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DOMBÓVÁR VÁROS 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA 
 

I. JÓVÁHAGYÁSRA NEM KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 
 

 

1. ELŐZMÉNYEK 
 

  

Jelenleg hatályos településrendezési eszközök a 7/2004. (II.9.) számú határozattal 

jóváhagyott Szerkezeti Terv és a többször módosított 2/2006. (II.20.) számú rendelettel 

jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Tervek. 

A településrendezési eszközök jelen módosítását alapvetően kisebb önkormányzati, 

lakossági, vállalkozói igények, a használat során felmerülő pontosítások indították el. 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szükségessé váló 

településrendezési eszközeinek módosítását megalapozó településfejlesztési döntéseit a 

366/2019. (XI.29.) és 79/2020. (VI.30.) számú határozataiban meghozta. (A döntéseket az 1. 

számú melléklet tartalmazza).  

Önkormányzat a településrendezési eszközök módosításának egyeztetési eljárását a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 32.§-ban foglaltaknak alapján teljes eljárásként kívánja 

lefolytatni, a módosítási dokumentáció a kormányrendelet 45.§ (2) a) szerinti tartalommal, az 

OTÉK 2012. augusztus 6.-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és 

jelmagyarázatának megfelelően készül, a hatályos tervekkel összhangban. 

Önkormányzat már korábbi eljárás során döntött a településrendezési terveinek 

módosítása esetén alkalmazandó partnerségi egyeztetés szabályairól, melyeket jelen eljárás 

során is alkalmazni kíván. 

A tervezett módosítások a város fejlesztési koncepciójában megfogalmazottakkal továbbra 

is összhangban vannak, kisebb pontosításokat, néhol terület-felhasználás változást 

jelentenek, a fő infrastruktúra hálózat, fő településszerkezet nem változik.  

Dombóvár Város Önkormányzata megbízta az 5T Építészeti és Városfejlesztési Kft-t 

településfejlesztési döntésében meghatározott tervezési munka elvégzésével. A tervezési 

munka a generáltervezéssel megbízott tervező cégnél Dr. Kovács Péter településrendező 

tervező (TT-02-0656) irányításával készül. 
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2. EGYEZTETÉSI FOLYAMAT 

 
Megbízó Önkormányzat beazonosítható módon meghatározta a rendezés alá vont területet, 

kinyilvánította a rendezés célját és várható hatását, majd a településfejlesztési koncepcióról, 

az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 

egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Rendelet) 37.§-ban foglaltaknak megfelelően, helyben szokásos módon 

ismertette a tervmódosítás tényét és lefolytatta az érintett államigazgatási és települési 

önkormányzati szervekkel, partnerekkel az előzetes véleményezési eljárást oly módon, hogy 

azok írásban ismertethessék a település fejlődése és építési rendje szempontjából jelentős 

terveiket és intézkedéseiket, valamint ezek várható időbeli ütemezését, továbbá véleményt 

nyilváníthassanak és tájékoztatást adhassanak a rendezési feladat ellátásához szükséges – 

nyilvántartásuk részét képező – mindazon adatokról, amelyek a rendezés alá vont területtel 

kapcsolatosak, továbbá a hatáskörükbe tartozó kérdésekben a jogszabályon alapuló 

követelmények érvényre juttatásának feltételeiről. Önkormányzat az előzetes véleményezési 

eljárás keretében „a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a 

településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei 

övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett, a Rendelet 9. számú 

mellékletében rögzített államigazgatási szerveket megkereste a térségi övezet lehatárolására 

vonatkozó előzetes adatszolgáltatás érdekében. 
 

 

A Rendelet 37.§. (4) bekezdésében meghatározott 21 napon belül írásos állásfoglalást az 

alábbiak tettek (2. számú melléklet). 

 
A következő érintettek válaszlevelükben tájékoztattak, hogy az eljárás további szakaszában 

nem kívánnak részt venni: 

 
■ Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság  
 
■ Mágocs Város Önkormányzat 

 
■ Tolna Megyei Rendőr-Főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti 
Osztály 

 
A következő érintettek előzetes véleményt adtak, és egyben kinyilvánították, hogy a tervek 

további véleményezési eljárásában részt kívánnak venni: 

 
■  Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
 
■  Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály 
Gyorsforgalmi Útügyi Osztály 
 
■  Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és 
Járványügyi Osztály 
Az óvodára vonatkozó módosításnál kéri vizsgálni az árnyékolás megoldását. 
 
