
Helyi Építési Szabályzat módosításáról szóló előterjesztés melléklete 

Kérelem tárgya Polgármesteri / Főépítészi javaslat 

Átsorolás kérelme lakóövezetté / belterületté 

Hrsz: 0102/2-0102/9 Belterületté nyilvánítás. Breda patak bal oldal. 
Jelenleg: külterület Má-2 

Nem javasolt. A beépítéssel járó megnövekedett személygépjármű-
forgalom levezetése a jelenlegi úthálózaton nem biztosítható, az utak 
szélesítése a meglévő beépítés miatt nem megoldható. Szerkezeti terv 
módosítása javasolt. 

Hrsz: 066/21-23. Belterületté nyilvánítás. Breda patak jobb oldal. Jelenleg: 
külterület Má-2 

Nem javasolt. A beépítéssel járó megnövekedett személygépjármű-
forgalom levezetése a jelenlegi úthálózaton nem biztosítható, az utak 
szélesítése a meglévő beépítés miatt nem megoldható. Szerkezeti terv 
módosítása javasolt. 

Hrsz: 1467/3 Átminősítés történt építési telekből mezőgazdasági területbe. 
Visszaminősítést kér. Jelenleg: belterület Má-2 

Nem javasolt. A tervezett intenzitású beépítés a város úthálózatát, 
közműrendszerét, intézményi infrastruktúráját túlzottan terhelné. 
Ökológiai folyosó része. Szerkezeti terv módosítása javasolt 

Hrsz.:032/10-032/16-ig. Berkes u. mögötti területen. Belterületté 
nyilvánítás. lakóövezetbe sorolás Jelenleg: külterület Gá-3 

Nem javasolt. A város fejlesztési elképzelésében nem szerepel a 
lakóterület bővítése ebbe az irányba.  

Hrsz.: 0118/17. v. 0118/18 a 1298-as út mellett, gázfogadónál. Belterületté 
nyilvánítás. Jelenleg: külterület Má-2 

Módosítással javasolt. Egyedi megoldás helyett nagyobb területi egység 
felülvizsgálata és a szerkezeti terv módosítása indokolt. 

Figyelembe venni szükséges új beépítésre szánt terület kijelölésénél 
A 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 2021.07.01-től hatályos módosítása szerin „a település beépítésre szánt területe csak olyan használati célra 
növelhető, amilyen célra a település már beépítésre kijelölt területén belül nincs megfelelő terület” 
 
Belterületbe vonás kérelme meglévő építési övezetnél 
Hrsz 022/5 belterületté nyilvánítás. Jelenleg: Külterület, Gksz-1 Javasolt. Jelenleg is beépítésre szánt építési övezet, a belterület 

lehatárolása logikusabbá válik. 
Hrsz.: 0106/13-15, Pintér utca. Belterületté nyilvánítás. Jelenleg: külterület, 
Lke-4  

Javasolt. Jelenleg is beépítésre szánt építési övezet, a belterület 
lehatárolása logikusabbá válik. 

 
Iparterület rendezése 
Hrsz 723-727 ingatlanokon behúzott övezethatárok, melyek a telkeket 
kettévágják. Jelenleg: belterület, Vt-7 és Gksz-2 

Javasolt az övezethatár módosítása a telekhatárokkal megegyező 
vezetéssel, mivel ez a lehatárolás a telekhatár-rendezést erősen 
korlátozza. 
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Kérelem tárgya Polgármesteri / Főépítészi javaslat 

Út lehatárolása, szabályozási vonal, vagy annak módosítása 
Hrsz 561/2-525/1 Tavasz u.: a tervezett út „felhúzása” a jobboldali területek 
tulajdonosainak telkei felé, mivel ők nyilatkoztak arról, hogy az út kialakítás 
érdekében „leadnak” területükből. Jelenleg: belterület, Lke-4 

Javasolt az út kialakítása OTÉK szerinti 12 m es szélességgel. 
Településrendezési szerződés szükséges. 

Hrsz 715-728 (Deák Ferenc utca páratlan oldal) telkek megoszthatóságának 
biztosítása, Iparos utca Hrsz 740/2, 739/4 folytatásának szabályozása 
Jelenleg: Lke 4* és Gksz-2. 

Javasolt településrendezési szerződés megkötése mellett. A telkek 
közepén húzott övezethatár csak így tud gyakorlati értelmet nyerni. 
Ezzel egyidejűleg a Deák Ferenc utca déli oldalán a kertvárosi beépítés 
helyett intenzívebb településközponti beépítés engedélyezése. (Lke 
helyett Vt). 

