érintő közút megnyitása az ábrázolt helyen a megépült építőanyag áruház
közelsége miatt kivitelezhetetlen, célszerű az áthelyezése, de inkább felesleges voltának kimondása az indokoltabb.
Figyelembe kell venni, hogy a jelenleg „Lf” övezetbe tartozó terület üzemi létesítményekkel beépült, megvizsgálandó a
Gksz övezetbe történő átsorolás.
Képviselőtestületi döntések:
A Képviselőtestület 60/2007.(VI.26.) számú határozatával az út szükségtelenségének kimondását indítványozza.
70/2010(VI.23): A képviselőtestület a rendezési tervben az átkötő út megszüntetését rendeli el.

Építésjogi helyzet, tervezői javaslat:

A terv készítésének időszakában is, azóta is épültek a községben olyan épületek, melyek térképi feltüntetése elmaradt.
Ebből adódóan, mintegy a valóságot követve, a rendezési terv korrekciója szükséges. Az átkötő utca megszűnésével a
meglévő telekszerkezetet követve a telkek véggel csatlakoznának egymáshoz, ami a beépítéseket nem akadályozza.
Egyetlen „hátránya”, hogy nagyobb telkek alakulnak így ki, ami ellent mond a községben jelentkező minél kisebb telek
igényének.
Módosítási szándék ábrázolása

műholdkép

Az iroda és szín az ingatlan-nyilvántartásba be van jegyezve.
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Államigazgatási előzetes vélemények (Étv. 9. §( 2.):
- az állami főépítész a módosítást nem tartja alátámasztottnak, átgondolandónak tartja mind a gazdasági területi
átsorolást, mind az út megszüntetését. Az út megszüntetése csak a kialakuló tömb teljes belső szerkezetének
újragondolásával lehetséges.
- ÁNTSZ: a Gksz-be sorolást nem támogatja a beépíthetőség 30%-ról 60 %-ra növekedése és a közút
megnyitásának ellehetetlenülése miatt.
Megismételt államigazgatási előzetes vélemények (Étv. 9. §( 2.):
- - korábbi vélemények fenntartása mellett egyéb ellenvélemény nem volt

Tervezői javaslat:
Közlekedés:

Az utca elhagyása kényszerhelyzet, elhagyását nem javasolja.

Környezetvédelem, közmű:

A tervezett módosításnak az eredeti tervet érintő környezetvédelmi és közműellátási vonatkozása nincs.

A településszerkezeti terv változása:
Az utca elhagyásával 0,2286 ha terület Köu közlekedési területből átkerül Lf falusias lakóterületbe.
A szabályozási terv változása:
A megvalósult szabályozási vonalakat töröljük, a javasolt telekfelosztást töröljük, a tömböt továbbosztó
keresztutca elmarad, minden telek megközelítése biztosított.
A helyi építési szabályzat változása:
A HÉSZ általános érvényű előírásai alkalmazandók.
Biológiai aktivitásérték változás:

Változással érintett terület: 0,2256 ha
Biológiai aktivitásérték változás előtt (útterület) : 0,6*0,0,2286=0,1372
Biológiai aktivitásérték változás után (Lf lakóterület) : 2,4*0,2286=0,5486
Változás: 0,5486-0,1372=0,4114 növekedés, amit a módosítási eljárásban kompenzációra fel lehet használni.
Hatályos szerkezeti terv:
Tervezett módosítás:
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Hatályos szabályozás
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Tervezett módosítás
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3. sorszámú ügy:
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Helyszín: Tőserdő, Szivárvány utca, hrsz: 3682/5
Kezdeményező: Polgármester
Módosul: szabályozási terv
Változással érintett terület nagysága: 997 m2
Térképi ábrázolás: 3. sorszámú

Változtatási szándék:
A Szivárvány utca melletti Gksz-3452 jelű ingatlan övezeti besorolásának módosítása indokolt a tényleges
területnagysághoz igazodóan (450 m2) Gksz-3252-re.
Képviselőtestületi döntés:
A Képviselőtestület 60/2007.(VI.26.) számú határozatával a módosítást támogatta.
Képviselőtestületi döntés: 70/2010(VI.23)
A képviselőtestület a rendezési tervben a 3682/5 hrsz-ú terület besorolását Gksz-3252-re változtatja

Építésjogi helyzet, tervezői javaslat:
A terv készítésének időszakában a terület tulajdonosa terület- és építmény bővítési igényt jelzett, amely azonban nem
realizálódott. Az építésügyi hatóság- mivel a meglévő telekméret kisebb, mint az övezeti előírásban előírt legkisebb
telekméret,- nem ad telken és alapterületen belüli építésre, bővítésre építési engedélyt. A HÉSZ 6.§(5)c. pontja „Az
építési övezeteken belül kialakult (meglévő, zömmel beépült és átalakításra nem szánt) területeken: az építési telek akkor
is beépíthető, ha annak korábban (jelen rendelet hatályba lépése előtt) kialakult mérete (továbbiakban meglévő telek)
kisebb az övezeti előírásokban meghatározott legkisebb telekméretnél, de az övezeti előírások egyebekben betartandók,”
ugyan megengedné az építési engedély megadását, az építésügyi hatóság mégis ragaszkodik a TRT módosításához.
A módosítási szándék ábrázolása

Háttérben látszik a meglévő vendéglátó épület

6

7

Államigazgatási előzetes vélemények (Étv. 9. §( 2.):
- az állami főépítész a módosítást nem ellenezte
- ÁNTSZ: a Gksz besorolású telek bővítése minek a terhére történik? (park?)
Megismételt államigazgatási előzetes vélemények (Étv. 9. §( 2.):
- - korábbi vélemények fenntartása mellett egyéb ellenvélemény nem volt
Tervezői javaslat:

Közlekedés:

A tervezett módosítás a közlekedési hálózatot nem érinti

Környezetvédelem, közmű:

A tervezett módosításnak az eredeti tervet érintő környezetvédelmi és közműellátási vonatkozása nincs.

Örökségvédelem:
A tervezett módosításnak a kulturális örökség védelmére nincs kihatása.
A településszerkezeti terv változása:
A Gksz kereskedelmi szolgáltató területből 0,626 ha terület átkerül Kst különleges strand (sportolási célú)
területbe.
A szabályozási terv változása:
A szerkezeti tervnek megfelelően az övezethatár változik, az új övezeti jel: Gksz- 3252, melynek tartalma:
kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület, hézagosan zártsorú, zártsorú beépítéssel, min. 400 m2 legkisebb
telekmérettel, legfeljebb 50 % telekbeépítettséggel, legfeljebb 5 m építménymagassággal.
A helyi építési szabályzat változása:
A HÉSZ általános érvényű előírásai alkalmazandók.
Biológiai aktivitásérték változás:

Változással érintett terület: 0,0626 ha
Biológiai aktivitásérték változás előtt (Gksz): 0,4*0,0626= 0,0250
Biológiai aktivitásérték változás után (Kst, strand) : 3* 0,626=0,1878
Változás: 0,1878-0,0250=0,1628 növekedés, amit a módosítási eljárásban kompenzációra fel lehet használni.
Hatályos szerkezeti terv:

Tervezett módosítás:
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Hatályos szabályozás
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Tervezett módosítás

8

4. sorszámú ügy:
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Helyszín: A Széchenyi krt., Május 1. u. és Móricz Zs. u. által határolt tömb
Kezdeményező: tulajdonosok
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ
Változással érintett terület nagysága: 1,87 ha
Térképi ábrázolás: 4. sorszámú

Változtatási szándék:
„A régi benzinkút térségében kívánatos a falusias övezeti besorolás, és azon belül is az építménymagasság mértékének
vizsgálata (növelése) a már meglévő beépítések miatt, és az azokon esetlegesen várható bővítési igények
kielégítésének érdekében.” (idézet a képviselőtestületi előterjesztésből) A döntés óta a polgármesteri hivatal részéről
megfogalmazódott, hogy a 22 m széles utat meg kellene szüntetni, vagy legalább szélességét csökkenteni, mert az
elépült. Felülvizsgálandó továbbá a 44-es úttal való kapcsolat szabályozási vonala, a belátási szögek biztosítása.
Képviselőtestületi döntés:
A Képviselőtestület 60/2007.(VI.26.) számú határozatával a módosítást támogatta.
Képviselőtestületi döntés: 70/2010(VI.23)
A képviselőtestület a Széchenyi krt.-Május 1. u.-Móricz Zs. krt. által határolt tömb (Május 1. u. folytatásában) az
útszabályozást , út szélességet 22 m-ről 16 m-re csökkenti.

Építésjogi helyzet, tervezői javaslat:
A területet nyugatról a 44-es főút, északkeletről a Széchenyi körút , délről a Móricz Zs. utca határolja. Jelenlegi övezeti
besorolása kereskedelmi szolgáltató terület. A területen vegyesen lakóépületek, kisüzemi üzemcsarnok, benzinkút
kaptak helyet. Az üzemcsarnok a közelmúltban épült fel, építési engedélyt vélhetően a TRT készítésének időszakában
kapott, de csak a TRT jóváhagyása után épült meg, elépítve a 22 m szélesre tervezett Május 1. utcát. Itt korábban is volt

út, de csak 17 m széles. A fotón úgy látszik, hogy még a 17 m széles út is beépült (építési engedéllyel)
A Május 1. utca jelenleg fontos gyűjtőútja a településnek a 44-es főút mellett, amelynek folytatása kívánatos lett volna a
beépítésre szánt területek mentén, de ennek végrehajtása úgy tűnik, már nem lehetséges, ezért nem indokolt az út 22
m széles gyűjtőútkénti szerepeltetése a TRT-ben. A 1295/4 hrsz-ú út 5 magánszemély tulajdonában van. Megfontolandó
hogy az út lakóútként továbbra is fenntartható-e, ehhez azonban szükséges a terület és a megépült épületek geodéziai
felmérése.
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vélelmezhető, hogy az út elépül, de geodéziai bemérést a tulajdonosok nem készíttettek.
Államigazgatási előzetes vélemények (Étv. 9. §( 2.):
- az állami főépítész észrevétele: az út megszüntetése a teljes úthálózati struktúra felülvizsgálatát teszi szükségessé. A
lakóterületi átsorolás csak a 44-es út melletti védő zöldsáv kialakítása esetén javasolt.
- Az ÁNTSZ nem támogatja a lakóterületi átsorolást, aggódva a felépült üzemcsarnok további sorsáért, nem támogatja
településközpont vegyes területi átsorolás esetén a 80 %-os beépíthetőséget és az út megszüntetését sem.
- Nemzeti Közlekedés Hatóság: A kialakult állapotnak megfelelően csökkenthető az út szabályozási szélessége.
Megvizsgálandó az érintett terület feltárása másik gyűjtőút kijelölésével. A főút védőtávolságán belül az
építménymagasság növelése nem támogatható. A 44-es főútra csatlakozásnál megfelelő útterület, rálátási háromszög
biztosítandó
Megismételt államigazgatási előzetes vélemények (Étv. 9. §( 2.):
- - korábbi vélemények fenntartása mellett egyéb ellenvélemény nem volt

Tervezői javaslat:
Közlekedési tervezői szakvélemény
A benzinkútnál a betervezett gyűjtőút nem hagyható el, és a május 1. utca folytatásaként egyenes építendő ki. Az egész
településen nincs másik, az útkategóriának megfelelően eddig kiépített út, mely a 44. sz. főúttal közel párhuzamosan
halad. Ennek hiányában a gyűjtőút megfelelően nem folytatható. Ezen kiépítésre tervezett úttal párhuzamosan
kiépítésre tervezett 2. ügyben leírt 1290 és 1291 hrsz. területen kiépítendő utat is kényszerhelyzetben meg kell
szüntetni. Így tervezett további lakóterület közlekedése rosszul bekötött lenne a településközpont felé. A 44-es sz. főutat
a település belterületi gyűjtőútjaként nem lehetséges figyelembe venni. A 44. sz. főúti csomópontnál a be nem építhető
terület határaként a minimális területszükségletet jelölte a jóváhagyott terv. Az új beépítési területnél az úttengelytől 100
m. védőtávolságot ír elő a közútkezelő az OTÉK előírásai alapján. Ezen belül csak egyedi előírásokkal lehet épületet
létesíteni.

Az út a korábbi rendezési terv alapján 17-18 m széles útterülettel alakult ki, ezért épülhetett el a 22 m-es
szélesség.
Környezetvédelem, közmű:

A tervezett módosításnak az eredeti tervet érintő környezetvédelmi és közműellátási vonatkozása nincs.
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Tágabb környezet vizsgálata:
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A légifotón is, a térképen is jól látszik, hogy a terület gyéren beépült. Mivel a szakvéleményező hatóságok
mind ellenezték a 44-es úttal párhuzamos gyűjtőút elhagyását, de felvetették más nyomvonalra történő
áthelyezését, a terv egy módosult gyűjtőút nyomvonalat javasolt 18 m útterület szélességgel. Mivel ez
meglévő Vt övezetbe sorolt terület növekedését is jelentené, a Vt övezet megszüntetését, megfelelő védősáv
kialakításával lakóterületi átminősítését javasolja a terv az áthelyezett gyűjtőútról feltárva.
TRT-módosítási javaslat:
Figyelemmel az előzetes véleményezési eljárásban beérkezett véleményekre, a 44-es főúttal párhuzamos
gyűjtőút nem szűnik meg, de a korábbi rendezési terv alapján megvalósult 18 m széles útterülettel folytatódik
némi nyomvonal korrekcióval. Mivel a terület nagy része még nem épült el, lehetőség van a tömbhatárok
átosztására. A korábbi szándékkal ellentétben- ami a lehető legkisebb tömbökre osztotta a területet a
magánerős megvalósítás érdekében- most csak a fő közlekedési irányokat jelöli a terv és viszonylag nagyobb
telektömböket határol, és a tömbök továbbosztását rábízza a telekalakításokra. Magánutakkal ugyanis a
tömbök tovább oszthatók, amelyek a későbbiekben akár közterületekké is válhatnak, amennyiben a kialakított
utak megfelelőek és az önkormányzat átveszi azokat. Mivel a település hagyományosan vidéki települési
térségbe tartozik, a vegyes területeket érintettség esetén át kell sorolni, ezek ugyanis nem bővíthetők. Ezért a
hatályos tervben vegyes területbe sorolt területet a 44-es úthoz közeli részen Gksz kereskedelmi szolgáltató, a
tervezett gyűjtőút felőli részen lakóterületbe sorolja át a terv. Szerencsés lett volna a 44-es út tengelyétől mért
50 m-es sáv zöldterületi átminősítése, de miután a TRT jóváhagyása óta még nem telt el 7 év, ez az
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önkormányzat számára kártérítési kötelezettséget vonhatna maga után, így ettől eltekintünk. A lakóterületi
átminősítésnél figyelembe vettük a lakott lakóházakat.
A településszerkezeti terv változása:
A Vt településközpont vegyes terület egy része átkerül Lf lakóterületbe, illetve Gksz kereskedelmi szolgáltató
területbe, mellyel a Vt területek 1,6117 ha-ral csökkennek, a Gksz területek 0,9779 ha-ral nőnek. A tömböket
felszabdaló kiszolgáló és lakóutak megszűnésével a KÖu közlekedési területek területe 1,6234 ha-ral
csökken. A módosítás eredményeként az Lf falusias lakóterületek területe 2,2572 ha-ral nő.
A szabályozási terv változása:
A megvalósult szabályozási vonalak törlésre kerülnek, a tervezett gyűjtőút szélessége a megvalósult
szakaszokhoz igazodva 18 m-re csökken, a szabályozási vonalak a szerkezeti terv változásainak megfelelően
változnak, továbbá az övezethatárok is. A Vt4-3633 terület Gksz- 3633 , illetve Lf1-2332 övezeti jelet kap,
mely a lakóterületen intenzitás csökkenést eredményez.
A helyi építési szabályzat változása:
A HÉSZ általános érvényű előírásai alkalmazandók.
Biológiai aktivitásérték változás:

Változással érintett terület: 27,1540 ha
Biológiai aktivitásérték változás előtt:
Lf falusias lakóterület: 2,4*18,1229 ha= 43,4950
Gksz terület: 0,4*2,7837 ha= 1,1135
Vt településközpont vegyes terület: 0,5*1,6117 ha= 0,8058
útterület: 0,6*4,6357= 2,7814
BIA változás előtt: 43,4950+1,1135+0,8058+2,7814= 48,1957
Biológiai aktivitásérték változás után:
Lf falusias lakóterület: 2,4*20,3801 ha= 48,9122
Gksz terület: 0,4*3,7616 ha= 1,5046
útterület: 0,6*3,0123= 1,8074
BIA változás után: 48,9122+1,5046+1,8074= 52,2242
Változás: 52,2242-48,1957=4,0285 növekedés, amit a módosítási eljárásban kompenzációra fel lehet használni.
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Hatályos szerkezeti terv:
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Tervezett módosítás:

13

Hatályos szabályozás

14

Tervezett módosítás
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5. sorszámú ügy:
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Helyszín: Alkotmány utca, Széchenyi krt.
Kezdeményező: tulajdonosok
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv
Változással érintett terület nagysága: 0,1048 ha
Térképi ábrázolás: 5. sorszámú

A módosítás tartalma:
„Az Alkotmány utca és Széchenyi krt. közötti Gksz és Vt2 övezeteket elválasztó övezethatárt indokolt módosítani a
tervezett és folyamatban lévő telekhatár-rendezési vázrajznak megfelelőre. ” (idézet a képviselőtestületi előterjesztésből)
Képviselőtestületi döntés:
A Képviselőtestület 60/2007.(VI.26.) számú határozatával a módosítást támogatta.
Képviselőtestületi döntés: 70/2010(VI.23)
A képviselőtestület úgy határoz, hogy a 363/5 hrsz-ú ingatlan Gksz övezeti határát - a szomszédos területek Vt2 övezet
terhére- kibővíti az előzetes vázrajznak megfelelően.

