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Módosuló helyszínekre vonatkozó rövid ismertetı 
 
Településszerkezeti tervet és szabályozást érintı módosítási helyszínek: P1, P2, P3 
Szabályozást érintı módosítások: P4, P5, H1, H2, H3 
 
 
 
 
P1 módosítás 
Külterületi gazdasági célú beépítéssel határos, jelenleg mezıgazdasági mőveléső terület, amely 
mezıgazdasági üzemi területi kijelöléső terület bıvítéseként valósulhat meg. 
 
2016. májusi egyeztetési terv részlete 

   
   
 
Módosított terv részlete 
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P2 módosítás 
Telektulajdonos a Deák Ferenc u. és Hunyadi utca között erdı rovására közút szabályozását 
kérte a következık szerint: 

 
A javasolt megoldás a Deák Ferenc utcától számított 5 db külterületi telket széles úttal feltárja, de 
egyúttal az erdıterületet lecsökkenti és a Hunyadi utca felé esı erdırészletet elvágja az egységes 
erdıtagból. Ezért településrendezési szempontból nem tekinthetı jó megoldásnak. 
A kérelmezı módosítási igényének hátterében az áll, hogy a telke végében lévı mezıgazdasági területen 
mezıgazdasági jellegő építményt kíván építeni. Ez az építési igény kielégíthetı úgy is, hogy a lakótelkek 
végében lévı mezıgazdasági telkeket az Akácos utcai lakótelkekhez kapcsolják, ami a beépítésre szánt 
terület határának az erdıig való kiterjesztésével oldható meg. Ennél a megoldásnál a területrendezésbe 
csak az építeni szándékozót kell bevonni, idegen tulajdonosokat nem, hiszen a beépítésre szánt terület 
kiterjesztését nem kell feltétlenül egy ütemben megvalósítani. Az út kialakítás és fenntartás költségei 
elmaradnak. 
2016. májusi egyeztetési terv részlete 

    
 

Módosított terv részlete 

  

SZ-2 terv határa 
értelemszerően 
keletebbre kerül. 
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P3 módosítás 
Telektulajdonos a 0265/16 hrsz-ú telek Gip-1 építési övezeti átsorolását kérte, amit Képviselı-
testület gazdaságfejlesztési indíttatásból támogatott 
A jelenleg is beépítést tartalmazó telek a belterület déli részén tervezett gazdaságfejlesztési 

terület részének tekinthetı. Az egyeztetési tervben a nyilvántartott területfelhasználásnak 
megfelelıen mezıgazdasági terület és erdı volt. 
 

2016. májusi egyeztetési terv részlete 

  
 
 
Módosított terv részlete 

  
 
      SZ-2 terv határa értelemszerően délebbre kerül. 
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P4 módosítás 
Telektulajdonos a Dózsa György utca ÉNY-I részén a 830/6 hrsz-ú telek engedélyezett közúti 
kapcsolatára hivatkozva a szabályozás módosítását kérte 
Megállapítható, hogy a 2016. májusi egyeztetési munkarész Dózsa utca ÉNY-i részére 
vonatkozó szabályozása javításra szorul. 
A „Közlekedéstervezés” alátámasztó munkarészében lévı mintakeresztszelvény és az „51. sz. 
fıút 139+724.6-155+488.4 km közötti szakaszának 11.5 t burkolat-megerısítés engedélyezési 
terve” szerintiek szabályozási tervi átvezetésével a javítás a következık szerint megtörténik: 
 
Mintakeresztszelvény alapján a gazdasági területi telket érintı útlejegyzés elmarad, mivel a 
földhivatali nyilvántartás szerinti közlekedési területi teleknek nem a tengelyében, hanem attól 
keletre van az 51. fıút, így az úttengelytıl mért 24 m is keletebbre van. 
 
Az engedélyezési terv szerint: 
- párhuzamos szervízút a 830/6 hrsz-ú (csárda) telek északi határáig terjed 
- 830/3 hrsz-ú telket érintı útlejegyzés bekerül a szabályozási tervbe. 
 
SZ-2 szabályozási részlete 
2016. májusi egyeztetési terv   Módosított terv  
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P5 módosítás 
Temetı elıtti útszélesítés indokoltságát kérte Képviselı-testület megvizsgálni. 
A korábbi rendezési tervi alaptérkép és a jelenlegi földhivatali nyilvántartásból vezethetı le a 
kérdés. A 2006-os földhivatali alaptérkép készítésekor a Jókai utca területe csökkent. 
A hatályos szabályozási terv a temetıvel szemben lévı telkekbıl nem tartalmaz útlejegyzést, az 
egyeztetésre bocsátott szabályozási terv az út kiegyenesítése érdekében a telekvégekbıl elvesz. 
 