■  Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi 
Osztály 
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A 12. indítványban figyelembe kell venni a Gunarasfürdő betegeinek nyugalmát. A 16. 
indítványban figyelembe kell venni a kutak védőterületét. 
 
■ Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti és 

Földművelésügyi Osztály 

■ Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földforgalmi Osztály 
 
■ Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 
 
■ Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
A vonatkozó jogszabályok betartását kéri. 
 
■ Tolna Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és Járműforgalmi Osztály 
 
■ Tolna Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda 
A módosításokhoz kapcsolódó általános előírások betartását kéri. 
 
■ Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Tájékoztat a vonatkozó jogszabályokról. 
 
■ Tolna Megyei Kormányhivatal Építésügyi séd Örökségvédelmi Főosztály 
Örökségvédelmi Osztály 
Adatszolgáltatást ad, felhívja a figyelmet az új beépítésre szánt területek kijelölés 
esetében előírt teendőkre.  
 
■ Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

Természetvédelmi Osztály 
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3. A MÓDOSÍTÁS HELYSZÍNEI 

 

Jelen módosítási eljárás a településfejlesztési döntések értelmében, az előzetes tájékoztatási 

szakaszban bemutatottak szerint, az alábbi módosítási igények szerinti elemeket tartalmazza: 

 

Önkormányzati ügyek: 

Indítvány tartalma 
 

1.1. A dombóvári 7213 hrsz.-ú ingatlan telekalakításával kapcsolatos módosítások (ívóvíz 
gerincvezeték magánterületen történő elvezetése miatti telekhatárrendezés érdekében). 

1.2. A 6304 hrsz.-ú építési telek építési övezeti besorolásának módosítása a Gárdonyi 
utcában (telekalakítás, telekrendezés érdekében). 

1.3. A 3408 hrsz.-ú, Dombóvár, I. u. 65. alatti volt Junior étterem telekmegosztása kapcsán 
az építési övezeti besorolások módosítása. 

1.4. A 1077/1 és a 1077 hrsz.-ú ingatlant érintően a helyi építési szabályzat módosítása a 
Pannónia utca menti három társasház parkolási problémáinak megoldása kapcsán 
(parkolóhelyek kialakításának előkészítése), továbbá a Zöld Liget Óvodához tartozó 
ingatlanrész leválasztása. 

1.5. A 1358 hrsz.-ú építési telek - Szenes Hanna tér – építési övezeti besorolásának 
módosítása az új sportcsarnok kialakításához, valamint az 1414/14 – 1414/30 hrsz.-ú, 
„Pataki Ferenc utca mentén kialakított építési telkek telekalakításának és 
területfelhasználásának átalakítása 

1.6. A 759/3 hrsz-ú beépítetlen építési telket érintő szabályozási vonalak pontosítása 

1.7. 1078 hrsz-ú ingatlan (óvoda) beépítési paramétereinek módosítása beruházás 
megvalósíthatósága érdekében 

1.8. a beépítésre szánt területek „előkerti” értelmezésének felülvizsgálata, a meghatározás 
egyértelműsítése 

1.9. barnamezős területek kijelölése Dombóvár város közigazgatási területén 

 

Magántulajdonosok ügyei: 

1.10. A Dombóvár-Szőlőhegyen található „Köu-9” jelű övezet módosítása a 6933/1, 6933/2, 
és 6934 helyrajzi szám alatt található területek összevonása érdekében. 