Építésjogi helyzet, tervezői javaslat:
A 363/5 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa telken belüli épületbővítés érdekében telekrészeket vásárolt 3 lakótelekből és a
363/4 hrsz-ú üzletház telkéből. Az építésügyi hatóság a telekhatár-rendezést akkor hagyja jóvá, ha előzőleg az
övezethatár módosul. Támogatható cél, hogy a kereskedelmi-szolgáltató, illetve üzemi építmények ott bővüljenek, ahol
már üzemelnek. A telekbővítésre csak így van lehetőség. A lakótelkek megmaradó területe így is 1000 m2 körüli.

Államigazgatási előzetes vélemények (Étv. 9. §( 2.):

- az állami főépítész a módosítást nem ellenezte
- ÁNTSZ: Telekrészek vásárlása telekmegosztás nélkül hogyan lehetséges? Tulajdonos kikényszeríti a TRT
módosítását?
- NKH: a járdaépítéssel egyetért
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Megismételt államigazgatási előzetes vélemények (Étv. 9. §( 2.):
- - korábbi vélemények fenntartása mellett egyéb ellenvélemény nem volt

Tervezői javaslat:

Közlekedés:

A tervezett módosítás a közlekedési hálózatot nem érinti

Környezetvédelem, közmű:

A tervezett módosításnak az eredeti tervet érintő környezetvédelmi és közműellátási vonatkozása nincs.

Örökségvédelem:
A tervezett módosításnak a kulturális örökség védelmére nincs kihatása.
TRT-módosítási javaslat:
A településszerkezeti terv változása:
Vt településközpont vegyes területből 0,1048 ha átkerül Gksz kereskedelmi szolgáltató területbe.
A szabályozási terv változása:
Az övezeti határ a szerkezeti tervnek megfelelően módosul, az övezeti előírások egyebekben nem változnak.
A helyi építési szabályzat változása:
A HÉSZ általános érvényű előírásai alkalmazandók.
Biológiai aktivitásérték változás:

Változással érintett terület: 0,1048 ha
Biológiai aktivitásérték változás előtt Vt terület: 0,5*0,1048= 0,0524
Biológiai aktivitásérték változás után Gksz területként: 0,4*0,1048=0,0419
Változás: 0,0524-0,0419=0,0105 csökkenés, amit a módosítási eljárásban kompenzálni kell.
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Hatályos szerkezeti terv:

17

Tervezett módosítás:
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Hatályos szabályozás:
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Tervezett módosítás:
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6. sorszámú ügy:
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Helyszín: Tőserdő, Erdősor utca, kiskunfélegyházi vasútvonal közötti zöldterület, hrsz: 4030
Kezdeményező: Polgármester
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv
Változással érintett terület nagysága: 3971 m2
Térképi ábrázolás: 6. sorszámú

A módosítás tartalma:

„Az Erdősor utca és a kiskunfélegyházi vasútvonal MÁV területhatára közötti Z-vel jelölt zöldterületen vissza kell állítani
a gyalogos közlekedés biztosítására kiépített gyalogjárdát, jelölve a tervlapon is, amely meghatározná a
telektulajdonosok által felmerülő és már használt valamikori zöldsávok megvásárlásának mértékét. ” (idézet a
képviselőtestületi előterjesztésből)
Képviselőtestületi döntés:
A Képviselőtestület 60/2007.(VI.26.) számú határozatával a módosítást támogatta.
Államigazgatási előzetes vélemények (Étv. 9. §( 2.):
- az állami főépítész a zöldfelület megszüntetését nem támogatta, mert az az üdülőterület védelmét szolgálja, a biológiai
aktivitás nem csökkenthet
- ÁNTSZ: Tudomásunk szerint közparkban is lehetnek közlekedési útvonalak (gyalogos, kerékpáros), ezért nem érthető
a zöldfelület felszámolásának szándéka
Képviselőtestületi döntés: 70/2010(VI.23)
A képviselőtestület a módosítást visszavonja.
7. sorszámú ügy:

Helyszín: Tőserdő, hrsz: 4040 és hrsz: 4039 ingatlanok
Kezdeményező: Polgármester
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv
Változással érintett terület nagysága: 2*677 m2
Térképi ábrázolás: 7. sorszámú

A módosítás tartalma:
„A Tőserdőben a 4040 hrsz-ú ingatlan és a 4039 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő Z zöldterület határát, egyben
övezet váltási határt indokoltnak látszik módosítani, hogy egy területcsere révén, vagy kisajátítással az utóbbi időkben
problémás útátjáró további fennmaradása megnyugtatóan rendeződhetne. ” (idézet a képviselőtestületi előterjesztésből)
Képviselőtestületi döntés:
A Képviselőtestület 60/2007.(VI.26.) számú határozatával a módosítást támogatta.
Képviselőtestületi döntés: 70/2010(VI.23)
A képviselőtestület úgy határoz, hogy a 4191 hrsz-ú ingatlanból 3 m széles gyalogút kerül kialakításra.

Építésjogi helyzet, tervezői javaslat:
A hatályos terv is igyekezett megoldást adni arra a problémára, hogy jelenleg magántulajdonú területen, a 4040 hrsz-ú
ingatlan magánútján közlekednek gyalogosan az Ezerjó utca felől és a Donga utca felől az üdülőtulajdonosok a falu felé.
A zöldfelület egy részének megszüntetése, valamint az üdülőtelkek növelése esetén a zöldfelület települési szinten
azonos területű és biológiai aktivitású zöldfelülettel pótlandó. Vizsgálandó, hogy a 3 m széles gyalogút hogyan alakítható
ki teljes egészében a 4191 hrsz-ú ingatlan széléből kialakítva.
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Az illegális gyalogút az Ezerjó utcából nézve
Államigazgatási előzetes vélemények (Étv. 9. §( 2.):
- az állami főépítész a módosítást nem ellenezte, de a biológiai aktivitás nem csökkenhet
- ÁNTSZ: Magánút illegális használata feltehetően megszüntethető egy kerítéssel, mivel az üdülőterületről van
közlekedési lehetőség, legfeljebb kicsit hosszabb. Zöldfelületek megszüntetése üdülőtelkek javára egészségvédelmi
szempontból nem helyes
Megismételt államigazgatási előzetes vélemények (Étv. 9. §( 2.):
- - korábbi vélemények fenntartása mellett egyéb ellenvélemény nem volt
Tervezői javaslat:

Közlekedés:

A tervezett módosítás a közlekedési hálózatot nem érinti

Környezetvédelem, közmű:

A tervezett módosításnak az eredeti tervet érintő környezetvédelmi és közműellátási vonatkozása nincs.

Örökségvédelem:
A tervezett módosításnak a kulturális örökség védelmére nincs kihatása.
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TRT-módosítási javaslat:

21

A településszerkezeti terv változása:
Az üdülőházas üdülőterületből 0,0486 ha terület átkerül közlekedési területbe 3 m széles gyalogút kialakítása
céljából. A magánút marad, azt szabályozás sem érinti.
A szabályozási terv változása:
A szabályozási vonal módosul, az útterület szélesség 3,0 m.
A helyi építési szabályzat változása:
A HÉSZ általános érvényű előírásai alkalmazandók.
Biológiai aktivitásérték változás:

Változással érintett terület: 0,0486 ha
Biológiai aktivitásérték változás előtt üdülőházas területként: 2,7*0,0486=0,1312
Biológiai aktivitásérték változás után útterületként: 0,6*0,0486= 0,0292
Változás: 0,1312-0,0292=0,102 csökkenés, amit a módosítási eljárásban kompenzálni kell.
Hatályos szerkezeti terv:

Tervezett módosítás:
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Hatályos szabályozás:
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Tervezett módosítás:
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8. sorszámú ügy:
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Helyszín: Tőserdő, hrsz: 3584, utca megszüntetése
Kezdeményező: Polgármester
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv
Változással érintett terület nagysága: 2323 m2
Térképi ábrázolás: 8. sorszámú

A módosítás tartalma:

Az üdülőtulajdonosok jelezték az önkormányzat felé, hogy szeretnék megvásárolni a telkeik végében lévő utcát annak
érdekében, hogy telkeiket megnövelhessék. Véleményük szerint az utca felesleges, onnan csak második telekbejárók
vannak, a terület gondozatlan.
Képviselőtestületi döntés: 35/2009.(III.25.) határozatával a képviselőtestület támogatta
Képviselőtestületi döntés: 70/2010(VI.23)
A képviselőtestület úgy dönt, hogy a 3584/1./2 hrsz-ú ingatlan teljes egészében kerüljön Üh1 övezetbe, valamint ezzel
az ingatlannal párhuzamosan húzódó Körös utca kerüljön kiszabályozásra a Csöpp utca irányába a 3585 hrsz-ú ingatlan
terhére és az útszabályozás következtében kialakult területek szintén Üh1 besorolást kapjanak.

Építésjogi helyzet, tervezői javaslat:

A közterület megszüntetésének különösebb akadálya nem látszik, problémát az okozhat, ha a jelenlegi közterületen
közművek haladnak. Ebben az esetben ezek kiváltásáról gondoskodni kell. A szomszédos üdülőházas és hétvégi házas
üdülőterületek tulajdonosaival egyeztetve kell meghatározni az üdülőházas és hétvégi házas területeket elválasztó
övezeti határt. Célszerű lenne inkább az üdülőházas terület növelése, biztosítva ezzel annak fejlesztését.
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Államigazgatási előzetes vélemények (Étv. 9. §( 2.):
- az állami főépítész a módosítást nem ellenezte
- ÁNTSZ: Meglévő utca megszüntetése elgondolkodtató. Esetleges tulajdonosi cserénél a jövőbeni tulajdonosok
reklamációjára lehet számítani.
Megismételt államigazgatási előzetes vélemények (Étv. 9. §( 2.):
- - korábbi vélemények fenntartása mellett egyéb ellenvélemény nem volt
Tervezői javaslat:

Közlekedés:

A tervezett módosítás a közlekedési hálózatot nem érinti

Környezetvédelem, közmű:

A tervezett módosításnak az eredeti tervet érintő környezetvédelmi és közműellátási vonatkozása nincs.

Örökségvédelem:
A tervezett módosításnak a kulturális örökség védelmére nincs kihatása.
TRT-módosítási javaslat:
A településszerkezeti terv változása:
Közlekedési területből 0,056 ha átkerül Üü üdülőházas üdülőterületbe, 0,0968 ha átkerül Üh hétvégiházas
üdülőterületbe, mellyel a közlekedési területek 0,1528 ha területtel csökkennek.
A szabályozási terv változása:
A szabályozási terv ennek megfelelően változik, övezethatár kerül az Üü és Üh területek közé, szabályozási
vonal a Kőrös utca egységes szélességének kialakítására. Az övezeti jelek változatlanok.
A helyi építési szabályzat változása:
A HÉSZ általános érvényű előírásai alkalmazandók.
Biológiai aktivitásérték változás:
Változással érintett terület:1,283 ha

Biológiai aktivitásérték változás előtt
Üü üdülőterület: 0,5307 ha BIA: 2,7*05307=1,4329
Üh üdülőterület: 0,4429 ha BIA: 3*0,4429= 1,3287
KÖu út: 0,3095 ha BIA: 0,6*0,3095= 0,1857
Biológiai aktivitásérték változás előtt: 1,4329+1,3287+0,1857=2,9473
Biológiai aktivitásérték változás után:
Üü üdülőterület: 0,5867 ha BIA: 2,7*05867=1,5841
Üh üdülőterület: 0,5397 ha BIA: 3*0,5397= 1,6191
KÖu út: 0,1567 ha BIA: 0,6*0,1567= 0,0940
Biológiai aktivitásérték változás után: 1,5841+1,6191+0,094=3,2972
Változás: 3,2972-2,9473=0,3499 növekedés, amit a módosítási eljárásban kompenzációra fel lehet használni.
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Hatályos szerkezeti terv:
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Tervezett módosítás:
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Hatályos szabályozás:
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Tervezett módosítás:
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9. sorszámú ügy:
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Helyszín: Tőserdő, hrsz: 0182/32-44
Kezdeményező: tulajdonos
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv
Változással érintett terület nagysága: 2 0214 m2
Térképi ábrázolás: 9. sorszámú

A módosítási szándék tartalma:

Az üdülőtelkek tulajdonosa kérte az önkormányzattól a terület övezeti átsorolását Üh2-2221 övezetről Lk2-3232
kisvárosias lakóövezetté azért, mert a telkeket üdülőterületként nem tudja értékesíteni, de lakótelkekre lenne igény.
Képviselőtestületi döntés:
A Képviselőtestület 111/2008.(IX.17) számú határozatával a módosítást támogatta.
Államigazgatási előzetes vélemények (Étv. 9. §( 2.):
- az állami főépítész észrevétele: javasolt mind az üdülő, mind a gazdasági területek esetében a településközpont
vegyes területi átsorolás
- ÁNTSZ: levegőtisztaság védelme szempontjából nem mindegy, hogy településközpont vegyes (80 % beépítettség)
vagy üdülőházas 30%-os beépítettség vagy kisvárosias 60 %-os beépítettség lesz-e a zöldfelületek csökkenésével
Képviselőtestületi döntés: 70/2010(VI.23)
A képviselőtestület úgy dönt, hogy maradjon a jelenleg Üh2 övezeti besorolás. (tervezői megjegyzés: a terv itt nem
módosul)
10. sorszámú ügy:

Helyszín: Széchenyi krt. 31-33, Arany J. u. 1. hrsz: 393/1,/2, 402
Kezdeményező: tulajdonos
Módosul:szabályozási terv
Változással érintett terület nagysága: 2878 m2
Térképi ábrázolás: 10. sorszámú

A módosítás tartalma:
A tulajdonos kérelmezte az önkormányzattól, hogy a telkére vonatkozó Vt2-3443 övezeti besorolást változtassa Vt23343-ra.
A módosítás a kialakítható telekméretre vonatkozik, amely a hatályos szabályozás szerint legalább 800 m2, a kérelmező
viszont kéri ennek 600 m2-re csökkentését.
Képviselőtestületi döntés:

A Képviselőtestület a módosítást 9/2009.(I.28.) sz. határozatával támogatta

Képviselőtestületi döntés: 70/2010(VI.23)
A képviselőtestület úgy dönt, hogy maradjon a jelenleg Üh2 övezeti besorolás. (tervezői megjegyzés: elírás, a testület
korábbi döntése alapján folytatódik a tervezés)

Építésjogi helyzet, tervezői javaslat:
A telek kialakult telektömbben van, a módosításnak különösebb értelme nincs, hiszen a telekméret jelenleg 576 m2, ami
kisebb, mint 600 m2. Átépítésre, felújításra, bővítésre a helyi építési szabályzat akkor is lehetőséget ad, ha a meglévő
telekméret kisebb, mint az egyébként kialakítható telekméret. Telekhatár-rendezés érdekében történne a módosítás, ami
tervezői vélemény szerint teljesíthető.
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Államigazgatási előzetes vélemények (Étv. 9. §( 2.):
- az állami főépítész a módosítást nem ellenezte
Megismételt államigazgatási előzetes vélemények (Étv. 9. §( 2.):
- - korábbi vélemények fenntartása mellett egyéb vélemény nem volt

-

Biológiai aktivitásérték változás: nincs

TRT-módosítási javaslat:
Közlekedés:

A tervezett módosítás a közlekedési hálózatot nem érinti

Környezetvédelem, közmű:

A tervezett módosításnak az eredeti tervet érintő környezetvédelmi és közműellátási vonatkozása nincs.

Örökségvédelem:
A tervezett módosításnak a kulturális örökség védelmére nincs kihatása.
A településszerkezeti terv változása: nem változik
A szabályozási terv változása:
Az új övezeti jel: Vt2*-3343, melynek tartalma: településközpont vegyes terület hézagosan zártsorú, zártsorú
beépítéssel, 600 m2 legkisebb telekméret, 40 % max. telekbeépítettség, 6 m max. építménymagasság.
A helyi építési szabályzat változása: A HÉSZ bevezeti a Vt2* övezetet, mely a legkisebb telekméretet 600
m2-ben szabályozza. nos érvényű előírásai alkalmazandók.
Biológiai aktivitásérték változás: nincs
28

Hatályos szerkezeti terv:
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Hatályos szabályozás:

Tervezett módosítás:
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11. sorszámú ügy:

30

Helyszín: Zalán utca hrsz: 3659, 3660, 3661
Kezdeményező: tulajdonosok
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv
Változással érintett terület nagysága: 4356 m2
Térképi ábrázolás: 11. sorszámú

A módosítás tartalma:

A tulajdonosok kérték az önkormányzattól, hogy a telkükre vonatkozó Vt6-1544 övezeti besorolást változtassa
Vt10-1433-ra. A módosítás a kialakítható telekméretre, legnagyobb beépíthetőségre, építménymagasságra vonatkozik.
Valamennyi paraméter csökkentését kérték, mivel a meglévő telkek közül kettő kisebb, mint a hatályos szabályozás
szerinti 1200 m2, ezért nem kapnak építési engedélyt. A harmadik telek 1986 m2, ami ezáltal megoszthatóvá válna.

Képviselőtestületi döntés: A Képviselőtestület a módosítást 35/2009.(III.25.) sz. határozatával támogatta

Képviselőtestületi döntés: 70/2010(VI.23)
A képviselőtestület úgy dönt, hogy a 3659, 3660 és 3661 hrsz-ú ingatlanok jelenlegi Vt6-1544 övezeti besorolását Vt101433 övezeti besorolásra változtatja.