Hrsz 690 – 683 (Berkes utca 25/c- 35) hátsókerti megközelíthetőségének 
szabályozása. Több egyéni kérelem érkezett magánutak tervezésével, mivel 
a közúttól (Hrsz 681/4) az ingatlanokat a 681/3 zöldsáv választja el. Jelenleg: 
belterület, Lke-4  

Nem javasolt: A hrsz.: 638/3 ingatlanon található faállomány 
iparterületet lakóterülettől elválasztó védelmi funkciója miatt 
megőrzendő. 

Hrsz 744 közúthoz tartozó buszforduló önkormányzati vagyon-
nyilvántartási státuszának módosításához a terület közterületi besorolásának 
megszűntetése. 

Javasolt. A buszforduló funkcióját vesztette, így lehetőség nyílik az út 
egyértelmű lehatárolására, és a buszforduló területének más célú 
felhasználására. 

 
Övezethatár módosítása 
Hrsz. 812 telekhatár rendezését követően a szabályozási vonal az ingatlanon 
belülre került. Korrekció szükséges a telekhatárokkal megegyező 
lehatárolással. Jelenleg: belterület, Vt-6 és Gksz-1) 

Javasolt a HÉSZ telekalakításra vonatkozó előírásainak (8. §) 
megfelelő korrekció. 

Hrsz.: 1127 Bercsényi utca végének rendezése. Jelenleg: közterület, út, 
forgalomképtelen törzsvagyon. 

Javasolt. a hrsz.: 1148 ingatlan hosszoldalával párhuzamos szakasz 
közút funkciójának megszüntetése (kb. 710 m2), majd a hrsz.: 1127 
ingatlan telekhatár-rendezése. 

Hrsz.: 1511 Szentkereszt utca vége. Jelenleg: belterület, közút és Zkk. A 
burkolt útfelület nem az ábrázoltak szerinti, a zöldterület kijelölésének 
korrekciója szükséges. 

Javasolt a tényleges kiépítésnek és használatnak megfelelő ábrázolás és 
övezetkijelölés. 
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Övezeti besorolás módosítása 

Hrsz.: 1657/24 és 1357/94 Lakótelep. Jelenleg a belső utak, parkolók területe 
egy helyrajzi számon szerepel az egyéb közterületekkel. Az utak önálló 
bejegyzése szükséges. 

Mindenképp szükséges mivel a jelenlegi ingatlan-nyilvántartási státusz 
az átfogó jellegű települési tervezést (közlekedési koncepció, FVS) 
megnehezíti, pályázatok egy részén az indulást ellehetetleníti.  

Hrsz: 032/7 Üzemi terület. A beépíthetőség növelését kéri. Jelenleg: 
külterület Gá-3 

Javasolt, a környezet beépítettsége ezt lehetővé teszi. 

Hrsz 806 (Penny Market) szeretné a hrsz.: 812 egy részének megvásárlásával 
egyidejűleg a parkoló-számot növelni, ehhez kéri az előírt zöldterületi 
mutatót csökkenteni – jelenleg min. 30%. Jelenleg: belterület, Vt-6 

Javasolt. A Kossuth Lajos utca ismert parkolási gondjait a Penny 
parkolóból esetleg kiszoruló vásárlói forgalom fokozhatja. Felsőbb 
jogszabályok (OTÉK) a min 10% előírását lehetővé teszik. 

Hrsz 1/7 (Kondoros tér és játszótér) tagolása a jelenlegi felhasználásnak 
megfelelően, Lke-4 övezet helyett közösségi felhasználást lehetővé tevő 
övezeti besorolás meghatározása. Jelenleg: belterület, Lke-4 

Javasolt a Berek zöldterületi hasznosításához csatlakozó funkció 
meghatározása az állami ingatlan-nyilvántartás egyidejű rendezésével. 

Hrsz 1404 Vízmű terület, Jelenleg belterület, Vb Felhasználási mód és 
övezeti besorolás felülvizsgálata: szükséges-e még az ivóvíz-ellátás 
biztosításához. Önkormányzati tulajdon 

Javasolt: Amennyiben az ivóvíz-szolgáltatáshoz kapcsolódó használat 
már megszűnt, úgy célszerűen felhasználható közösségi célokra. 

Hrsz 203 Koren köz. 302 m2. Jelenleg belterület, Vt-4 .nem meghatározott 
funkciójú közterület, kizárólagos tulajdonú forgalomképtelen törzsvagyon. 
Vételi szándék érkezett rá, eladási szándék esetén a közterületből kivonás 
szükséges. 