1.11. a telek határvonalainak rendezése a 7735/2, 7731, 7732 (magántulajdon) és a 7733 
(közterület) hrsz.-ú ingatlanokat érintően, 

1.12. a 079/2 (magántulajdon), a 79/3 (magántulajdon) és a 078/3 (magántulajdon) hrsz.-ú 
ingatlanokra vonatkozóan a településrendezési eszközökfelülvizsgálata, 

1.13. az 52/4 hrsz.-ú ingatlan határvonalainak felülvizsgálata, 

1.14. az 51/7 (közterület) és az 1335 hrsz -ú (magántulajdon) ingatlanok telekalakításának 
rendezése, 

1.15. a 693/2 hrsz.-ú ingatlan (illetve az Ady utca - Széchenyi utca - Szent Gellért utca - Petőfi 
utca által lehatárolt tömb) tekintetében az iránymutató szabályozási vonalak 
felülvizsgálata, 

1.16. az Illyés Gyula Gimnázium volt kollégiumának telkére vonatkozó beépítési paraméterek 
módosítása, 
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A településrendezési terv, rajzi részeit is érintő módosítások helyszínei a város kül- és 

belterületén helyezkednek el. Ezen módosítások 13 helyszínt érintenek, melyekhez 

kapcsolódóan a módosítás szempontjából lehatárolt legkisebb területegységek az alábbiak: 

 

A módosítások helyszínei 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

1.1. 

 

átnézeti térkép 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 

A dombóvári 7213 hrsz.-ú ingatlan 
telekalakításával kapcsolatos módosítások 
(ivóvíz gerincvezeték magánterületen 
történő elvezetése miatti telekhatár-
rendezés érdekében). 

 

A módosítás leírása 

A kerítéssel nem leválasztott szőlőhegyi 
ingatlanon keresztül halad egy gyalogút és 
az ivóvíz gerincvezeték, amely területek 
leválasztását kérte az ingatlan tulajdonosa. 
A kiszabályozott ingatlan megvásárlásával 
a nyomvonalak önkormányzati területen 
(közlekedési rész közműelhelyezési 
területen) haladnának, a magánterületre 
szolgalmi jogot nem kell bejegyezni. Az 
ivóvíz gerincvezeték kiváltása a 
közműtérkép alapján nem indokolt a 
tervezett szabályozási szélességen belül 
van. A közmű biztonsága, üzemeltetése 
érdekében a telekből, az érintett rövid 
szakaszon 2 méterrel nagyobb terület kerül 
közlekedési területbe. 

alaptérképi állapot 

 
Szerkezeti tervet érinti Igen 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

1.2. 

 

átnézeti térkép 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 

Építési övezeti besorolás módosítása, 
telekalakítás. Dombóvár 6304 hrsz. 

A módosítás leírása 

A Gárdonyi utcai önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlan forgalomképes 
önkormányzati vagyonként értékesítésre 
kerülne, amelyen egy háromlakásos 
lakóépület (nem lakóépület besorolással) 
található. A városüzemeltetési szervezet 
a Start munkaprogram keretében a 6304 
hrsz.-ú építési telek művelt területrészét 
telekosztással elkülönítené az ingatlan 
adásvétele esetén, és összevonná a 
szomszédos, önkormányzati kezelésű 
telekkel. Jelenleg az Lf-2 övezetben csak 
legfeljebb 2 lakásos lakóépület 
helyezhető el. Szándék a meglévő, 
lakóépületként kialakított épület 
rendeltetésének rendezése a jelenlegi 
használat szerint. A HÉSZ módosítása 
szükséges. 

A HÉSZ Lf-2 övezet előírása, a 8. § (15) 
bekezdése az alábbi mondattal egészül 
ki: 

„A rendelet hatálybalépése előtt meglévő 
épületben (annak bővítése nélkül) 
legfeljebb 3 lakás létesíthető, 
amennyiben a rendeltetésnek megfelelő 
gépkocsi elhelyezése az OTÉK előírása 
szerint telken belül biztosítható, továbbá 
az előírt zöldfelület mértéke biztosított” 

A telekösszevonás miatt a 6304 hrsz.-ú 
ingatlan teljes telke Lf-2 jelű falusias 
lakóövezetbe kerül. 

alaptérképi állapot 

 
Szerkezeti tervet érinti Nem 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

1.3. 

 

átnézeti térkép 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 

Építési övezeti besorolás módosítása, 
volt Junior étterem telekalakítása. 
Dombóvár 3408 hrsz. 

A módosítás leírása 

Az ingatlan tulajdonosváltása miatt 
felmerült az igény a telek megosztására, 
azonban a hatályos HÉSZ-ben megadott 
paraméterek ezt nem teszik lehetővé. A 
módosítás célja a telekosztást lehetővé 
tevő szabályozási környezet kialakítása. 