Építésjogi helyzet, tervezői javaslat:

A hatályos szabályozás intenzívebb beépítést tesz lehetővé. A kialakítható telekméret 1200 m2, amely csökkenne 800
m2-re. A megengedett 7,5 m építménymagasság csökkenne 6,0 m-re, a megengedett legnagyobb beépíthetőség
csökkenne 40 %-ról 30 %-ra. A módosítás teljesítése több problémát vet fel. Egyrészt ellentmond azzal a jogszabályi
előírással, hogy az azonos helyzetű ingatlanokat azonos építési jogok kell, hogy megillessék, mert a Zalán utca
túloldalán nem kérelmezték a csökkentett építési jogokat. Ha a kérelmet az önkormányzat teljesítené, az utca
építménymagassága „megbillenne”. Ha a túloldali beépítési lehetőségeket is csorbítanánk, ez a tulajdonosok érthető
ellenkezését váltaná ki. A módosítás csak a tulajdonosok egyetértésével javasolható, ellenkező esetben az
önkormányzatnak kártérítési kötelezettsége keletkezhet.
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Államigazgatási előzetes vélemények (Étv. 9. §( 2.):
- az állami főépítész a módosítást nem ellenezte
Megismételt államigazgatási előzetes vélemények (Étv. 9. §( 2.):
- - korábbi vélemények fenntartása mellett egyéb vélemény nem volt
Tervezői javaslat:

Közlekedés:

A tervezett módosítás a közlekedési hálózatot nem érinti

Környezetvédelem, közmű:

A tervezett módosításnak az eredeti tervet érintő környezetvédelmi és közműellátási vonatkozása nincs.

Örökségvédelem:
A tervezett módosításnak a kulturális örökség védelmére nincs kihatása.
A településszerkezeti terv változása: nem változik
A szabályozási terv változása:
Az új övezeti jel: Vt10-1433, melynek tartalma: településközpont vegyes terület szabadon álló beépítéssel, 800
m2 legkisebb telekmérettel, 30 % max. beépíthetőséggel, 6 m max. építménymagassággal.
A helyi építési szabályzat változása:
A HÉSZ általános érvényű előírásai alkalmazandók.
Biológiai aktivitásérték változás: nincs
Hatályos szerkezeti terv:

Hatályos szabályozás:

Tervezett módosítás:
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12. sorszámú ügy:

32

Helyszín: hrsz: 0169/18, /13, /14
Kezdeményező: tulajdonosok
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv
Változással érintett terület nagysága: 6 6860 m2
Térképi ábrázolás: 12. sorszámú

A módosítás tartalma:
A tulajdonosok olyan idegenforgalmi vállalkozást működtetnek, amely a falusi turizmusra, a hagyományos gazdálkodás
bemutatására, ismertetésére épít. Ennek érdekében a területen turisztikai szálláshelyek, oktatási, bemutatási célú
épületek, lóistálló, szürke marha, rackajuh, mangalica , baromfi és egyéb- kis állatlétszámú- ólak építését tervezik. Cél
az Alföldre jellemző hagyományos gazdálkodás megismertetése és bemutatása. Ennek szabályozási kereteit kérik a
tervben megteremteni.

Képviselőtestületi döntés: A Képviselőtestület a módosítást 35/2009.(III.25.) sz. határozatával támogatta

Képviselőtestületi döntés: 70/2010(VI.23)
A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy további egyeztetéseket folytasson a tulajdonossal.
A tárgyalás eredménye: A tulajdonos Mezőgazdasági területi átsorolást kér.

Építésjogi helyzet, tervezői javaslat:
A hatályos terv a 0169/18 hrsz-ú területet üdülőházas, a 0169/13 és /14 hrsz-ú telket Má általános mezőgazdasági
övezetbe sorolta. A tulajdonos a TRT jóváhagyása óta a területen erdőt is telepített, több művelési ág változtatást is
végrehajtott. A terület jelenlegi hasznosítása is egy bemutató gazdálkodás, mintsem árutermelő gazdálkodás irányába
mutat, és mindenképpen ellentétes az üdülőházas építési övezet előírásaival. A tulajdonossal történt egyeztetés alapján
a terület Má mezőgazdasági területi visszasorolása a cél.

Államigazgatási előzetes vélemények (Étv. 9. §( 2.):
- az állami főépítész észrevétele: csak a különleges beépítésre nem szánt területi átsorolás ajánlott
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- ÁNTSZ: az Má átsorolásán túl gondot jelenthet bármilyen állattartás az üdülőterület közvetlen szomszédságában.
lakossági panaszok várhatók
Megismételt államigazgatási előzetes vélemények (Étv. 9. §( 2.):
- - korábbi vélemények fenntartása mellett egyéb ellenvélemény nem volt
Tervezői javaslat:

Közlekedés:

A tervezett módosítás a közlekedési hálózatot nem érinti

Környezetvédelem, közmű:

A tervezett módosításnak az eredeti tervet érintő környezetvédelmi és közműellátási vonatkozása nincs.

Örökségvédelem:
A tervezett módosításnak a kulturális örökség védelmére nincs kihatása.
A településszerkezeti terv változása:
Az Üü üdülőházas területből 2,1037 ha átkerül Má általános mezőgazdasági területbe. Az Ev véderdő
területből 0,4256 ha átkerül Má általános mezőgazdasági területbe. Az Má mezőgazdasági területből 2,1027
ha átkerül Eg gazdasági erdő területbe. Mindezek eredményeként az Má általános mezőgazdasági terület
0,4266 ha-ral nő.
A szabályozási terv változása:
A szerkezeti tervnek megfelelően változnak az övezethatárok. Új övezet nem keletkezik.
A helyi építési szabályzat változása:
A HÉSZ általános érvényű előírásai alkalmazandók.
Biológiai aktivitásérték változás:
Változással érintett terület: 6,6860 ha

Biológiai aktivitásérték változás előtt
Üü üdülőterület 2,1037 ha BIA: 2,7*2,1037=5,680
Ev véderdő terület: 0,4256 ha BIA: 9*0,44256= 3,8304
Má ált. mezőgazdasági terület: 4,1567 ha BIA: 3,7*4,1567= 15,3798
Biológiai aktivitásérték változás előtt: 5,680+3,8304+15,3798=24,8902
Biológiai aktivitásérték változás után:
Eg gazdasági erdő terület 2,1027 ha BIA: 9*2,1027= 18,9243
Má ált. mezőgazdasági terület: 4,5833 ha BIA: 3,7*4,5833= 16,9582
Biológiai aktivitásérték változás után: 18,9243+16,9582=35,8825
Változás: 35,8825-24,8902=10,9923 növekedés, amit a módosítási eljárásban kompenzációra fel lehet használni.
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Hatályos szerkezeti terv:
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Tervezett módosítás:
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Hatályos szabályozás:
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Tervezett módosítás:
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13. sorszámú ügy:

36

Helyszín: hrsz: 050/37
Kezdeményező: tulajdonos
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv
Változással érintett terület nagysága: 4 6754 m2
Térképi ábrázolás: 13. sorszámú

A módosítás tartalma:
A tulajdonos sport és szabadidős tevékenységre kívánja a területén megépült –a térképen még nem szereplőcsarnoképületet használni. Kerékpárosok, terepmotorosok, qadosok már jelenleg is használják az épületet, de a
tulajdonos szeretné vállalkozását fejleszteni, idegenforgalomhoz, tájturizmushoz kapcsolódó vendéglátó
létesítményekkel, esetleg szálláshelyekkel kiegészíteni. A terület jó adottságú arra, hogy itt terepmotor-versenyeket
rendezzenek a lakosság zavarása nélkül.
Képviselőtestületi döntés:

A Képviselő-testület 89/2008 (VI.30.) számú határozatával a terület „Ksp” övezetbe történő átsorolását
támogatta.

Képviselőtestületi döntés: 70/2010(VI.23)
A képviselőtestület úgy dönt, hogy a 050/37 hrsz-ú ingatlant a jelenlegi Ma övezetből különleges övezetbe sorolja.

Építésjogi helyzet:
A hatályos terv a területet Má jelű általános mezőgazdasági területbe sorolta. Körben erdők övezik, szilárd burkolatú
útról megközelíthető. A terület maga gyenge minőségű szántó. Mezőgazdasági hasznosítását nehezíti, hogy a területet
kettészeli a Városföld-Endrőd nagynyomású földgáz távvezeték. A védőtávolságok tiszteletben tartásával, egy alacsony
mértékű beépítettség lehetővé tételével a terület a tulajdonosa által tervezett funkcióra alkalmasnak látszik. Különleges
sport területbe sorolás és egyedi szabályozás javasolt.
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a megépült csarnok
Államigazgatási előzetes vélemények (Étv. 9. §( 2.):
- az állami főépítész észrevétele: csak a különleges beépítésre nem szánt területi átsorolás ajánlott
-ÁNTSZ: Má átsorolás- csarnoképület épült már?
Megismételt államigazgatási előzetes vélemények (Étv. 9. §( 2.):
- - korábbi vélemények fenntartása mellett egyéb ellenvélemény nem volt
Tervezői javaslat:

Közlekedés:

A tervezett módosítás a közlekedési hálózatot nem érinti, meglévő útkapcsolattal rendelkezik a terület.

Környezetvédelem, közmű:

A tervezett módosításnak az eredeti tervet érintő környezetvédelmi és közműellátási vonatkozása nincs.

Örökségvédelem:
A tervezett módosításnak a kulturális örökség védelmére nincs kihatása, beépítésre nem szánt terület marad.
TRT-módosítási javaslat:
Az Állami Főépítész javaslatának figyelembe vételével a területet különleges beépítésre nem szánt területbe
soroljuk át, Ks különleges nagykiterjedésű sportolási célú területbe max. 2 % beépíthetőséggel.
A településszerkezeti terv változása:
Az Má általános mezőgazdasági területből 4,6754 ha átkerül különleges beépítésre nem szánt nagy
kiterjedésű sportterületbe.
A szabályozási terv változása:
A szabályozási terv a szerkezeti terv változásának megfelelően változik, új övezet jön létre.
A helyi építési szabályzat változása:
A HÉSZ új övezetet vezet be „Ks” különleges beépítsre nem szánt sportolási célú terület megnevezéssel.
A HÉSZ 15.§(1) bekezdése kiegészül: „Ks” különleges beépítésre nem szánt sportolási célú terület”
felsorolással.
(2) bekezdés táblázata kiegészül:
Építési övezet jele

Ks (sport)

kialakítható beépítési mód
legkisebb
telekterület
(m2)

40.000

megengedett
legnagyobb
beépítettség
(%)

szabadon álló 2

megengedett
legnagyobb
építménymagas-ság
(m)

7,5

megengedett
legkisebb
zöldfelület
telekterület
ában)

(a
%-

-
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A HÉSZ 15. §-a az alábbi (14)-es bekezdéssel egészül ki:
„(14) Sportolási, szabadidős célú területek (Ksp) sajátos előírásai:
a.) A Ks jelû különleges beépítésre nem szánt nagy kiterjedésű sportterület sportpályák, motoros
sportpályák, lovas pályák, golfpályák területe.
b.) A területen legfeljebb 2 % beépítettséggel elhelyezhetők: szabadidõs létesítmények és ezeket
kiszolgáló építmények, öltözõ-, szállás-, vendéglátó, karbantartó épület, lóistálló.”
Biológiai aktivitásérték változás:

Változással érintett terület: 4,6754 ha
Biológiai aktivitásérték változás előtt 3,7*4,6754=17,2990
Biológiai aktivitásérték változás után: 3*4,6754 =14,0262
Változás: 17,2990-14,0262=3,2728 csökkenés, amit a módosítási eljárásban kompenzálni kell.
Hatályos szerkezeti terv:

Tervezett módosítás:
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Hatályos szabályozás:
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Tervezett módosítás:
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14. sorszámú ügy:
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Helyszín: hrsz: 1342, 1341, 1344 , 1334/10, 1334/9, 1334/8, /7, /5, /2, /4
Kezdeményező: Polgármester
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv
Változással érintett terület nagysága: kb. 16 ha
Térképi ábrázolás: 14. sorszámú

A módosítás tartalma:

Az önkormányzat a terület többségének tulajdonosa. A TRT készítésének időszakában a 44-es út melletti terület
kereskedelmi-szolgáltató területbe sorolását támogatta, majd hagyta jóvá azzal a céllal, hogy azon nagyobb
kereskedelmi egység (pl. Penny market) létesítését tegye lehetővé. Erre nem mutatkozott valós igény, viszont lakótelkek
kialakítására igen. Át kell gondolni a terület felhasználását, utcaszerkezetét, figyelembe véve, hogy a tervezett 22 m
széles gyűjtőút Széchenyi körúti csatlakozása elépült. A terület jó adottságú lakóterület kialakítása céljára, a 44-es út
mellett védőzöld létesítése mellett.
Képviselőtestületi döntés: 70/2010(VI.23)
A képviselőtestület úgy dönt, hogy a 1342,1341, 1344, 1334/10, 1334/9, 1334/8, 1334/7, 1334/5, 1334/2, 1334/4, hrsz-ú
telektömb teljes egészében falusias lakóövezet besorolást kapjon.

Építésjogi helyzet, tervezői javaslat:

A hatályos terv a területet a korábbi döntéseknek és szándékoknak megfelelően lakóterületbe, a 44-es út melletti
területeket kereskedelmi-szolgáltató illetve településközpont vegyes területbe sorolta. A jóváhagyás óta megváltozott
gazdasági környezethez igazodó terület-felhasználás és a szabályozás újragondolása indokolt. A 44-es út melletti
védőzöld létesítése alapfeltétele a lakóterületi felhasználásnak.
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Államigazgatási előzetes vélemények (Étv. 9. §( 2.):
- az állami főépítész észrevétele: az út megszüntetése a teljes úthálózati struktúra felülvizsgálatát teszi szükségessé.
A lakóterületi átsorolás csak a 44-es út melletti védő zöldsáv kialakítása esetén javasolt.
- A NKH a lakóterületbe történő átsorolással egyetért, de a 44. sz. főút 100 m-es védőtávolságán belül magas épület
elhelyezését nem támogatja. A létrejövő lakóutcák a 44. sz. főútra közvetlenül nem csatlakozhatnak. Meg kell
vizsgálni egy gyűjtőút kialakításának lehetőségét
Tervezői, elsősorban közlekedési megjegyzés:
A 44-es út mellett nem szerencsés kereskedelmi szolgáltató terület, építmény elhelyezése csak egyedi elbírálás alapján
lehetséges közútkezelői szempontból. Probléma a gyűjtőút elmaradása. Megfontolandó, hogy a területet ne szabályozza
az önkormányzat, csak javasolt magánutakat jelöljön ki, meghagyva azonban a 44-es úttal párhuzamos feltárás
lehetőségét. Ebben az esetben csak a valós igények alapján történő telekalakítást követően, vagy illeszkedési szabály
alapján adható építési engedély.
Megismételt államigazgatási előzetes vélemények (Étv. 9. §( 2.):
- - korábbi vélemények fenntartása mellett egyéb ellenvélemény nem volt
Tervezői javaslat:

A 4. sorszámú ügynél kidolgozva.
15. sorszámú ügy:

Helyszín: M44-es út új nyomvonala
Kezdeményező: Polgármester
A módosítási szándék tartalma:

Az új M44-es út tervezett végleges nyomvonalát ábrázolná a terv.
Képviselőtestületi döntés:

A Képviselő-testület 60/2007 (VI.26.) számú határozatával rendelte el a végleges nyomvonal ábrázolását,
továbbá a megyei területrendezési tervvel való összhang megteremtését

Államigazgatási előzetes vélemények (Étv. 9. §( 2.):
- az állami főépítész államigazgatási jellegű észrevételt nem tett
- NKH: Az M44-es főút tervezett nyomvonalával kapcsolatban a Nemzeti Infrastruktúra Zrt-t kell megkeresni
Képviselőtestületi döntés: 70/2010(VI.23)
A képviselőtestület úgy dönt, hogy a végleges nyomvonal kialakulásáig az M44-es út nyomvonalát nem
szerepelteti a rendezési tervben. (tervezői megjegyzés: marad az OTrT-ben és a hatályos szerkezeti terven lévő
nyomvonal, a terv ebben a vonatkozásban nem változik.
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16. sorszámú ügy:
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Helyszín: 358 hrsz-ú terület (volt Rácz iskola) megosztásával keletkezett 357/1, /2,/3,/4,/5
Kezdeményező: tulajdonosok
Változással érintett terület nagysága: 1,3467 ha
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv
A módosítás tartalma:

A tulajdonosok megvásárolták a volt Rácz féle iskolát, az épületet lakóházzá alakították. A területet 2007-ben
megosztották 5 részre, mely megosztást az építésügyi hatóság jóváhagyott. A tulajdonosok kérik, hogy a Gksz övezeti
besorolást az önkormányzat változtassa falusias lakóterületté.
Képviselőtestületi döntés:

A Képviselő-testület 8/2008.(I.23.) számú határozatával a módosítást támogatta.

Képviselőtestületi döntés: 70/2010(VI.23)
A képviselőtestület úgy dönt, hogy a 357/1, /2, /3, /4, /5 hrsz-ú területek Gksz övezetből való átsorolását falusias
lakóövezetbe- rendeli el.

Építésjogi helyzet, tervezői javaslat:

A hatályos terv kereskedelmi szolgáltató területbe sorolta a háromszög alakú volt iskola területét azzal a céllal, hogy
azon átalakítás után kereskedelmi létesítmény működhessen, épülhessen. Az ingatlan tulajdonosa azonban másként
kívánja a területét hasznosítani, lakásépítés céljára kívánja a telkeket értékesíteni. A megosztás egyébként a hatályos
Gksz övezeti előírások szerint szabályosan történt, de nem vette figyelembe, hogy a háromszög alakú terület
megosztásaként kialakuló utolsó két telek, a 357/4 és 357/5 hrsz-ú telkek igen nehezen, vagy nem beépíthető, mivel
területük nagy része a vasút 50 m-es sávján belül van. (Valószínűleg ezért nem tudta értékesíteni a tulajdonos.) A
lakóterületté minősítés problémája a vasúti vágány közelsége, és az ebből eredő zajterhelés. Amennyiben a terület
átsorolása megtörténik, a vasúttól való zajvédelmet fásítással, zajvédő fal létesítésének kötelezésével kell biztosítani, de
a 2 legproblémásabb telek lakóépülettel történő beépítése valószínűleg nem lehetséges.