Javasolt. Zöldterületként rosszul hasznosítható, a környezetben lévő 
ingatlanok tulajdonosai számára történő eladása esetén ezen ingatlanok 
közterületi kapcsolata, gépjárművel történő megközelíthetősége 
rendezhető. Felülvizsgálandó a szomszédos Hrsz 130/2 közút telekhatár 
korrekciójának szükségessége. 

 
Mezőgazdasági területek 
Hrsz.: 058 hrsz. Gyebnár tanya. Kéri a birtokközponti státusz visszaállítását. 
Jelenleg: külterület, Má-2 

Javasolt a besorolás felülvizsgálata mind a birtokközpontra, mind az 
ahhoz tartozó birtoktest ingatlanaira, beépíthetőség biztosítása. 

025 hrsz. tulajdonosa alacsony beépítési intenzitású lakóövezet kijelölését 
kéri. Jelenleg: külterület, K-Ma (Majorság) 

Nem javasolt. A város lakóterületének bővítése ebbe az irányba nem 
tervezett + Galga közelsége, tájképvédelmi terület, régészeti védettség. 

051/23. Városréti út végén lovas terápiás központot szeretne Záportározó 
előtti részen. Jelenleg Külterület, Má-Ko. 

Nem javasolt. Gát, víztározó közelsége, tájképvédelmi terület, 
Szentkereszt közelsége, lakóterület közelsége az állattartáshoz. 
Ingatlan alatt: nagynyomású gázvezeték, Szentkereszt régészeti 
területe. 
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Mezőgazdasági területek felülvizsgálata a város teljes területén. Jelenleg 
szinte mindenhol az övezeti besorolás Má-2, ami semmilyen beépítést sem 
tesz lehetővé. 

Javasolt. A gazdálkodáshoz, tároláshoz, tisztálkodáshoz szükséges 
épületek, építmények elhelyezése indokolt lehet. Nem javasolt 
ugyanakkor lakó- vagy üdülőfunkció, szállás jellegű épület 
engedélyezése. 

 
Egyebek 
A HÉSZ „18. § (8) Vendéglátóhelyek fedését szolgáló árnyékoló, előtető 
kivételével közterület fölé építményrész nem nyúlhat be.” A hagyományosan 
utcai telekhatáron létesülő beépítésnél (Petőfi Sándor utca, Deák Ferenc 
utca, stb.) ez a kikötés nem teszi lehetővé a meglévő utcaképhez illeszkedő 
tetőforma kialakítását. Pontosítása szükséges. 

Javasolt az oromfali és ereszoldali tetőkinyúlások engedélyezése oly 
módon, hogy az a közterület használatát ne akadályozza 

Zárt sorú beépítést lehetővé tevő övezeteknél a környező beépítéshez 
alkalmazkodó párkánymagasság és az előírt maximális épületmagasság 
nincs összhangban, felülvizsgálata szükséges (PL. Petőfi Sándor utca) 

Javasolt a kedvező utcakép, városkép kialakíthatósága érdekében. 

HÉSZ „9. § (2) Új épület építése, meglévő épület bővítése, rendeltetés 
váltása esetén a telken belül gépjármű-elhelyezés számításánál az OTÉK 
vonatkozó előírásait kell figyelembe venni.” 
Az OTÉK 42. § 2021. 04. 21. óta már nem írja elő lakásokhoz a kötelező 
gépjármű-elhelyezést. 

Feltétlenül szükséges a hivatkozott HÉSZ előírás felülvizsgálata, 
kikötés beépítése az OTÉK által biztosított lehetőség mértékéig. 

A HÉSZ nem tartalmaz korlátozást az ingatlanon elhelyezhető rendeltetési 
egységek számáról, csak az elhelyezhető épületek és/vagy a lakások 
számáról, a Vt övezetek némelyikében a lakásszámról sem.  

Javasolt a túlzott sűrűségű beépítés elkerülésére az elhelyezhető 
rendeltetési egységek számának meghatározása minden övezetben. 

2021. július hónapban az építésügyi jogszabályok nagy tömege változott. 
Annak felülvizsgálata, hogy szükséges-e a HÉSZ valamely előírásának 
jogharmonizációja.  

Javasolt a jogi környezetnek megfelelő HÉSZ kialakítása. 

A HÉSZ 15. §-a az egész város területén közüzemi csapadékvíz-csatorna 
meglétét feltételezi, de ez nem valós. Az előírások felülvizsgálata szükséges. 

Javasolt a csapadékvíz elvezetésének hiányosságaiból adódó út-és 
épületkárok, villámárvizek elkerülésére érdekében a jogok és 
kötelezettségek részletes, adottságokhoz illeszkedő meghatározása. 

 