A Horvay János utca menti ingatlanokon 
nem lakóépületek állnak, patika, virágbolt, 
élelmiszerüzlet, étterem funkciókkal 
bírnak.    Ezek bár alapvetően 
lakóterületen is elhelyezhetők, más 
övezetbe is sorolhatók. a jelenlegi 
használat, beépítettség, és telekosztási 
szándék ismeretében támogatható a 
lakóövezet helyett a településközponti 
vegyes övezetbe sorolás. A tömb északi 
oldalán a Korház utca mentén is hasonló 
igények keletkeztek. 

(3408 hrsz. jelenlegi beépítettsége 42%, 
3409/1 hrsz.-é 30%) 

 A meglévő vegyes (Vt) övezetek közül 
egyik sem felel meg az adott területre 
ezért a HÉSZ 8. §-a egy további (4b) 
bekezdéssel egészül ki, melyben egy új 
Vt-6 jelű övezet kerül kialakításra az 
alábbi paraméterekkel: 
Beépítési mód: oldalhatáron álló 
Minimális telekméret: 300 m2 
Az elhelyezhető funkciók: Mint a Vt-4-ben 
Maximális építmény magasság: 6,0 m. 
Legnagyobb beépítettség: 70 %. 

A pontos paramétereket a 
rendelettervezet tartalmazza. 

A módosítás során felülvizsgálatra került 
a tömböt feltáró javasolt magán út is. A 
tervezett út törlésre kerül, mert a 
későbbiek folyamán sem valószínűsíthető 
a telekosztások megvalósulása. Az út 
megszűnésével továbbra is biztosított 
minden telek megközelíthetősége. 
Magánút kialakítására a továbbiakban is 
van lehetőség a vonatkozó előírások 
betartása mellett. 

alaptérképi állapot 

 Szerkezeti tervet érinti Igen 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

1.4. 

 

átnézeti térkép 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 

HÉSZ módosítása a Pannónia utca menti 
társasházak parkolási problémájának 
kezelésére és Zöld Liget Óvodához tartozó 
ingatlanrész telekalakítása. Dombóvár 
1077/1 hrsz. 

A módosítás leírása 

A hatályos településrendezési tervek 
javaslatot adnak a lakóházak közötti 
közterület, és az intézmény telkének 
részben közterületként történő 
használatának rendezésére. Jelen 
módosítás során, a korábbi javaslat 
felülvizsgálata történik a jelenlegi 
használatnak, és igényeknek megfelelően. 

A 1077/1 ingatlanon található társasházak 
előtti területen kialakítandó (visszaállítandó) 
parkolóhelyek előkészítése, tekintettel arra, 
hogy a társasházak közvetlen közelében 
helyezkedik el az ipari iskola, dolgozói a 
lakók parkolóhelyeit foglalják el. A 
kerékpársáv kijelölése óta a korábbi 
parkolóhelyek megszűntek, amelynek 
pótlása szükséges lakossági kérésre. 

A módosítás célja, az övezeti határok 
pontosítása a tényleges használati 
határokhoz igazodóan, mely övezeten, 
telken belül a parkolóhelyek kialakítását is 
lehetővé teszi. 

A módosítás a 7. indítvánnyal egy tömbben 
szerepel, jelen módosítás az északi oldalt 
érinti. 

A lakóövezetben a burkolt felületek és a 
parkolóhelyek kialakítása lehetséges ezért 
a tervezett használatlan, illetve 
valamennyire kialakult parkolók 
nagyvárosias lakózónába kerülnek. Az 
óvodán kívüli településközponti vegyes 
övezetbe tartozó telekrész átkerül 
zöldövezetbe a tényleges használatnak 
megfelelően. A zöldövezettől északra egy 
gyalog út kerül kiszabályozásra 2 méteres 
szélességgel a zöldövezet 
megközelíthetősége érdekében. 

alaptérképi állapot 

 
Szerkezeti tervet érinti Igen 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

1.5. 