42

Államigazgatási előzetes vélemények (Étv. 9. §( 2.):
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- az állami főépítész észrevétele: a lakóterületi átsorolás a vasút közelsége miatt nem támogatható
Megismételt államigazgatási előzetes vélemények (Étv. 9. §( 2.):
- - korábbi vélemények fenntartása mellett egyéb ellenvélemény nem volt
Tervezői javaslat:

A korábban 2 helyrajzi számon lévő területet felosztották 5 db telekre , melyek közül a legkisebb 1758 m2
területű. A 357/1 hrsz-ú telken lévő volt iskola ma már lakóház. A 357/5 hrsz-ú telek beépítése nem
javasolható, mert túlságosan közel van a vasúti átjáróhoz, a beépítés zavarná a belátási háromszöget, ezért
ennek a teleknek a zöldterületi átsorolása indokolt. A terület nem forgalmas vasútvonal mellett helyezkedik el,
ezért annak lakóterületi átsorolása lehetséges. A 357/1-4 hrsz-ú ingatlanok falusias lakóterületbe úgy
sorolhatók át, hogy az építési hely a vasút tengelyétől 50 m-en túl helyezkedjen el, és a lakóházak megfelelő
zaj- és levegőszennyezés elleni védelme biztosítandó ültetési kötelezettséggel. Az ültetési kötelezettség
gyümölcsfa ültetéssel teljesíthető.
Közlekedés:

A tervezett módosítás a közlekedési hálózatot nem érinti, a 357/5 hrsz-ú ingatlan zöldterületi átsorolása a közlekedés
biztonságát szolgálja.

Környezetvédelem, közmű:

A tervezett módosításnak az eredeti tervet érintő környezetvédelmi és közműellátási vonatkozása nincs.

Örökségvédelem:
A tervezett módosításnak a kulturális örökség védelmére nincs kihatása, a terület már most is beépítésre
szánt terület.
A településszerkezeti terv változása:
Gksz területből 1,1447 ha átkerül falusias lakóterületbe, 0,202 ha átkerül zöldterületbe, mellyel a Gksz
területek 1,3467 ha-ral csökkennek.
A szabályozási terv változása:
A falusias lakóterületbe sorolt terület övezeti jele az utca szemközti oldalán lévő övezeti jellel megegyező, Lf22432, melynek tartalma: falusias lakóterület oldalhatáros beépítéssel, legalább 800 m2 telekmérettel, 30 %
max. beépíthetőséggel, max. 5 m építménymagassággal. A vasúthoz közeli telekhatártól 25 m széles ültetési
kötelezettség terheli a lakóterületet, mely gyümölcsfa ültetéssel is teljesíthető. A zöldfelület kialakításánál a
vasút-közút belátási háromszögben csak 1 m-nél alacsonyabbra növő cserje vagy gyep telepíthető.
A helyi építési szabályzat változása:
A HÉSZ általános érvényű előírásai alkalmazandók.
Biológiai aktivitásérték változás:

Változással érintett terület: 1,3467 ha
Biológiai aktivitásérték változás előtt, Gksz terület: 0,4*1,3467=0,8080
Biológiai aktivitásérték változás után:
Lf. falusias lakóterület: 1,1447 ha, BIA: 2,4*1,447= 3,4728
Z zöldterület: 0,202 ha, BIA: 6*0,202= 1,212
Ültetési kötelezettségű terület 0,2041 ha, BIA: 0,2041*3= 0,6123
BIA változás után: 3,4728+1,212+0,6123= 5,2971
Változás:5,2971-0,8080=4,4891 növekedés, amit a módosítási eljárásban kompenzációra fel lehet használni.
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Hatályos szerkezeti terv:
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Tervezett módosítás:
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Hatályos szabályozás:
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Tervezett módosítás:
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17. sorszámú ügy:
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Helyszín: Tőserdő, hrsz: 3881/2, /3, /4, /5, /6, /7, /8
Kezdeményező: tulajdonosok
Változással érintett terület nagysága: 4115 m2
Módosul: szabályozási terv
A módosítás tartalma:

A tulajdonosok a nagyon különböző méretű telkeik között telekhatár-rendezést , telekösszevonást kívánnak
végrehajtani, aminek akadálya, hogy a telkek különböző építési övezetbe tartoznak, ezért az övezethatár módosítását
kezdeményezik.
Képviselőtestületi döntés:

A Képviselő-testület 8/2008.(I.23.) számú határozatával a módosítást támogatta.

Képviselőtestületi döntés: 70/2010(VI.23)
A képviselőtestület úgy dönt, hogy a 3881/1,/2,/3,/4,/5,/6,/7,/8 hrsz-ú telkek által kialakított tömb egészét Gksz övezetbe
sorolja.

Építésjogi helyzet, tervezői javaslat:

Az ingatlan-nyilvántartási adatok szerint a 3881/2 hrsz-ú telek beépítetlen terület, valóságban büfé épült rá, a 3881/3
hrsz-ú ingatlan vendéglátó egység, a 3881/4 hrsz-ú út, a 3881/5 hrsz-ú beépítetlen terület, valóságban beépített, a
3881/6 hrsz-ú vendéglátó egység, a 3881/7 hrsz-ú udvar és egyéb épület. A hatályos TRT-ben a Gksz övezetbe tartozik
a 3881/2,/3,/8 hrsz-ú ingatlan, míg a 3881/4,/5,/6,/7 hrsz-ú ingatlanok hétvégi házas üdülőterületbe tartoznak. Az övezeti
határ módosítása a felaprózott telkek összevonása érdekében indokolt.
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Államigazgatási előzetes vélemények (Étv. 9. §( 2.):

- az állami főépítész államigazgatási jellegű észrevételt nem tett
- ÁNTSZ: a hétvégiházas és Gksz besorolás között beépíthetőség tekintetében jelentős a különbség (20-60 %)
Megismételt államigazgatási előzetes vélemények (Étv. 9. §( 2.):
- - korábbi vélemények fenntartása mellett egyéb ellenvélemény nem volt
Tervezői javaslat:

Közlekedés:

A tervezett módosítás a közlekedési hálózatot nem érinti

Környezetvédelem, közmű:

A tervezett módosításnak az eredeti tervet érintő környezetvédelmi és közműellátási vonatkozása nincs.

Örökségvédelem:
A tervezett módosításnak a kulturális örökség védelmére nincs kihatása, beépítésre szánt területen belüli
változás.
A településszerkezeti terv változása:
0,0889 ha terület Üh hétvégiházas üdülőterületből átkerül Gksz kereskedelmi szolgáltató területbe.
A szabályozási terv változása:
Az övezethatár a szerkezeti terv változásának megfelelően módosul, az övezeti jelek nem változnak.
A helyi építési szabályzat változása:
A HÉSZ általános érvényű előírásai alkalmazandók.
Biológiai aktivitásérték változás:
Változással érintett terület: 0,4095 ha

Biológiai aktivitásérték változás előtt
Gksz terület 0,3206 ha, BIA: 0,4*0,3206= 0,1282
Üh terület: 0,0889 ha, BIA : 3*0,0889=0,2667
Biológiai aktivitásérték változás előtt:0,1282+0,2667=0,3949
Biológiai aktivitásérték változás után:
Gksz terület 0,4095 ha, BIA: 0,4*0,4095= 0,1638
Változás:0,3949-0,1638=0,2311csökkenés, amit a módosítási eljárásban kompenzálni kell.
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Hatályos szerkezeti terv:
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Tervezett módosítás:
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Hatályos szabályozás:
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Tervezett módosítás:
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18. sorszámú ügy:
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Helyszín: Népfőiskola és környezete, hrsz: 044/68, 046/1, 044/62-66, 044/28-33
Kezdeményező: tulajdonosok
Változással érintett terület nagysága: 36 ha
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv
A módosítás tartalma:
A Népfőiskola Alapítvány 1992 óta végzi népnevelő, oktatási tevékenységét a jelenlegi Knf besorolású volt Tsz-központ
területén. Az alapítás óta több beruházást hajtottak itt végre, a meglévő épületeket részben felújították, részben
átalakították, bővítették. Létesültek szálláshelyek, szolgáltató létesítmények, közösségi ház, kápolna, tanuszoda,
szabadtéri színpad, és egyéb, szabadtéri létesítmények, sportpályák. Az alapítvány kinőtte jelenlegi területét, az
elhatározott fejlesztések a jelenlegi területen már nem valósíthatók meg, a jelenlegi 30 %-os megengedett beépítettség
növelése sem megoldás, mert zsúfolttá tenné az objektumot, ami ellentétes annak szellemiségével.
Az Alapítvány olyan fejlesztés-sorozatot határozott el, amely nemcsak oktatási, népnevelő szerepét erősíti, hanem
önfenntartóvá teszi magát a létesítményt. Az energiatakarékosság jegyében úgy kívánják felhasználni a megújuló
energiaforrásokat (nap, szél), hogy egyben bemutatják, népszerűsítik azokat, mellesleg minimálisra csökkentik az
egyébként meglehetősen nagy energia-felhasználó épületkomplexum hagyományos energiaigényét. A területen
napkollektorokat kívánnak telepíteni a használati melegvíz és nem utolsó sorban a tanuszoda langyos vizének
biztosítására, továbbá egy tervezett melegvizes fürdő ellátására. Szélkerekekkel elektromos áramot kívánnak előállítani,
melyet az elektromos hálózatba táplálnak, amikor az intézmény áramfelvétele nem igényli a szélkerekek termelte
áramot. (Nem szélerőmű, csak saját energiaellátó szélkerék telepítése tervezett). Az impulzusszerűen keletkező nagy
mennyiségű kommunális szennyvizet saját biológiai tisztítón kívánják kezelni, majd egy tervezett halastóban biológiailag
tovább tisztítani, biztosítva ezzel a környékbelieknek horgászási lehetőséget is. A legnagyobb fejlesztési elképzelés egy
1000 fő befogadóképességű fedett sportcsarnok és hozzá kapcsolódó szabadtéri tömegrendezvény megrendezésére
alkalmas tér kialakítása.
Mindez a fejlesztés meglehetősen nagy területigényű, és a környezetet időnként jelentősen megterhelő
területhasználatot eredményez, ezért az Alapítvány erdőtelepítéssel, zöldfelület rendezéssel kívánja ezeket a hatásokat
enyhíteni, kompenzálni a környezetvédelem jegyében. A terület nagy részén az ökológiai gazdálkodást kívánják
bemutatni, a tájra jellemző – már-már veszendőbe menő- hagyományos gazdálkodást és ezek jellemző építményeit
bemutatva kívánják ennek újraéledését szolgálni.
Képviselőtestületi döntés:

A Képviselő-testület 63/2008.(IV.23.) számú határozatával a módosítást támogatta, és az alábbiak szerint
döntött:
„ Lakitelek külterületén, a Népfőiskola Alapítvány különleges Knf-1834 jelű övezeti határát ki kell terjeszteni a
044/28, 044/29, 044/30, 044/31, 044/32, 044/33, 044/62,044/63, 044/64, 044/65, 044/66, és 044/67 hrsz-ú
ingatlanokra is, hogy a készülő telekalakítási terv jóváhagyható és végrehajtható legyen.”
Képviselőtestületi döntés: 70/2010(VI.23)
A képviselőtestület úgy dönt, hogy Lakitelek külterületén, a Népfőiskola Alapítvány különleges Knf-1834 jelű övezeti
határát ki kell terjeszteni a 044/28, 044/29, 044/30, 044/31, 044/32, 044/33, 044/62, 044/63, 044/64, 044/65, 044/66, és
044/67 hrsz-ú ingatlanokra is, hogy a készülő telekalakítási terv jóváhagyható és végrehajtható legyen.

Építésjogi helyzet, tervezői javaslat:
Olyan szabályozás indokolt, amely differenciálja a tulajdonosi érdekek figyelembevételével a területhasználatot és az
építési lehetőségeket is. Nem feltétlenül szükséges ezt az összességében mintegy 42 ha területet egy hrsz-ú ingatlanná
összevonni. Szükséges a Knf terület bővítése mintegy 8 ha területtel, mert a sportcsarnoknak, melegvizes fürdőnek
beépítésre szánt területen kell megépülnie, sőt a hozzá tartozó gépjármű parkolókat is ezen a telken kell kialakítani.
Nem szükséges azonban a napkollektorok, szélkerekek, gazdasági bemutató területek, horgásztó beépítésre szánt
területen történő elhelyezése. A horgásztó, a bemutató mintagazdaság mezőgazdasági területen elhelyezhetők, a
megújuló energiaforrások műtárgyai és a a kutatást, ismertterjesztést szolgáló műtárgyak pedig a külön jogszabályok
keretei között valamennyi övezetben, építési övezetben elhelyezhetők.
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A mellékelt vázlat az Alapítvány elképzeléseit mutatja be. (Knf: sportcsarnok, szabadtéri tömegrendezvény és parkolók
területe, Ksp: szabadtéri sportpályák területe, Kme: megújuló energiaforrások felhasználási területe (szél, nap, biológia
szvíztisztító), Kkf: kutatás, fejlesztés, bemutató gazdálkodás, horgásztó, Ee: turisztikai erdőterület erdei tornapályákkal,
madárlessel, madárbemutató házzal, stb. egyéb erdei építményekkel)
Az erdőterületet 10 ha területet meghaladó mérettel javasolt kijelölni, mert ez a beépítésre szánt területbe sorolás
ellentételezéseként biológiai aktivitásérték-csökkenést kompenzál, másrészt lehetővé teszi az erdő rendeltetése szerinti
építmények elhelyezését. Egészségügyi, turisztikai rendeltetésű erdő esetében ez 5 %. Az erdőterület kijelölése a
településhatár és a Népfőiskola jelenlegi területe között célszerű, mert ez védi a beépítésre szánt területeket északészaknyugat felől.

A Knf bővítés területe, háttérben a Népfőiskola fái, balra a Szentkirályra vezető út
A meglévő épületek

Államigazgatási előzetes vélemények (Étv. 9. §( 2.):
- az állami főépítész észrevétele: csak a különleges beépítésre nem szánt területi átsorolás ajánlott
- KNP: a szélkerekek elhelyezését, tipusát, méreteit meggondolásra javasolja, tájvédelmi szempontból a szélerőműveket
nem támogatja, a további egyeztetéseket szükségesnek tartja
Megismételt államigazgatási előzetes vélemények (Étv. 9. §( 2.):
- - korábbi vélemények fenntartása mellett egyéb ellenvélemény nem volt
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vázlat az Alapítvány elképzeléseiről
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TRT-módosítási javaslat:
Közlekedés:

A tervezett módosítás a közlekedési hálózatot nem érinti, a terület viszonylag kis forgalmú országos közút mellett
helyezkedik el, szilárd burkolatú útról megközelíthető.

Környezetvédelem, közmű:

A tervezett módosításnak az eredeti tervet érintő környezetvédelmi és közműellátási vonatkozása nincs, kapacitás
bővítésre azonban szükség lesz.

Örökségvédelem:
A tervezett módosítás régészeti érdekű területet érint. Az erdősítés talajelőkészítése és bármiféle építés
földmunkája régészeti felügyelet mellett végezhető.
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A településszerkezeti terv változása:
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Má általános mezőgazdasági területből 8,3626 ha átkerül „Knf” beépítésre szánt Népfőiskola nagykiterjedésű
nevelési-oktatási különleges területbe, 6,3952 ha átkerül „Ee” egészségügyi turisztikai rendeltetésű
erdőterületbe, mellyel az Má általános mezőgazdasági terület összesen 14,7578 ha-ral csökken.
A szabályozási terv változása:
A beépítésre szánt terület határa, egyben övezethatár a szerkezeti terv változása szerint módosul, az övezeti
jel: Knf-1834 nem változik, ennek tartalma: Különleges népfőiskola terület szabadon álló beépítési móddal,
3000 m2-t meghaladó méretű telken, legfeljebb 30 % beépíthetőséggel, max. 7,5 m építménymagassággal.
Az Ee övezeti jelű erdőterület övezethatárral kerül leválasztásra a mezőgazdasági területtől.
A helyi építési szabályzat változása:
A HÉSZ általános érvényű előírásai alkalmazandók. A HÉSZ 15. §(11.) bek. a,9 pontja felsorolás kiegészül
„fürdőház” … elhelyezésére szolgál. kifejezéssel.
Biológiai aktivitásérték változás:

Változással érintett terület: 14,7578 ha
Biológiai aktivitásérték változás előtt
Má általános mezőgazdasági terület 14,7578 BIA: 3,7*14,7578= 54,6039
Biológiai aktivitásérték változás előtt: 54,6039
Biológiai aktivitásérték változás után
Knf. beépítésre szánt különleges terület 8,3626 BIA: 3*8,3626= 25,0878
Ee egészségügyi, szociális, turisztikai rendeltetésű erdőterület: 6,3952 BIA: 8*6,3952= 51,1616
Biológiai aktivitásérték változás után: 25,0878+51,1616= 76,2494
Változás: 76,2494-54,6039=21,6455 növekedés, amit a módosítási eljárásban kompenzációra fel lehet használni.
Hatályos szerkezeti terv:

Tervezett módosítás:
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Hatályos szabályozás:
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Tervezett módosítás
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19. sorszámú ügy:

56

Helyszín: Hrsz: 073/137, 073/138
Kezdeményező: tulajdonosok
Változással érintett terület nagysága: 2 0575 m2
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv
A módosítás tartalma:
A tulajdonosok a jelenleg Má mezőgazdasági területbe tartozó ingatlanjaik átsorolását kérték a szomszédos Gipe- 1743
övezeti jellemzőkkel.
Képviselőtestületi döntés:

A Képviselő-testület 63/2008.(IV.23.) számú határozatával a módosítást támogatta.

Képviselőtestületi döntés: 70/2010(VI.23)
A képviselőtestület a 073/137, /138 hrsz-ú ingatlanok kerüljenek átsorolásra Gipe-1743 övezetbe.