Hatályos terv részlete    Egyeztetésre bocsátott új terv részlete 

  
 
 
Útlejegyzés nélküli szabályozási szélesség: 12m, a kiszolgáló utakra elıírt méretnek megfelel. 
Tehát az útlejegyzés, amennyiben a temetıhöz szükséges parkoló-kialakítás nem indokolja: 
elhagyható.  
A beültetési kötelezettségre vonatkozó elıírás változatlanul javasolt. 
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Helyi építési szabályzat tervezetének módosításai 
 
H1 módosítás 
Az OTÉK beépítésre nem szánt területre vonatkozó módosítása alapján a sport és szabadidı 
területre (Sp övezet) vonatkozó elıírásokban a beépítettséget  max 10%-ra javasoljuk emelni. A 
többi beépítésre nem szánt különleges területen a max 5%-os beépítettségi elıírás nem változik. 
A HÉSZ tervezet mezıgazdasági területre az általános elıírások alkalmazhatóságát tartalmazta, 
ami a hatályos OTÉK elıírást jelenti. Beépítettség vonatkozásában a max 10%-ot. 
 
H2 módosítás, H3 módosítás 
 
Növénytelepítés szabályait Képviselı-testület konkrétan kérte meghatározni. 
Kérte továbbá az állattartó épületekre vonatkozó elıírások felülvizsgálata illetve módosítását. 
Módosítási javaslat a következı: 
 
8.§  

(3) a) Állattartó épületek falusias lakóterületen az alábbi legkisebb férıhelyigények 
figyelembevételével helyezhetık el.  
b a r o m f i   
csibe mélyalommal 15 db/m2 

tojótyúk mélyalommal 5 db/m2 

tojótyúk ketrecben 10 db/m2 

kacsa, liba 2 - 3  db/m2 
 
s z a r v a s m a r h a  
tehén 5-9 m2/db 
tehén kötött tartásban 3,5-4 m2/ db 

tehén zárt, kötetlen tartásban 6 m2/ db 

tehén kötetlen tartásban 25-30 m2/ db 
bika 9-10m2 

növendék kötött tartásban 3,5-4,5 m2/ db 

növendék kötetlen tartásban 4 m2/ db 
 

ló 10,5 m2/db 
kötött tartásban 3,5-4 m2/ db 

zárt, kötetlen tartásban 12 m2/ db 
kötetlen tartásban 25-30 m2/ db 

 
j u h    0,6-1 m2/ db 

 
k e c s k e  1,5-2,0m2 
 
s e r t é s  
koca elletı  fekvırész 2,2 m2/ db 
   malac bújó 1,3 m2/ db 
koca szállás szállás 1,5m2/ db 
   kifutó 4 m2/ db 
hízó 1,5 m2/ db 
borjú közös rekeszben 2-5m2/db 
bika zárt, kötetlen tartásban 3,5 m2/ db 
bika kötetlen tartásban 25-30 m2/ db 
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bika kötött tartásban 3,5-4 m2/ db 

 
b) Lakóterületen elhelyezett állattartó épületekre vonatkozó további elıírások: 

Állattartó épületek huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségektıl való 
védıtávolság legalább az alábbi: 

ló, szarvasmarha  15 m 
juh, kecske, sertés   15 m 
broiler baromfi ketreces 10 m 
   almos  15 m 
tojótyúk (ketreces)       10 m 
viziszárnyas    15 m 
pulyka  10 m 
anyanyúl és szaporulata  10 m 

(4) Az épületek, épületrészeket és szerkezeteket úgy kell kialakítani, hogy azokban az 
idıszakosan és esetlegesen megjelenı talajvíz illetve belvíz jelentıs kárt ne okozhasson. 

 

Növénytelepítés általános szabályai 

9.§ (1) A legkisebb ültetési (telepítési) távolság az ingatlan határaitól, amennyiben az nem 
élısövény kerítés beépítésre szánt területen  
a) 3 méternél magasabbra nem növı gyümölcs- és egyéb bokor (élısövény) 1,00 m  
b) 3 méternél magasabbra nem növı gyümölcs és egyéb fa: 3,00 m, 
c) 3 méternél magasabbra növı gyümölcs- és egyéb fa, valamint gyümölcs- és egyéb 

bokor: 5,00 m 
 
(2) A legkisebb ültetési (telepítési távolság) az ingatlan határától mezıgazdasági területen: 

a) gyümölcsfa iskolai nevelés alatt álló növény és köszméte, ribizke, málna: 0,80 m, 
b) minden egyéb gyümölcsbokor (mogyoró stb.)  2,00 m 
c) birs, naspolya, birsalanyra oltott körtefa: 2,50 m 
d) törpealanyra oltott almafa, továbbá meggy-, szilva- és mandulafa: 3,50 m, 
e) vadalanyra oltott alma- és körtefa, továbbá kajszifa esetében 4,00 m, 
f) cseresznyefa esetében 5,00 m 
g) dió- és gesztenyefa továbbá minden fel nem sorolt gyümölcsfa és erdei fafaj esetében 

8,00 m. 
1. gyümölcsfa-iskolai nevelés alatt álló növény, szılı ribizke, egres és málnabokor 

valamint minden 1m-nél magasabbra nem növı bokor és élısövény esetében: 0,8 
m 

2. minden egyéb gyümölcsbokor (pl. mogyoró) esetében: 2,0 m 
3. minden fel nem sorolt növény esetében a függıleges koronavetület földrészleten 

belül maradva a szomszédos ingatlan hasznosítását nem korlátozva. 
 

 
 