Építésjogi helyzet, tervezői javaslat:
A mezőgazdasági területbe tartozó, szilárd burkolatú út melletti, jó közlekedési és közmű kapcsolatokkal rendelkező
telkek jelenlegi használata is vállalkozási tevékenység folytatására utal. A 073/137 hrsz-ú ingatlan 4 minőségi osztályú,
50 Ak értékű, viszonylag rossz állapotú fiatal gyümölcsös, a 073/138 hrsz-ú terület kivett terület két kisebb gazdasági
épülettel, amelyek a térképen szerepelnek, a tulajdoni lapon viszont nem.
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Államigazgatási előzetes vélemények (Étv. 9. §( 2.):
- az állami főépítész észrevétele: a településen kijelölt nagy arányú gazdasági területeken túl új gazdasági terület
kijelölését átgondolandónak tartja
Megismételt államigazgatási előzetes vélemények (Étv. 9. §( 2.):
- - korábbi vélemények fenntartása mellett egyéb ellenvélemény nem volt, az állami főépítész továbbra sem tartja
indokoltnak az átsorolást

TRT-módosítási javaslat:
A településen ugyan nagy arányú gazdasági területek vannak kijelölve, de jelen esetben meglévő vállalkozás
telephely bővítéséről van szó, és mint ilyen, helyhez kötött a beruházás. Nincs a tervezett célra már kijelölt,
igénybe nem vett terület.
Közlekedés:

A tervezett módosítás a közlekedési hálózatot nem érinti, a terület jó közlekedési kapcsolattal rendelkezik, szilárd
burkolatú úton megközelíthető.

Környezetvédelem, közmű:

A tervezett módosításnak az eredeti tervet érintő környezetvédelmi és közműellátási vonatkozása nincs.

Örökségvédelem:
A tervezett módosítás régészeti érdekeltségű területen fekszik, mindennemű, a talajfelszínt 50 cm-nél jobban
megbolygató földmunka csak régészeti felügyelet mellett végezhető.
A településszerkezeti terv változása:
Má általános mezőgazdasági területből 1,9525 ha átkerül Gipe egyéb ipari területbe, 0,1050 ha átkerül
véderdő területbe. Ezzel az általános mezőgazdasági terület 2,0575 ha területtel csökken. Az Ev véderdő a
víztározó és a szomszédos tanya védelmében szükséges, biológiai aktivitásérték csökkenést pótol.
A szabályozási terv változása:
A beépítésre szánt terület határa, egyben övezethatár a szerkezeti terv változásának megfelelően módosul.
Az Ev véderdő terület Az iparterület bővítés övezeti jele a szomszédos területtel megegyezően: Gipe-1743,
melynek tartalma: egyéb ipari terület szabadon álló beépítési móddal, min. 3000 m2 területű telken, max. 40 %
beépíthetőséggel, max. 6 m építménymagassággal. Az Ev véderdő szélessége a meglévő épület miatt a tanya
felől csak 6, a víztározó felől 20 m szélességű, önálló telekként nem kell kialakítani.
A helyi építési szabályzat változása:
A HÉSZ általános érvényű előírásai alkalmazandók.
Biológiai aktivitásérték változás:

Változással érintett terület: 2,0575 ha
Biológiai aktivitásérték változás előtt: 3,7* 2,0575= 7,6128
Biológiai aktivitásérték változás után: ipari terület BIA: 0,4*1,9525=0,781
véderdő terület BIA: 9*0,1050= 0,945
Biológiai aktivitásérték változás után: 0,781+0,945=1,726
Változás: 7,6128-1,726=5,8868 csökkenés, amit a módosítási eljárásban kompenzálni kell.
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Hatályos szerkezeti terv:

Tervezett módosítás:
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Hatályos szabályozás:
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Tervezett módosítás:
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20. sorszámú ügy:

Helyszín: Tőserdő, hrsz: 3719/1-2
Kezdeményező: Polgármester, tulajdonosok
Változással érintett terület nagysága: 464 m2
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv
A módosítás tartalma:
Az üdülőtulajdonosok (hrsz: 3741-3750) jelezték az önkormányzat felé, hogy megvásárolnák a telkeik farmezsgyéjén
húzódó gondozatlan önkormányzati tulajdonú zöldfelületet telek-kiegészítésként. A telekhatár-rendezésnek akadálya,
hogy a megvásárolni kívánt terület a TRT-ben „zöldterület”. Művelési ága beépítetlen terület, tulajdonosa az
önkormányzat. A 3719/2 hrsz-ú 330 m2 területű magántulajdonú telken az 1990-es években vendéglátó egység épült,
amelyet a TRT nem vett figyelembe, mert az nem volt a térképen feltüntetve, és a telket zöldterületbe sorolta. A
tulajdonos kéri, hogy a terület kerüljön Vt-3 övezetbe, és szeretné telkét kiegészíteni az üdülőtelkek határáig.
Képviselőtestületi döntés: 70/2010(VI.23)
A képviselőtestület úgy dönt, hogy a 3719/2 hrsz-ú büfé és a mögötte található ingatlanrész kerüljön Vt5 övezeti
besorolásba, a mellette lévő zöldövezet kerüljön átsorolásra Üh1 övezetbe.

Építésjogi helyzet, tervezői javaslat:
Az ingatlan-jelenlegi övezeti besorolása zöldterület, mely besorolást a TRT a korábbi OÉSZ alapú tervből vett át, nem
vette azonban figyelembe az időközben felépült faházat, amely az ingatlan-nyilvántartásban nem szerepelt, mára
azonban feltüntették.
A zöldfelület valóban kissé elhanyagolt, az önkormányzat szűkös forrásai miatt nem tudja az igények szerint megfelelő
minőségben fenntartani és gondozni valamennyi zöldfelületét. A zöldterület lényegében a Kiskunfélegyháza-Szolnok
országos mellékút védőzöldje, 1991-ben került az önkormányzat tulajdonába.
A 3719/2 hrsz-ú ingatlan Vt3 övezetbe történő átsorolása azért nem lehetséges, mert hagyományosan vidéki települési
térségben az OTrT 2008. évi módosítása már nem teszi lehetővé vegyes terület kijelölését, meglévő ilyen terület
bővítését. A működő üzlethet szükséges némi telek-kiegészítés, valamint jogi státuszának rendezése a TRT-ben is.
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Államigazgatási előzetes vélemények (Étv. 9. §( 2.):
- az állami főépítész a zöldterület megszüntetését nem támogatta
- ÁNTSZ: a telekkiegészítés szintén zöldfelület megszüntetést eredményez
Megismételt államigazgatási előzetes vélemények (Étv. 9. §( 2.):
- - korábbi vélemények fenntartása mellett egyéb ellenvélemény nem volt, a Vt öveztbe történő átsorolásnak törvényi
akadálya van

-

Állami főépítész: a 20. sz. módosítás esetében vegyes terület nem jelölhető ki (OTrT), zöldterület átsorolása továbbra sem

támogatható

Tervezői javaslat:

Figyelemmel az előzetes véleményekre, a zöldfelület teljes megszüntetését a terv nem javasolja, de a
meglévő üzlet telkét kereskedelmi szolgáltató területbe javasolja átsorolni és a telek bővítését az üdülőtelkek
határáig lehetővé kell tenni. Mivel a telek nagyon kicsi, és bővítés után is kicsi marad, nem kell attól tartani,
hogy nem kereskedelmi, hanem inkább ipari-vállalkozás telepszik meg a telken.
Közlekedés:

A tervezett módosítás a közlekedési hálózatot nem érinti, a terület meglévő közlekedési kapcsolatokkal rendelkezik.

Környezetvédelem, közmű:

A tervezett módosításnak az eredeti tervet érintő környezetvédelmi és közműellátási vonatkozása nincs.

Örökségvédelem:
A tervezett módosításnak a kulturális örökség védelmére nincs kihatása.
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A településszerkezeti terv változása:
Zöldterületből 0,0464 ha terület átkerül Gksz kereskedelmi szolgáltató területbe.
A szabályozási terv változása:
A szabályozási terv a szerkezeti terv változásának megfelelően módosul. A kereskedelmi szolgáltató terület
tervezett övezeti jele: Gksz- 1252, melynek tartalma: kereskedelmi szolgáltató terület szabadon álló
beépítéssel, min. 400 m2-es telekmérettel, 50 % beépíthetőséggel, max. 5 m építménymagassággal.
A helyi építési szabályzat változása:
A HÉSZ általános érvényű előírásai alkalmazandók.
Biológiai aktivitásérték változás:

Változással érintett terület: 0,0464 ha
Biológiai aktivitásérték változás előtt: zöldterület BIA: 6*0,0464=0,2784
Biológiai aktivitásérték változás után: Gksz terület 0,4*0,0464= 0,0186
Változás: 0,2784-0,0186=0,2598 csökkenés, amit a módosítási eljárásban kompenzálni kell.
Hatályos szerkezeti terv:

Tervezett szerkezeti tervi módosítás:

Hatályos szabályozás:

Tervezett szabályozás:
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21. sorszámú ügy:

63

Helyszín: hrsz: 0178/19
Kezdeményező: Polgármester
Változással érintett terület nagysága: 1,309 ha
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv
A módosítás tartalma:

A terület jelenlegi tulajdonosa indokolatlannak tartja a tulajdonát képező 4-es minőségi osztályba tartozó szőlő művelési
ágú terület zöldterületi besorolását. Kéri a módosítást.
Képviselőtestületi döntés: 35/2009.
Képviselőtestületi döntés: 70/2010(VI.23)
A képviselőtestület úgy dönt, hogy a 0178/19 hrsz-ú ingatlan zöldövezeti besorolása szűnjön meg, valamint a telek
terhére – a 0178/5 hrsz-ú ingatlan megközelítése érdekében- útlejegyzés történjen.

Építésjogi helyzet, tervezői javaslat:

A jelenlegi tulajdonos 2007. év nyarán csere útján lett az ingatlan tulajdonosa. A TRT készítésnek időszakában 2005. és
2006. években a Kiskunsági Nemzeti Park adatszolgáltatása alapján, az akkori tulajdonos egyetértésével került
zöldterületi besorolásba, mivel a területen egyedi tájértékek, magánpark volt. A magánpark szerepelt a KNP
nyilvántartásában. Az ingatlan-nyilvántartás korlátozó bejegyzést nem tartalmaz. A terület környezetével együtt jelenleg
mezőgazdasági művelésű. A TRT távlatban – a Területi Tervtanács javaslatára- ezen a területen egy új, lehetséges
településközpontot jelölt ki, melynek része a magánpark területéből kialakítandó zöldterület. (képek a TRT készítésnek
időszakából (2005.) és 2008-ban
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alaptérkép
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Államigazgatási előzetes vélemények (Étv. 9. §( 2.):
- az állami főépítész államigazgatási jellegű észrevételt nem tett
- az ÁNTSZ nem támogatja a zöldfelület megszüntetést
KNP: a 0178/19 hrsz-ú terület a KNP egyedi tájérték kataszterében nem szerepel 2008. január 1. óta
Megismételt államigazgatási előzetes vélemények (Étv. 9. §( 2.):
- - korábbi vélemények fenntartása mellett egyéb ellenvélemény nem volt
Tervezői javaslat:

A tervezett zöldterület valójában magánterület, gondozott terület, művelési ága szántó. Korábban
magánparkként bekerült az egyedi tájértékek sorába a rajta lévő különleges növényzet miatt. A növényzet
mára kipusztult, a KNP megszüntette a terület védettségét. A tervezett zöldterületet az önkormányzatnak a
tulajdonos kérelmére ki kellene sajátítani, de erre nincs anyagi lehetősége. A terület lakóterületi átsorolása
indokolt, a biológiai aktivitásérték veszteséget pótolni kell.
Közlekedés:

A zöldterület megszűnésével a gazdasági területet 12 m széles úttal el kell választani a lakóterületektől és a tömb
feltárását zsákutca nélkül kell lehetővé tenni.

Környezetvédelem, közmű:

A tervezett módosításnak az eredeti tervet érintő környezetvédelmi és közműellátási vonatkozása nincs.

Örökségvédelem:
A tervezett módosításnak a kulturális örökség védelmére nincs kihatása.
A településszerkezeti terv változása:
Útterület kialakítása érdekében a Gksz terület 0,0893 ha-ral csökken, a tömbfeltárás során 0,4348 ha útterület
Köu alakul ki. Az 1,0878 ha zöldterület részben közlekedési területté minősül, 0,7423 ha terület pedig
átminősül Lk kisvárosias lakóterületté.
A szabályozási terv változása:
A szerkezeti tervnek megfelelően módosul, az új közlekedési területek 12 m széles lakóutak. A tervezett
lakóterület az utca túloldalán hatályos Lk-3242 övezeti jelet kapja, melynek tartalma: kisvárosias lakóterület
zártsorú, hézagosan zártsorú beépítéssel min. 400 m2-es telken, max. 40 % beépíthetőséggel, max. 5 m
építménymagassággal.
A helyi építési szabályzat változása:
A HÉSZ általános érvényű előírásai alkalmazandók.
Biológiai aktivitásérték változás:

Változással érintett terület: 1,309 ha
Biológiai aktivitásérték változás előtt
Gksz terület BIA: 0,4*0,0893=0,03572, Züldterület BIA: 6*1,0878= 6,5268, Lk lakóterület BIA: 1,2*0,1319= 0,1583
Biológiai aktivitásérték változás előtt: 0,03572+6,5268+0,1583= 6,7208
Biológiai aktivitásérték változás után
Lk lakóterület BIA: 1,2*0,8742= 1,0490, közlekedési terület BIA: 0,6*0,4348=0,2609
Biológiai aktivitásérték változás után: 1,0490+0,2609= 1,3099
Változás: 6,7208-1,3099=5,4109 csökkenés, amit a módosítási eljárásban kompenzálni kell.
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Hatályos szerkezeti terv:

Tervezett módosítás:
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Hatályos szabályozás:
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Tervezett módosítás:
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22. sorszámú ügy:

68

Helyszín: 44-es számú út szabályozási vonalainak felülvizsgálata, kerékpárút tervi megjelenítése
Kezdeményező: Polgármester
Változással érintett terület nagysága: 1,326 ha
Módosul: szabályozási terv
A módosítás tartalma:
A TRT készítésének időszakában tervezték a 44-es főközlekedési út részbeni kiszélesítését. Ezt építette be a TRT.
Azóta elfogadott, jóváhagyott tervek vannak, illetve néhány helyen a szélesítés is megtörtént. Időközben prioritást
kapott az M44-es út megépítése.Vizsgáljuk a tervmódosítás során a 44-es út szélesítésének szükségességét,
esetleges korrekciók megtételét.
Képviselőtestületi döntés:

A Képviselő-testület 89/2008.(VI.30.) számú határozatával az alábbiak szerint döntött:
„A 44-es számú főútvonal szabályozási vonalát az Oncsát érintő részen felül kell vizsgálni, lehetőség szerint át
kell alakítani.”
„A 44-es számú főút mellett Kapásfalu-Nyárlőrinc közigazgatási határa között létesítendő kerékpárút
szerepeljen a rendezési tervben.”
Képviselőtestületi döntés: 70/2010(VI.23)
A képviselőtestület úgy dönt, hogy az elkészült tervek alapján a kerékpárút nyomvonala kerüljön feltüntetésre a
rendezési tervben.

Építésjogi helyzet, tervezői javaslat:
A TRT jelenlegi módosítása kapcsán célszerű újragondolni, aktualizálni az országos utak fejlesztési tervei alapján a
Lakitelket érintő változásokat.
Államigazgatási előzetes vélemények (Étv. 9. §( 2.):
- az állami főépítész államigazgatási jellegű észrevételt nem tett
- NKH: a 44. sz. főút szabályozási vonalának módosítását egyelőre nem támogatja, a kerékpárút TRT-ben történő
szerepeltetésével egyetért, ehhez a megfelelő szabályozási szélességet kell biztosítani
Megismételt államigazgatási előzetes vélemények (Étv. 9. §( 2.):
- korábbi vélemények fenntartása mellett egyéb ellenvélemény nem volt

TRT-módosítási javaslat:
Közlekedés:

A véleményező szervek észrevételét figyelembe véve az út szabályozása csak annyiban módosul, amennyiben a
kerékpárút elhelyezése ezt szükségessé teszi. A módosítás az úttervező által adatszolgáltatásként megküldött
kerékpárút nyomvonalterven szereplő kisajátítási határ alapulvételével történik úgy, hogy a szabályozási vonal a
kisajátítási határra kerül.

Környezetvédelem, közmű: A tervezett módosításnak az eredeti tervet érintő környezetvédelmi és közműellátási
vonatkozása nincs.

Örökségvédelem: A tervezett módosításnak a kulturális örökség védelmére nincs kihatása.
A településszerkezeti terv változása:
A 44-es út szabályozási szélességének növekedése okán az Eg gazdasági erdőterület 1,1692 ha-ral, az Lf
falusias lakóterület 0,0133 ha-ral, a Gksz kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület 0,1295 ha-ral, az Mát
tanyás mezőgazdasági terület 0,0086 ha-ral csökken, a KÖu-1 útterület összesen 1,3206 ha-ral nő.
68

69
A szabályozási terv változása:
A 44-es út szabályozási vonala a kerékpár út kisajátítási határának megfelelően, a szerkezeti terv változásával
összhangban módosul. Az Oncsa felőli oldalon nincs változás.
A helyi építési szabályzat változása:
A HÉSZ általános érvényű előírásai alkalmazandók.
Biológiai aktivitásérték változás:
Változással érintett terület: 1,3206 ha
Biológiai aktivitásérték változás előtt
Eg gazdasági erdő: 1,1692*9=10,5228
Lf falusias lakóterület: 0,0133*2,4=0,0319
Gksz gazdasági terület 0,1295*0,4= 0,0518
Mát tanyás mezőgazdasági terület: 0,0086*3,7= 0,0318
Biológiai aktivitásérték változás előtt: 10,5228+0,0319+ 0,0518+ 0,0318=10,6383
Biológiai aktivitásérték változás után:
KÖu-1 főút: 1,3206*0,5= 0,6603

Biológiai aktivitásérték változás:

10,6383-0,6603= 9,978 csökkenés, amit a módosítási eljárásban kompenzálni kell

69

Hatályos szerkezeti terv:
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Tervezett módosítás:
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Hatályos szabályozás:
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Tervezett módosítás:
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23. sorszámú ügy:

Helyszín: hrsz: 3677/2
Kezdeményező: Polgármester
Változással érintett terület nagysága:
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv
A módosítás tartalma:
A Tősfürdő területéből kihasított Gksz övezet 20 m-es sávját kívánják átsorolni Ktf különleges termálfürdő területbe.
Képviselőtestületi döntés: 35/2009.
Képviselőtestületi döntés: 70/2010(VI.23)
A képviselőtestület úgy dönt, hogy a 3667/2 hrsz-ú ingatlan egész területére Ktf övezetet terjeszti ki.

Építésjogi helyzet, tervezői javaslat:
A TRT készítésekor a meglévő- ám térképen, ingatlan-nyilvántartásban fel nem tüntetett- büfék, butikok bérlői kérték,
hogy a strand területéből telket vásárolhassanak meg annak érdekében, hogy építményeik jogi státuszát rendezhessék,
illetve a strand és a közterület felé egyaránt kiszolgáló üzletsort egységes tervek alapján átépíthessék. Kérelmüknek az
önkormányzat helyt adott, kialakította a kereskedelmi-szolgáltató területet, amely azonban a mai napig nem realizálódott
a 20 m széles területsáv szűkössége miatt.
A nagyobb Gksz övezet kialakításának akadálya akkor is, most is az, hogy strandmedence van a kerítés közelében,
amelynek megmaradásával számolt az önkormányzat. A strand újrahasznosítására, fejlesztésére több terv született,
amelyek azonban nem, vagy csak nyomokban valósultak meg.

Államigazgatási előzetes vélemények (Étv. 9. §( 2.):
- az állami főépítész államigazgatási jellegű észrevételt nem tett
- Strand területén Gksz átsorolás későbbiekben panaszok forrása lehet
Megismételt államigazgatási előzetes vélemények (Étv. 9. §( 2.):
- - korábbi vélemények fenntartása mellett egyéb ellenvélemény:

-

ATIKÖFE: a NATURA 2000 megjelölés törléséhez nem járul hozzá, a terület egészének Ktf. övezetbe
sorolását sem javasolja.

Tervezői javaslat:

Közlekedés:

A tervezett módosítás a közlekedési hálózatot nem érinti
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Környezetvédelem, közmű:

73

A tervezett módosításnak az eredeti tervet érintő környezetvédelmi és közműellátási vonatkozása nincs. A természeti
terület határa a KNP 2011. áprilisi adatszolgáltatása alapján javítva, a jelkulcs a hatályos OTÉK szerint javítva.

Örökségvédelem:
A tervezett módosításnak a kulturális örökség védelmére nincs kihatása.
TRT-módosítási javaslat:
A természetvédelmi területek határát javítja a terv az OTÉK hatályos jelkulcsa alapján. Ennek megfeleően
megváltoznak a z egyes övezetek területi arányai, növekszik a zöldterület. Mivel a telek nem osztható meg,
hiszen a zöldfelület nem közelíthető meg útról, sem a Holt-Tisza felől, a tervnek lehetővé kell tennie azt, hogy
a termálfürdő területén bármely tervezett beruházásnak ne legyen feltétele egy végre nem hajtható
telekmegosztás. A termálfürdő területéből kihasított kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület megszűnik,
visszakerül különleges területbe. A szabályozásnak lehetővé kell tennie olyan létesítmények megépítését,
amelyek a fürdő üzemeléséhez, kiszolgálásához szükségesek, a beépítési mód előírásnak lehetővé kell tennie
a meglévő építmények fennmaradását és egy, a telekhatár mentén megvalósuló utcavonalas vagy előkertes ,
de keretes jellegű beépítést.
A településszerkezeti terv változása:
0,3801 ha terület Gksz kereskedelmi szolgáltató gazdasági területből átkerül Ktf különleges termálfürdő
területbe. A természetvédelmi (NATURA 200 terület) határához igazodik a zöldterület és a különleges terület
határa, így a zöldterület 0,1795 ha területtel növekszik. A Gksz terület különleges területbe átsorolása és a
természetvédelmi terület határának megváltoztatása okán a Ktf különleges termálfürdő terület 0,2006 ha-ral
növekszik.
A szabályozási terv változása:
Az övezethatárok a szerkezeti tervnek megfelelően módosulnak. A beépítésre szánt Ktf terület új övezeti jele:
Ktf-5735, melynek tartalma: különleges termálfürdő terület, keretes jellegű (telekhatár mentén utcavonalon
vagy előkertesen egymással hézagosan összeépítve vagy egymástól külön állóan elhelyezett) beépítéssel,
min. 3000 m2 méretű telken, 30 % beépíthetőséggel max. 7,5 m építménymagasságú, fedett és szabadtéri

fürdőmedencék, egészségügyi rendeltetésű épületek, sportpályák, szabadidõs létesítmények és kapcsolódó
építményeik (öltözõ-, szállás-, vendéglátó illetve karbantartó épületek, edzõtermek, fürdővel együtt üzemelő kemping,
stb.) helyezhetők el, továbbá szolgálati lakás valamelyik főrendeltetésű épületben, kiegészítő funkcióként létesíthető.

A helyi építési szabályzat változása:
A HÉSZ általános érvényű előírásai alkalmazandók, továbbá a Hész 6.§(2) bekezdése jelmagyarázat
kiegészül az
5= keretes jellegű
számjellel.
A HÉSZ 35.§-a kiegészül az alábbi (12) bekezdéssel:
(12)„keretes jellegű” beépítés: telekhatár mentén utcavonalon vagy előkertesen egymással hézagosan
összeépítve vagy egymástól külön állóan elhelyezett épületek együttese beépítési terv szerint
a HÉSZ (12) bekezdése (13)-ra módosul
a HÉSZ 15.§ (2) bekezdés táblázata az alábbiak szerint módosul:
Ktf (termálfürdő)
3.000
keretes jellegű 30
7,5
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Biológiai aktivitásérték változás:

Változással érintett terület: 0,3801 ha
Biológiai aktivitásérték változás előtt
Z zöldterület: 8,975*8=71,8
Ktf különleges termálfürdő terület: 3,89*1,5=5,835
Gksz gazdasági terület 0,3801*0,4= 0,1520
Biológiai aktivitásérték változás előtt: 71,8+0,1520+ 5,835 =77,787
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Biológiai aktivitásérték változás után:
Z zöldterület: 9,1545*8=73,236
Ktf különleges termálfürdő terület: 4,0906*1,5=6,1359
Biológiai aktivitásérték változás előtt: 73,236+6,1359 =79,3719

Biológiai aktivitásérték változás:

79,3719-77,787= 1,5849 növekedés, amit a módosítási eljárásban kompenzálásra fel lehet használni
Hatályos szerkezeti terv:

Tervezett módosítás:
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Hatályos szabályozás:
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Tervezett módosítás:
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24. sorszámú ügy:

76

Helyszín: hrsz: 2027/9
Kezdeményező: Polgármester
Változással érintett terület nagysága: 0,201 ha
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv
A módosítás tartalma:
A BÁCSVÍZ által ténylegesen használt területet kell csak vízgazdálkodási területbe sorolni úgy, hogy annak közúti
kapcsolata legyen.
Képviselőtestületi döntés:

A képviselőtestület 89/2008.(VI.30.) számú határozatával az alábbiak szerint döntött: „ A 2027/9 helyrajzi
számú ingatlan teljes területét kereskedelmi szolgáltató terület övezetbe kell átsorolni azzal, hogy a 2027/8
hrsz (Bácsvíz által használt terület) megközelítése érdekében utat szükséges kialakítani.
Képviselőtestületi döntés: 70/2010(VI.23)
A képviselőtestület úgy dönt, hogy a 2027/9 hrsz-ú ingatlan övezeti határait az elkészült vázrajznak megfelelően
módosítja.

Építésjogi helyzet, tervezői javaslat:
A TRT készítésekor az önkormányzat készíttetett egy megosztási vázrajzot, melyet a TRT figyelembe vett és annak
megfelelően készült el a szabályozás. A vázrajz a földhivatalnál nem lett átvezetve, az nem hatályosult.

jelenlegi jogi állapot

tervezett, át nem vezetett megosztás
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Vízmű adatszolgáltatás a használt területről

A hatályos szabályozási terv részlete

A vízmű adatszolgáltatása szerint a terület sarkán van egy ejektoros kút, aminek mindenképpen közterületre kell
kerülnie, de ennek nincs védőtávolsága, és nem kell, hogy vízgazdálkodási területbe tartozzon. Feleslegesnek látszik a
2027/7 hrsz-ú terület délkeleti sarkán a TRT-ben V-Ü területbe sorolt szabályozás. A középső V-Ü területre azonban
szükség van, legalább a jelenleg lekerített kb. 20*20 m-es területtel. A TRT – figyelembe véve az akkor jóváhagyás alatt
lévő megosztást- a nyeles telek melletti területsávot zöldterületbe sorolta. Mivel a tervezett megosztás nem lett
átvezetve, vizsgálandó a 377 m2 területű zöldterület vízgazdálkodási területbe történő átsorolása. Az átsorolásból
következő számított (nem valós) biológiai aktivitásérték-csökkenést kompenzálni kell.
Államigazgatási előzetes vélemények (Étv. 9. §( 2.):
- az állami főépítész államigazgatási jellegű észrevételt nem tett
Megismételt államigazgatási előzetes vélemények (Étv. 9. §( 2.):
- - korábbi vélemények fenntartása mellett egyéb ellenvélemény nem volt

TRT-módosítási javaslat:
Közlekedés:

A tervezett módosítás a közlekedési hálózatot nem érinti
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Környezetvédelem, közmű:

78

A tervezett módosításnak az eredeti tervet érintő környezetvédelmi és közműellátási vonatkozása nincs.

Örökségvédelem:
A tervezett módosításnak a kulturális örökség védelmére nincs kihatása.
A településszerkezeti terv változása:
Vü vízgazdálkodási üzemi területből 1878 m2 átkerül Gksz gazdasági területbe, 132 m2 átkerül Köu-3
közlekedési területbe, ezzel a Vü terület 2010 m2-rel csökken. A meglévő ejektoros kút közterületre kerül, az
útcsatlakozás belátási háromszöge növekszik. A vízgazdálkodási terület melletti zöldterület változatlan.
A szabályozási terv változása:
Változatlan övezeti jelekkel az övezeti határok módosulnak.
A helyi építési szabályzat változása:
A HÉSZ általános érvényű előírásai alkalmazandók.
Biológiai aktivitásérték változás:
Változással érintett terület: 0,201 ha

Biológiai aktivitásérték változás előtt
Vü vízgazdálkodási üzemi terület : 0,2481*6=1,4886
Gksz gazdasági terület 0,5751*0,4= 0,2300
Biológiai aktivitásérték változás előtt: 1,4886+0,23=1,7186
Biológiai aktivitásérték változás után:
Vü vízgazdálkodási üzemi terület : 0,0471*6=0,2826
Gksz gazdasági terület 0,7629*0,4= 0,3052
Köu-3 közlekedési terület: 0,0132*0,6= 0,0079
Biológiai aktivitásérték változás után: 0,2826+0,3052+0,0079 =0,5957

Biológiai aktivitásérték változás:

1,7186-0,5957= 1,1229 csökkenés, amit a módosítási eljárásban kompenzálni kell
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Hatályos szerkezeti terv:
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Tervezett módosítás:
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Hatályos szabályozás:
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Tervezett módosítás:
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25. sorszámú ügy:

81

Helyszín: hrsz: 289
Kezdeményező: Polgármester
Változással érintett terület nagysága: 966 m2
Módosul: szabályozási terv
A módosítás tartalma:

Fogorvosi rendelő építésére nem kapott az önkormányzat építési engedélyt, mert a polgármesteri hivatal telkét
övezethatár metszi, és a tervezett beépítési mód nem felel meg az övezeti előírásoknak. Az övezethatár telekhatárra
történő módosítása a feladat.
Képviselőtestületi döntés: 70/2010(VI.23)
A képviselőtestület úgy dönt, hogy az övezeti határokat a telekhatároknak megfelelően kell módosítani.
Tervezői megjegyzés: A TRT készítésének időszakában vonta össze az önkormányzat az eredetileg két telket, így került
az övezethatár a polgármesteri hivatal telkébe és nem annak határára.

Államigazgatási előzetes vélemények (Étv. 9. §( 2.):
észrevétel nem volt
Tervezői javaslat:

Közlekedés:

A tervezett módosítás a közlekedési hálózatot nem érinti

Környezetvédelem, közmű:

A tervezett módosításnak az eredeti tervet érintő környezetvédelmi és közműellátási vonatkozása nincs.

Örökségvédelem:
A tervezett módosításnak a kulturális örökség védelmére nincs kihatása.
TRT-módosítási javaslat:
Az övezethatár módosítása indokolt.
A településszerkezeti terv változása: nem változik
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A szabályozási terv változása:
Az övezethatár a telekhatárokra módosul, a meglévő 1000 m2 körüli telkeket magába foglaló szomszédos
terület Vt2 övezetből átkerül Vt10 övezetbe, figyelembe véve a tényleges beépítési módot és kialakult
telekméreteket. A tervezett övezeti jel: Vt10-1433, melynek tartalma: településközpont vegyes terület
szabadon álló beépítéssel, min. 800 m2 telekmérettel, 30 % max. beépíthetőséggel, max. 6 m
építménymagassággal. (Változás: beépítési mód zártsorú-félzártsorúról szabadon állóra, telekméret
változatlan, beépíthetőség 40 %-ról 30 %-ra csökken, építménymagasság változatlan)
A helyi építési szabályzat változása:
A HÉSZ általános érvényű előírásai alkalmazandók.
Biológiai aktivitásérték változás: nincs
Hatályos szerkezeti terv:
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Hatályos szabályozás:
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Tervezett módosítás:
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26. sorszámú ügy:

84

Helyszín: hrsz: 284, 285/1-2
Kezdeményező: Polgármester
Változással érintett terület nagysága: 470 m2
Módosul: szabályozási terv
A módosítás tartalma:

Gyermekorvosi rendelő építésére nem kapott az önkormányzat építési engedélyt, mert a TRT jóváhagyása óta
telekhatár-módosítás történt, ezért az övezethatár nem telekhatáron van, az építésügyi hatóság szerint nem egyértelmű,
milyen övezeti előírások vonatkoznak a telekre. Az övezethatár telekhatárra történő módosítása a feladat.
Képviselőtestületi döntés: 70/2010(VI.23)
A képviselőtestület úgy dönt, hogy az övezeti határokat a telekhatároknak megfelelően kell módosítani.

Államigazgatási előzetes vélemények (Étv. 9. §( 2.):
észrevétel nem volt

Hatályos szerkezeti terv:

Tervezői javaslat:

Közlekedés:

A tervezett módosítás a közlekedési hálózatot nem érinti

Környezetvédelem, közmű:

A tervezett módosításnak az eredeti tervet érintő környezetvédelmi és közműellátási vonatkozása nincs.

Örökségvédelem:
A tervezett módosításnak a kulturális örökség védelmére nincs kihatása.
A településszerkezeti terv változása: nem változik
A szabályozási terv változása:
Az övezethatár telekhatárra módosul.
A helyi építési szabályzat változása: A HÉSZ általános érvényű előírásai alkalmazandók.
Biológiai aktivitásérték változás: nincs
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Hatályos szabályozás:
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Tervezett módosítás:
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27. sorszámú ügy:

86

Helyszín: hrsz: 280/13
Kezdeményező: Madi Tibor
Változással érintett terület nagysága: 40 m2
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv
A módosítás tartalma:

Kérelmező telekhatár-rendezés, telkének bővítése érdekében kéri az övezethatár módosítását a mellékelt vázrajz
szerint, amely még nincs jóváhagyva, mert így az övezethatár a telek belsejébe kerül. Tervezői megjegyzés:
Amennyiben nem valósul meg a telekhatár-rendezés, az előbbi két probléma áll elő.
Képviselőtestületi döntés: 70/2010(VI.23)
A képviselőtestület úgy dönt, hogy az a 283/13 hrsz-ú ingatlan övezeti határát a bővítési vázrajznak megfelelően
módosítja.

Államigazgatási előzetes vélemények (Étv. 9. §( 2.):
észrevétel nem volt
Tervezői javaslat:

Közlekedés:

A tervezett módosítás a közlekedési hálózatot nem érinti

Környezetvédelem, közmű:

A tervezett módosításnak az eredeti tervet érintő környezetvédelmi és közműellátási vonatkozása nincs.

Örökségvédelem:
A tervezett módosításnak a kulturális örökség védelmére nincs kihatása.
A településszerkezeti terv változása: 40 m2 Vt településközpont vegyes területből átkerül Lk kisvárosias
lakóterületbe.
A szabályozási terv változása: Az övezethatár a tervezett telekhatárra módosul.
A helyi építési szabályzat változása: A HÉSZ általános érvényű előírásai alkalmazandók.
Biológiai aktivitásérték változás: Változással érintett terület : 0,004 ha

Biológiai aktivitásérték változás előtt Vt terület: 0,004*0,5==0,002
Biológiai aktivitásérték változás után: Lk terület: 0,004*1,2 =0,0048

Változás: 0,0048-0,002=0,0028 növekedés, amit a módosítási eljárásban kompenzációra fel lehet használni.

86

87
Hatályos szerkezeti terv:

Tervezett szerkezeti tervi módosítás:

Hatályos szabályozás:

Tervezett szabályozás:
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28. sorszámú ügy:

88

Helyszín: hrsz: 3684/2-3
Kezdeményező: Bagolyvár, Szabó Béla
Változással érintett terület nagysága: 1,3416 ha
Módosul: szabályozási terv
A módosítás tartalma:

Kérelmező a TRT-készítés időszakában kapott építési engedélyt a korábban is, az OÉSZ alapú rendezési terv tervben
is zöldterületbe sorolt telkére családi lakóház és raktár építésére, amelyre most nem kap használatbavételi engedélyt.
Kéri az ingatlan zöldterületi besorolásának megváltoztatását. Településközpont vegyes terület kijelölését az OTrT nem
teszi lehetővé, mert a falu hagyományosan vidéki települési térség. Az üdülő övezeti átsorolás nem oldja meg a
problémát, mert az OTÉK nem teszi lehetővé (nem is tiltja kifejezetten) lakóépület létesítését, így az építésügyi hatóság
valószínűleg nem fogja megadni a használatbavételi engedélyt lakóházra és raktárra.
Képviselőtestületi döntés: 70/2010(VI.23)
A képviselőtestület úgy dönt, hogy a 3684/2, /3 hrsz-ú ingatlanok üdülőövezeti besorolást kapnak.

Államigazgatási előzetes vélemények (Étv. 9. §( 2.):
észrevétel nem volt
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Tervezői javaslat:
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A 3684/2, /3, /4 hrsz-ú ingatlanok 1999-ben a 3684/1 hrsz-ú ingatlan megosztásával keletkeztek, amelyen
eredetileg a „Bagolyvár” villaépület állt. A 3696 hrsz-ú ingatlanon lakóház épült, és az ingatlant így is
használják.(a hatályos TRT-ben Vt településközpont vegyes terület ) A 3684/2 hrsz-ú ingatlan működő
magánvállalkozás tulajdonában van, kivett terület , udvar és 2 épület van rajta jogszerűen, az ingatlannyilvántartásba bejegyezve, a felépült raktár és lakóház még nincs feltüntetve a térképen, de a műholdképen
kivehető. ( a hatályos TRT-ben zöldfelület) A 3684/3 hrsz-ú ingatlan ugyanezen magánvállalkozás
tulajdonában van, ez a valamikori bagolyvár, az ingatlan-nyilvántartás szerint üdülőépület és udvar. (a
hatályos TRT-ben Vt övezetbe sorolt.) A 3684/4 hrsz-ú ingatlan üdülőépület és udvarként bejegyzett,
valójában lakott épület. (a hatályos TRT-ben Vt övezetbe sorolt.) A magántulajdonban lévő , jelenleg
zöldterületbe sorolt 3684/2 hrsz-ú ingatlant ki kellene sajátítani, mert a tulajdonostól nem várható el a közcélú
zöldfelület kialakítása, de erre az önkormányzatnak nincs pénzügyi lehetősége. Kézenfekvő lenne a
zöldterületbe sorolt terület Vt övezeti átsorolása, de ezt a magasabb szintű jogszabályok tiltják. A Vt terület és
zöldterület lakóterületté minősítése sem megoldás, a vállalkozást és a meglévő lakott ingatlanokat figyelembe
vette a Vt övezeti besorolás. A zöldterület üdülőterületi átminősítését irányozta elő a döntéshozó testület, de
ez nem felel meg a terület valós használati módjának és a rajta felépült épületek rendeltetésének. A terv a
lakott ingatlanok és a magántulajdonú zöldterület laza beépítésű kertvárosias lakóterületi átsorolását javasolja,
tudomásul véve a meglévő állapotot, a 3684/3 hrsz-ú ingatlan besorolását pedig változatlanul hagyja Vt
övezetben.
Közlekedés:

A tervezett módosítás a közlekedési hálózatot nem érinti, mindegyik ingatlan közterületről megközelíthető, további
telekmegosztást pedig a terv nem javasol.

Környezetvédelem, közmű:

A tervezett módosításnak az eredeti tervet érintő környezetvédelmi és közműellátási vonatkozása nincs.

Örökségvédelem:
A tervezett módosításnak a kulturális örökség védelmére nincs kihatása.
A településszerkezeti terv változása:
Vt övezetből 0,4341 ha átkerül Lke kertvárosias lakóterületbe, a zöldterületből 0,9075 ha átkerül kertvárosias
lakóterületbe, mellyel az Lke övezet területe 1,3416 ha-ral növekszik.
A szabályozási terv változása:
Az övezethatárok a szerkezeti terv változásának megfeleően módosulnak. Az Lke övezet új övezeti jele: Lke11632, melynek tartalma: kertvárosias lakóterület szabadon álló beépítéssel, min. 1500 m2 telekmérettel, max.
30 % beépíthetőséggel, max. 5 m építménymagassággal.
A helyi építési szabályzat változása:
A HÉSZ lkóterületekre vonatkozó fejezete az alábbi 9. §-sal egészül ki, egyben a további szakaszok
sorszámozása 1-el nő.
9.§
Kertvárosias lakóterület „Lke”
A terület jellemzően alacsony laksűrűségű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet magába
foglaló, 7,5 m-es épületmagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére szolgál.
(1) Területén az OTÉK 13.§.(2) – (4) bekezdéseiben foglalt előírások szerinti építmények helyezhetők el az
üzemanyag töltőállomás kivételével. Kivételesen 6 lakásos lakóépület csak 1500 m2-t meghaladó területű
telken beépítési és kertészeti terv alapján helyezhető el. Az OTÉK 13.§ (2) bek. 4. pontja szerinti
kézműipari építmények valamint 13.§ (3) bek. 5. pontja szerinti egyéb gazdasági építmények közül csak
az üdülőterület szomszédságát figyelembe vevő környezeti hatáselemzés alapján helyezhetők el.
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(2) Állattartó épület nem létesíthető.
(3) Az egyes alövezetekre vonatkozó beépítési módot, a kialakítható legkisebb telekterületeket, a
beépítettség megengedett legnagyobb mértékét, a megengedett legkisebb-legnagyobb
építménymagasságot, a legkisebb zöldfelületi mértéket az alábbi táblázatból kell megállapítani.
Építési
övezet
jele

(4)

kialakítható
legkisebb
telekterület (m2)

beépítési mód

megengedett
megengedett
legnagyobb
legnagyobb
beépítettség (%) építménymagasság
(m)

megengedett
legkisebb
zöldfelület
(a
telekterület %ában)

Lke1 1500
szabadon álló 30
5,0
50
„Lke-1” jelű alövezet sajátos előírásai:
a.) Az alövezetbe az üdülőterületbe ékelődött, a Bagolyvár szomszédságában kialakult lakóépülettel
beépült telkek tartoznak. Területi lehatárolását a szabályozási tervlapok tartalmazzák.
b.) Építési vonal: az utcában kialakult

Biológiai aktivitásérték változás:
Változással érintett terület: 1,3416 ha

Biológiai aktivitásérték változás előtt:
Vt övezet 0,4341 ha, BIA : 0,4341*0,5= 0,2171
Z zöldterület: 0,9075 ha, Bia: 0,9075*6=5,445
Biológiai aktivitásérték változás előtt:0,2171+5,445 =5,6621
Biológiai aktivitásérték változás után:
Lke övezet 1,3416 ha, BIA : 1,3416*3 =4,0248
Változás: 5,6621-4,0248=1,6373 csökkenés, amit a módosítási eljárásban kompenzálni kell.
Hatályos szerkezeti terv

Tervezett módosítás:
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Hatályos szabályozás:
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Tervezett módosítás:
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29. sorszámú ügy:

92

Helyszín: hrsz: 3677/2, 3829
Kezdeményező: Polgármester
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv
A módosítás tartalma:

A Ktf fürdő területét övezethatár metszi , mert a TRT készítésekor kapott adatszolgáltatás szerint a Holt-Tisza melletti
területrész NATURA 2000 területként volt javasolva. A hatályos jogszabály szerint a terület nem része a NATURA 2000
területnek, ezért az önkormányzat a terület egészének Ktf övezetbe sorolását tervezi.

Képviselőtestületi döntés: 70/2010(VI.23)
A képviselőtestület úgy dönt, hogy a tévesen jelölt Natura 2000 terület a fürdő ingatlanáról törlésre kerüljön, továbbá a
megvalósult útszabályozás a 3902/2 hrsz-ú területen kerüljön levételre.
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Államigazgatási előzetes vélemények (Étv. 9. §( 2.):

ATIKÖTEVIFE: A 29. sz. ügy és 23. sz. ügy: a NATURA 2000 megjelölés törléséhez nem járul hozzá, a terület
egészének Ktf. övezetbe sorolását sem javasolja.
KNP: a Natura 2000 jelölés nem volt téves, felhívja a figyelmet a 14/2010.(V.11.) KvVM r. betartására. A Nat.
2000 hálózat részét képezik: 3678/2, 3681, 3682/3, 3682/5, 3682/6 sz. ingatlanok
egyéb észrevétel nem volt
Tervezői javaslat:

A Natura 2000 területek magasabb szintű jogszabályban kijelöltek, így az nem törölhető a tervből. A
természeti területek határa a Kiskunsági Nemzeti Park adatszolgáltatása alapján pontosításra került. A
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tervezői javaslatot a 23. sorszámú ügyben megadtuk. A 3902/2 hrsz-ú területet érintő útszabályozást , mivel az már
megvalósult, töröljük a tervből.

Közlekedés:

A tervezett módosítás a közlekedési hálózatot nem érinti

Környezetvédelem, közmű:

A tervezett módosításnak az eredeti tervet érintő környezetvédelmi és közműellátási vonatkozása nincs.

Örökségvédelem:
A tervezett módosításnak a kulturális örökség védelmére nincs kihatása.
A településszerkezeti terv változása: a 23. sorszámú ügyben megadva, a 3902/2 hrsz-ú területet érintően
pedig nem változik.

A szabályozási terv változása: a 23. sorszámú ügyben megadva, a 3902/2 hrsz-ú területet érintően pedig a
szabályozási vonalat töröljük.

A helyi építési szabályzat változása:
A HÉSZ általános érvényű előírásai alkalmazandók. A HÉSZ 4. §-a kiegészül az alábbi (5)-ös bekezdéssel:
(5)

Ha az övezethatár egy telket átmetsz (nem a meglévő telekhatáron van), nem kell a telket az
övezethatár mentén megosztani. Ebben az esetben az építési hely(ek) a vonatkozó építési övezet szerint
jelölendő(k) ki az építési övezetre vonatkozó előírások alapján úgy, mintha a telket megosztották volna. A
megengedett legnagyobb beépítettség mértéke az övezethatár által elmetszett telekrészre számítandó (mintha
a telket megosztották volna). Az övezeti előírások nem a telekhez, hanem a lehatárolt területhez kötődnek.

Biológiai aktivitásérték változás: a 23. számú ügyben számítva, egyebekben nincs.
Hatályos szabályozás:

Tervezett módosítás:
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30. sorszámú ügy:
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Helyszín: hrsz: 0222/7,8
Kezdeményező: Lakó Sándor tulajdonos
Változással érintett terület: 4,2 ha
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv
A módosítás tartalma:

A tulajdonos a telkét érintő útszabályozás mértékét kifogásolja, továbbá lovas tanyát kíván létesíteni, melynek
értelmében kéri a TRT módosítását. A kérelemből nem derül ki, mekkora épületet kíván a tulajdonos létesíteni.

Képviselőtestületi döntés: 70/2010(VI.23)
A képviselőtestület úgy dönt, hogy a 0222/7,8 hrsz-ú területek kerüljenek különleges övezeti besorolásba 2 %
beépíthetőséggel, valamint a vasúttal párhuzamosan húzódó földút kerüljön kiszabályozásra, a 4505 számú főúthoz
csatlakozzon.
Tervezői megjegyzés:
A terület a hatályos szabályozás végrehajtása után is 3,8 ha marad, amely 3 %-os beépítettséggel a hatályos szabályok
alapján is beépíthető lovas tanyával (több, mint 1000 m2 beépített alapterület), amely a módosítás után kb 760 m2-re
csökken. A 30 m-es útszabályozás a 4505 sz. országos mellékút szabályozására vonatkozik.

Államigazgatási előzetes vélemények (Étv. 9. §( 2.):
Állami főépítész: jelzi, hogy átgondolandó a jelenlegi besorolás megtartása. Az országos mellékút OTÉK-ban
előírt szabályozási szélessége mintakeresztszelvénnyel igazolandó
Közlekedési hatóság: a 30. és 31. sz. ügy: az országos közút szabályozási szélességének módosítását nem
tartja indokoltnak, szükség lehet a területre, kéri a 30 m megtartását, melytől csak kivételesen, meglévő
beépítettségre hivatkozva lehet eltérni, országos közút külterületi szakaszán a közvetlen ingatlankiszolgálás
kerülendő
a 30. sz. ügynél a vasúti rálátási szög biztosítandó
KÖH: - örökségvédelmi hatástanulmány készítését írta elő, mert az érintett területek geomorfológiai
adottságai miatt régészeti lelőhelyek előkerülése várható
Közútkezelő: a 4505 j. és 4625 j. utak szabályozási szélességének csökkentését nem támogatja, 30 m
szükséges, továbbá a vasúti átjáró beláthatóságát biztosítani kell.
Tervezői javaslat:

Figyelemmel az Állami főépítész javaslatára, a jelenlegi övezeti besorolás marad, a hatályos terv szerinti 3 %os beépíthetőség a kezdeményező számára kedvezőbb, mint a Képviselőtestület által javasolt különleges
övezeti átsorolás 2 % beépíthetőséggel. A községben van beépítetlen, igénybe nem vett lovasturiszikai célú
különleges terület, így az átsorolásnak törvényi akadálya is van. A TRT ilyen vonatkozásban nem változik.
Marad továbbá a 4505 jelű út 30 mes szabályozási szélessége is. A vasútállomás megközelítését biztosító
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földút, mely jelenleg az általános mezőgazdasági terület része , KÖu—3 területként kiszabályozásra kerül. Ezt
a területet az önkormányzatnak meg kell vásárolnia, a tulajdonos kérelmére ki kell sajátítania.
Közlekedés:

A tervezett módosítás a közlekedési hálózatot nem érinti, de a vasútállomás megközelítését közúton biztosítja.

Környezetvédelem, közmű:

A tervezett módosításnak az eredeti tervet érintő környezetvédelmi és közműellátási vonatkozása nincs.

Örökségvédelem:
A tervezett módosításnak a kulturális örökség védelmére nincs kihatása.
A településszerkezeti terv változása:
Má általános mezőgazdasági területből 1810 m2 átkerül KÖu közlekedési területbe
A szabályozási terv változása:
A helyi építési szabályzat változása:
A HÉSZ általános érvényű előírásai alkalmazandók, a 0227/7 hrsz-ú ingatlanra rákerül a szabályozási vonal,
amit eddig a szabályozási terv- a korábbi alaptérkép hibája miatt- nem tartalmazott.
Biológiai aktivitásérték változás:

Változással érintett terület: 0,181 ha
Biológiai aktivitásérték változás előtt Má általános mezőgazdasági terület: 0,181*3,7=0,6697
Biológiai aktivitásérték változás után KÖu közlekedési terület: 0,181*0,6: =0,1086
Változás: 0,6697-0,1086=0,5611 csökkenés, amit a módosítási eljárásban kompenzálni kell.

Biológiai aktivitásérték változás:
Hatályos szerkezeti terv:

Tervezett módosítás:
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Hatályos szabályozás:
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Tervezett módosítás:

97

31. sorszámú ügy:
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Helyszín: hrsz: 0222/43,44,45
Kezdeményező: Kökény Gyula tulajdonos
Változással érintett terület: 1,4523 ha
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv
A módosítás tartalma:
A tulajdonos lakóház építését tervezi, turkesztáni szilből sövényt ültetett, valamint arborétum létesítését tervezi. Az
ingatlan elektromos áram közművel rendelkezik.
Képviselőtestületi döntés: 70/2010(VI.23)
A képviselőtestület úgy dönt, hogy a 0222/43, /44, /45 hrsz-ú ingatlanok különleges övezetbe kerüljenek besorolásra,
továbbá 4505 számú főúttal párhuzamosan húzódó útszabályozás kerüljön megszüntetésre, valamint az ingatlanon
áthaladó útszabályozás csökkenjen 12 m-re, továbbá a 4625 számú főúttal párhuzamos útszabályozás kerüljön
csökkentésre a tervezett kerékpárútnak megfelelően.

Tervezői megjegyzés: A 4625-ös főúttal párhuzamos út azért került a szabályozási tervbe, mert országos mellékút
külterületi szakaszán nem lehet az ingatlanokat közvetlen az országos főútról kiszolgálni. Amennyiben ezt töröljük a
tervből, a tervezett, eddig meg nem valósult üdülőterületi teljes úthálózat és a telekméretek is felülvizsgálandók. A
területen középfeszültségű elektromos hálózat húzódik, amely kijelölte a tervezett közterület helyét. Egyáltalán az
üdülőterület szükségességét is felveti ez a döntés. Kertes mezőgazdasági területi visszasorolás is szóba jöhet, ahol
megfelelő telekméret esetén az OTÉK 29.§(4) szerint akár lakóház is építhető. Ehhez a településfejlesztési koncepció
módosítása is szükséges.

Államigazgatási előzetes vélemények (Étv. 9. §( 2.):
Állami főépítész: csak a különleges beépítésre nem szánt területi átsorolás ajánlott, javasolja átgondolni az
üdülőterület mezőgazdasági területi visszaminősítését.
Közlekedési hatóság: az országos közút szabályozási szélességének módosítását nem tartja indokoltnak,
szükség lehet a területre, kéri a 30 m megtartását, melytől csak kivételesen, meglévő beépítettségre
hivatkozva lehet eltérni, országos közút külterületi szakaszán a közvetlen ingatlankiszolgálás kerülendő
a vasúti rálátási szög biztosítandó
KÖH: - örökségvédelmi hatástanulmány készítését írta elő, mert az érintett területek geomorfológiai
adottságai miatt régészeti lelőhelyek előkerülése várható
Közútkezelő a 4505 j. és 4625 j. utak 30 m-es szabályozási szélességét itt is meg kell tartani. A 4625 j. út
mellett tervezett szervizút akkor hagyható el, ha az országos közútról nem történik közvetlen kiszolgálás
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TRT-módosítási javaslat:
Az övezeti visszasorolás jelenleg az önkormányzat számára még kártérítési kötelezettséget vonhat maga után
annak ellenére, hogy a terület üdülőterületi fejlesztése nem indult meg, a területen üdülő beruházás nincs.
Ezért a terület egészének övezeti visszasorolása jelenleg nem aktuális.
Közlekedés:

A vasút területe és a jelenlegi telekhatárok között 22-23 m széles út van jelenleg. Ennek 30 m szélességű
szabályozása mindenképpen szükséges Ebben elhelyezhető a tervezett kerékpárút is.
Környezetvédelem, közmű:

A tervezett módosításnak az eredeti tervet érintő környezetvédelmi és közműellátási vonatkozása nincs.

Örökségvédelem:
A tervezett módosításnak a kulturális örökség védelmére nincs kihatása, mivel új beépítésre szánt terület nem
kerül kijelölése, az üdülőterület részben visszakerül bépítésre nem szán területbe.
A településfejlesztési koncepció változása: nem változik, mert a terület csökkentése nem zárja ki a
koncepció elhatározásait. A teljes üdülőterület fejlesztés mezőgazdasági területté visszaminősítése nem
időszerű.
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Lakitelek Nagyközség Önkormányzata 132/2005/XI..29./ határozata

Lakitelek településfejlesztési koncepciójáról.
8. pontja
Üdülőterületek:
A meglévő üdülőterületek rekonstrukciójának kereteit a helyi építési szabályzatban meg kell állapítani. (tető ráépítés,
tetőtér beépítés, bővíthetőség, stb.)
Üdülőterület fejlesztésre a rendezési tervben területet kell kijelölni a déli területen, Tőserdővel szemben, a
Kiskunfélegyháza-Szolnok út bal oldalán, illetve a beépült üdülőterületen. A szabályozásnál figyelembe kell venni, hogy
valószínűleg a nagyobb telkes üdülő épületek vagy egy nagyobb telken több üdülő épület elhelyezési lehetőségének
igénye is jelentkezik, és azt, hogy a területek magánszemélyek tulajdonában vannak. Ezért itt csak a főbb közterületek
szélességét, helyét és a legkisebb-legnagyobb telekméreteket, továbbá a beépítési jellemzőket kell szabályozni.

A településszerkezeti terv változása:
1,4523 ha terület hétvégi házas üdülőterületből átkerül kertes mezőgazdasági területbe.
A szabályozási terv változása:
A 4625 jelű országos mellékút szabályozása 30 m-ben kerül megállapításra, a középfeszültségű hálózatot
tartalmazó közterület szabályozása marad a kialakult útterületen, 22 m szélességben, útszabályozás
csökkentésére nem kerül sor. A 022/45 hrsz-ú telket ennek megfelelően útszabályozás érinti 3 oldalról, de a
022/44, /43 hrsz-ú utakat már csak a 4625 jelű út felől mintegy 6,5 m szélességben. A visszasorolt
mezőgazdasági terület és hétévgi házas üdülőterület közés a 022/43 és 022/42 hrsz-ú telkek telekhatárára
övezethatár jelölés kerül.
A helyi építési szabályzat változása:
A HÉSZ általános érvényű előírásai alkalmazandók.
Biológiai aktivitásérték változás:

Változással érintett terület: 1,4523 ha
Biológiai aktivitásérték változás előtt hétvégi házas üdülőterület: 1,4523* 3= 4,3569
Biológiai aktivitásérték változás után: Mk kertes mezőgazdasági terület 1,4523*5= 7,2615
Változás7,2615-4,3569=2,9046 növekedés, amit a módosítási eljárásban kompenzációra fel lehet használni.
Az útszabályozás módosulásából pozitív eredmény, biológiai aktivitásérték növekmény származik, de ezt elhanyagoljuk.

100

Hatályos szerkezeti terv:
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Tervezett módosítás:
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Hatályos szabályozás:
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Tervezett módosítás:
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32. sorszámú ügy:
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Helyszín: hrsz: 407, 406/2, 417
Kezdeményező: tulajdonos
Változással érintett terület: 0,2978 ha
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv
A módosítás tartalma:

A tulajdonos meglévő és működő élelmiszer üzletének bővíthetősége, illetve telekösszevonás céljából kéri a TRT
módosítását. Legalább 60 %-os beépíthetőséget szeretne az összevont telkén, valamint a Zrínyi utca túloldalán lévő
417 hrsz-ú telkén, melyen ruházati üzletet üzemeltet.

Képviselőtestületi döntés: 70/2010(VI.23)
A képviselőtestület úgy dönt, hogy a 407 hrsz-ú ingatlannal azonos- Vt2-3443 övezetbe való átsorolását rendeli el.

Tervezői megjegyzés: A település az OTrt-ben és a megyei területrendezési tervben is hagyományosan vidéki
települési térségbe tartozik. A Gksz kereskedelmi szolgáltató területbe történő átsorolás lehet megoldás olyan
szabályozással, amely az üzemi, ipari jellegű építmények létesítését tiltja, csak a ténylegesen kereskedelmi célú
építmények létesítését engedi.

Államigazgatási előzetes vélemények (Étv. 9. §( 2.):

Állami főépítész: ügynél a Vt övezet bővítése, új kijelölése nem lehetséges, gazdasági területi átsorolás szakmai
szempontból nem támogatható

egyéb észrevétel nem volt
Tervezői javaslat:

Közlekedés:

A tervezett módosítás a közlekedési hálózatot nem érinti

Környezetvédelem, közmű:

A tervezett módosításnak az eredeti tervet érintő környezetvédelmi és közműellátási vonatkozása nincs.

Örökségvédelem:
A tervezett módosításnak a kulturális örökség védelmére nincs kihatása.
TRT-módosítási javaslat:
A településszerkezeti terv változása:
Vt településközpnt vegyes területből 1597 m2 átkerül kisvárosias lakóterületbe, 1381 m2 terület falusias
lakóterületből átkerül kisvárosias lakóterületbe, ezzel a kisvárosias lakóterület 2978 m2-rel nő.
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A szabályozási terv változása:
Az övezeti határok a szerkezeti terv változásának megfelelően módosulnak. Az új kisvárosias lakóterület
övezeti jele: Lk- 3463, melynek tartalma: kisvárosias lakóterület hézagosan zártsorú, zártsorú beépítéssel,
min. 800 m2 telekmérettel, 60 % beépíthetőséggel, max. 6 m építménymagassággal.
A helyi építési szabályzat változása:
A HÉSZ általános érvényű előírásai alkalmazandók. A HÉSZ 8. § (5) bekezdés táblázata az alábbi
rendelkezéssel egészül ki:
Építési kialakítható
beépítési mód megengedett megengedett
megengedett legkisebb
övezet legkisebb
legnagyobb legnagyobb
zöldfelület (a telekterület
jele
telekterület
beépítettség építménymagass %-ában)
(m2)
(%)
ág (m)
LK4
800
zártsorú/
60
6,0 m
20
hézagos zártsorú
Biológiai aktivitásérték változás:
Változással érintett terület: 0,2978 ha

Biológiai aktivitásérték változás előtt
Vt övezetként szabályozott 0,1597 ha, BIA: 0,1598*0,5= 0,0799
Lf övezetként szabályozott 0,1381 ha, BIA: 0,1381*2,4= 0,3314
Biológiai aktivitásérték változás előtt:0,0799+0,3314 =0,4113
Biológiai aktivitásérték változás után
Lk övezetként szabályozott 0,2978 ha, BIA: 0,2978*1,2= 0,3574
Változás0,4113-0,3574=0,0539 csökkenés, amit a módosítási eljárásban kompenzálni kell.
Hatályos szerkezeti terv:

Hatályos szabályozás:

Tervezett szerkezeti tervi módosítás:

Tervezett szabályozás:
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33. sorszámú ügy:
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Helyszín: hrsz: 019/36
Kezdeményező: tulajdonos
Változással érintett terület: 6,4387 ha
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv
A módosítás tartalma:

A tulajdonos a telkének egy részén hamvasztó üzemet kíván létesíteni, melyhez kéri a településrendezési terv
módosítását. Kérelméhez megosztási vázrajzot csatolt, amely az igénybe venni kívánt, saját telkével határos területet
ábrázolja.

Képviselőtestületi döntés:
88/2009.(VIII.17: A képviselőtestület egyetért azzal, hogy a 019/36 hrsz-ú általános mezőgazdasági (Má) övezet
különleges övezetre (hamvasztó üzem) módosuljon.
70/2010(VI.23): A képviselőtestület felkéri a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a beruházóval arra
vonatkozóan, hogy a tervezett krematóriumnak milyen területigénye, valamint beépítési igénye van.
Tervezői megjegyzés: Az egyeztetés eredményeként csatolta a tulajdonos a megosztási vázrajzot, de egyéb
információval nem szolgált.
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Államigazgatási előzetes vélemények (Étv. 9. §( 2.):
KÖH: - örökségvédelmi hatástanulmány készítését írta elő, mert az érintett területek geomorfológiai
adottságai miatt régészeti lelőhelyek előkerülése várható
Tervezői javaslat:

A terület lakott területektől távol, erdős környezetben van, ahol a krematórium létesítése környezetvédelmi
szempontból kedvező. Az uralkodó szélirányban van a település lakott belterülete, de a tervezett krematórium
és a lakott terület közötti területet kisebb-nagyobb erdőfelületek szabdalják, így közvetlen környezeti hatásokra
nem kell számítani.
Közlekedés:

A tervezett terület 9 m útterület szélességű földútról megközelíthető. A 44-es számú főúthoz a szilárd burkolatú oncsai
bekötőúttal kapcsolódik. A szilárd burkolatú út kiépítése a tervezett krematóriumig javasolt.

Környezetvédelem, közmű:

A tervezett módosításnak az eredeti tervet érintő környezetvédelmi és közműellátási vonatkozása nincs. Közművesítési
igénye: vezetékes víz, villany, gáz, mely az Oncs lakótelep felől biztosítható.

Örökségvédelem:
A tervezett módosítás régészeti érdekű területet érint, mindennemű földmunka régészeti felügyelet mellett
végezhető.
A településszerkezeti terv változása:
Má általános mezőgazdasági területből 1,0785 ha átkerül egy új, beépítésre szánt „Kkr” különleges
krematórium területbe. A terület közvetlen közelében lévő 019/11 hrsz-ú, 1,122 ha, 019/13 hrsz-ú, 2,1014 ha,
019/78 hrsz-ú, 2,1368 ha erdő művelési ágú területek átkerülnek Má általános mezőgazdasági területből Eg
gazdasági erdő területbe, mellyel az Eg területek 5,3602 ha-ral nőnek, az Má területek 6,4387 ha-ral
csökkennek.
A szabályozási terv változása:
A szabályozási terv a szerkezeti tervnek megfelelően módosul. Beépítésre szánt területi jellel lesz lehatárolva
a tervezett krematórium területe, melynek tervezett övezeti jele: Kkr-1814, melynek tartalma: különleges
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krematóriumterület, szabadon álló beépítéssel, 3000 m2-nél nagyobb, min. 1 ha területtel, max. 15 %
beépíthetőséggel, max. 7,5 m építménymagassággal, melybe a kémény nem számít bele.
A tervezett erdőterületek övezeti jellel lehatároltak, Eg övezeti jelet kapnak.
A helyi építési szabályzat változása:
A HÉSZ 15.§-a (módosítás után 16.§) (1) bekezdése kiegészül a „Kkr” különleges beépítésre szánt krematórium
terület felsorolással, (2) bekezdés táblázata kiegészül:
Építési övezet jele

kialakítható beépítési mód
legkisebb
telekterület
(m2)

megengedett
legnagyobb
beépítettség
(%)

megengedett
legnagyobb
építménymagas-ság
(m)

Kkr (krematórium)

10.000

15

7,5

szabadon álló

sorral., továbbá kiegészül az alábbi (15) bekezdéssel:

megengedett
legkisebb
zöldfelület (a
telekterület %ában)
50

(15) Krematórium terület (Kkr) sajátos előírásai:
A Kkr jelû különleges beépítésre szánt krematórium terület hamvasztó üzem és ehhez kapcsolódó járulékos ,
kiszolgáló építmények elhelyezésére szolgál, melyen lakás sem a hamvasztó üzemben, sem attól külön állóan
nem helyezhető el.
Biológiai aktivitásérték változás:

Változással érintett terület: 6,4387 ha
Biológiai aktivitásérték változás előtt : 23,823
Má mezőgazdasági terület: 6,4387 ha, BIA: 6,4387*3,7=23,823
Biológiai aktivitásérték változás után: 49,8595
Kkr különleges terület 1,0785 ha, BIA: 1,0785*1,5= 1,6177
Eg gazdasági erdő: 5,3602 ha, BIA: 5,3602*9= 48,2418
Változás: 49,8595-23,823=26,0365 növekedés, amit a módosítási eljárásban kompenzációra fel lehet használni.
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Hatályos szerkezeti terv:
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Tervezett módosítás:
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Hatályos szabályozás:
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Tervezett módosítás:
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34. sorszámú ügy:
Helyszín: hrsz: 0232/2, 0232/25 –ből 2192 m2
Kezdeményező: tulajdonos
Változással érintett terület: 0,5004 ha
Módosul: szerkezeti terv, szabályozási terv
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A módosítás tartalma:

A tulajdonos a 0232 hrsz-ú tanya területén 2006-ban gyümölcslé üzemet létesített meglévő épületben, illetve egy külön
álló épületben, melyre használatbavételi és üzemelési engedéllyel is rendelkezik.
A 0232/2 hrsz-ú ingatlan jelenlegi beépítettsége: 250/2808=8,9 %
A tulajdonos szeretné üzemét bővíteni, melyhez kéri a terület gazdasági területi átsorolását, az erdő területből (mely
szintén az ő tulajdona) 2192 m2 területtel a telephely bővítését. Ezzel az átsorolandó terület 5000 m2 lenne. A területen
40 % beépíthetőséget szeretne. A biológiai aktivitásérték veszteséget részben telken belül, részben egyéb, a község
területén lévő saját tulajdonú ingatlan erdősítésével biztosítaná.
Képviselőtestületi döntés:

5/2011. sz. határozatával a képvpselőtestület a módosítást támogatta
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VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉK:
Má általános mezőgazdasági területből Kmü különleges mezőgazdasági területbe történő átsorolás 40 %-os
telekbeépítettséggel, biológiai aktivitásérték pótlással. A telephely bővítése Eg gazdasági erdőterület Kmü
területbe történő átsorolással, biológiai aktivitásérték pótlással. Kérelméhez megosztási vázrajzot csatolt.

Államigazgatási előzetes vélemények (Étv. 9. §( 2.):
KÖH: - örökségvédelmi hatástanulmány készítését írta elő, mert az érintett területek geomorfológiai
adottságai miatt régészeti lelőhelyek előkerülése várható
ÁNTSZ: a biológiai aktivitásérték pótlandó
Erdészeti hatóság: a módosításhoz azzal a feltétellel járul hozzá, hogy a 0232/25 hrszú terület 2192 m2
nagyságú területét érintő, jelenleg erdő övezetbe sorolt terület igénybevételét megelőzően az erdészeti
hatóság előzetes engedélye szükséges
Tervezői javaslat:

A beruházás helyhez kötöttsége okán nincs a településen már kijelölt, be nem épített terület.
Közlekedés:

A tervezett módosítás a közlekedési hálózatot nem érinti, az ingatlan a 4625 jelű országos mellékútról, valamint földútról
is megközelíthető, jelenleg is működő telephely.

Környezetvédelem, közmű:

A tervezett módosításnak az eredeti tervet érintő környezetvédelmi és közműellátási vonatkozása nincs, a működő
üzem közművesített, a bővített terület az üzem felől biztosított.
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Örökségvédelem:
A tervezett módosítás régészeti érdekű területet érint, mindennemű földmunka régészeti felügyelet mellett
végezhető.
A településszerkezeti terv változása:
Má mezőgazdasági területből 0,2812 ha, Eg gazdsági erdőterületből 0,2192 ha átkerül Kmü különleges
mezőgazdasági üzemi területbe.
A szabályozási terv változása:
A szabályozási terv a szerkezeti terv szerint módosul, a terület beépítésre szánt területi lehatárolással jelölt. A
tervezett övezetei jel: Kmü-1844, melynek tartalma: különleges mezőgazdasági üzemi terület, szabadon álló
beépítéssel, 3000 m2-nél nagyobb, min. 5000 m2 telekmérettel, 40 % beépíthetőséggel, max 7,5 m
építménymagassággal.
A helyi építési szabályzat változása:
A HÉSZ 15.§-a (módosítás után 16.§) (1) bekezdése kiegészül a „Kmü” különleges beépítésre szánt
mezőgazdasági üzemi terület felsorolással, (2) bekezdés táblázata kiegészül:
Építési övezet jele

kialakítható beépítési mód
legkisebb
telekterület
(m2)

Kmü (mezőgazdasági 5.000
üzemi terület)

szabadon álló

megengedett
legnagyobb
beépítettség
(%)

megengedett
legnagyobb
építménymagas-ság
(m)

40

7,5*

megengedett
legkisebb
zöldfelület (a
telekterület %ában)
50

sorral., továbbá kiegészül az alábbi (15) bekezdéssel:

(16) Mezőgazdasági üzemi terület (Kmü) sajátos előírásai:
A Kmü jelû különleges beépítésre szánt mezőgazdaági üzemi terület mezőgazdasági termékeket feldolgozó
üzem és ehhez kapcsolódó járulékos , kiszolgáló építmények elhelyezésére szolgál, melyen szolgálati lakás az
üzemben, vagy attól külön álló épületben elhelyezhető.
Biológiai aktivitásérték változás:
Változással érintett terület: 0,5004 ha
Biológiai aktivitásérték változás előtt: 3,0138
Má ált. mezőgazdasági terület: 0,2812 ha, BIA: 0,2812*3,7= 1,041
Eg. gazdasági erdő: 0,2192 ha, BIA: 0,2192*9= 1,9728
Biológiai aktivitásérték változás után: 0,3503
Kmü mezőgazdasági üzemi terület: 0,5004 ha, BIA: 0,5004*0,7= 0,3503
Változás: 3,0138-0,3503=2,6635 csökkenés, amit a módosítási eljárásban kompenzálni kell.
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Hatályos szerkezeti terv:
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Tervezett módosítás:
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Hatályos szabályozás:
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Tervezett módosítás:
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