 

átnézeti térkép 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 

Építési övezeti besorolás módosítása, új 
sportcsarnok kialakítása, építési telkek 
módosítása 

Dombóvár 1358/2; illetve 1414/14-1414/30 
hrsz. 

A módosítás leírása 

A 1358/2 hrsz.-ú építési telek - Szenes Hanna 
tér – építési övezeti besorolásának 
módosítása az új sportcsarnok kialakításához, 
valamint az 1414/14 – 1414/30 hrsz.-ú, „Pataki 
Ferenc utca mentén kialakított építési telkek 
telekalakításának és terület-felhasználásának 
módosítása. 

 A 1358/2 hrsz. sporttelepen sportcsarnok 
építése tervezett. Ehhez szükséges az 
ingatlan, övezet határainak pontosítása. Déli 
oldalon az övezethatár a 1356/3 hrsz.-ú telek 
déli határára kerül, keleti oldalon, a hatályos 
tervekben Köu-7, fásított parkolóként 
megjelölt terület az övezethez csatolásra 
kerül. Az új határvonal a meglévő közművek 
figyelembe vételével került kialakításra. A 
szabályozási szélesség 19,0 m lesz. Továbbá 
az előírásokban rögzítésre kerül, hogy az 
övezetben a parkolási igény kielégítése 
történhet 500m-en belüli más telken is a 
továbbiakban.  Ennek oka, hogy a szándékok 
szerin az út keleti oldalán lévő szintén 
sportterülettel közös parkoló létesül. 

A módosítási terület keleti tömbjében a 
1414/14 – 1414/30 hrsz. lakóingatlanok 
kialakítása az egykori sportterületből 
megtörtént. 3 ingatlan értékesítésre került, a 
többi Önkormányzat tulajdonában maradt. 

Önkormányzat mai szándékai szerint a 
területen alapvetően a sportterület, illetve 
azokat kiszolgáló parkoló létesül. Az 
értékesített 3 telek a Báthori István utca 
mentén kerül kialakításra. A lakótelkek a 
hatályos terv szerinti Lke-1 övezetbe kerülnek, 
az egyéb fennmaradó területek pedig 
beolvadnak a K-1 sp övezetbe. Valamint a K-
1 sp övezetben rögzítésre kerül, hogy az 
övezet be nem építhető kertjeiként megjelölt 
területeken út, parkoló építhető. 

Továbbá elképzelhető, hogy önálló telken 
létesülnének további sportlétesítmények a 
területen. Ezért az övezetben előírt legkisebb 
telekméret 2000m2-re módosul. 

alaptérképi állapot 

 
Szerkezeti tervet érinti Igen 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

1.6. 

 

átnézeti térkép 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 

Szabályozási vonal pontosítása. 

Dombóvár 759/3 hrsz. 

A módosítás leírása 

A 759/3 hrsz-ú beépítetlen építési telket 
érintő szabályozási vonalak pontosítása. 
Az árverésen eladott ingatlant több helyen 
érinti kismértékben szabályozási vonal, 
melynek megszüntetését, a pontosítás 
elvégzését a kezdeményezte a 
tulajdonos. 

A hatályos szabályozási terven az 
ingatlan más határokkal szerepel, a 
szabályozási vonal ahhoz igazodik. A 
telekhatárok megváltozásának oka, ideje, 
nem ismert. A Dr. Sáfár László utca (758/2 
hrsz.) az új telekhatások szerinti 
határokkal alakult ki.   

A módosítás során a kialakult 
telekosztáshoz igazodva kerül jelölésre a 
közterület szabályozás. A kismértékű 
változással, a forgalmi igényekhez 
elegendő méretű közlekedési felület a 
továbbiakban is biztosított. 

 

alaptérképi állapot 

 
Szerkezeti tervet érinti Igen 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

1.7. 

 

átnézeti térkép 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 

Beépítési paraméter módosítása, 
telekalakítás a Dombóvár 1078 hrsz.-ú 
ingatlanon. 

A módosítás leírása 

A módosítás során az 1.4 módosító 
indítvánnyal összhangban felülvizsgálatra 
kerül az 1077/1 hrsz.  közterület és a 1078 
hrsz. óvoda területének használata a 
kialakult állapot és tervezett hasznosítás 
figyelembe vételével. 

A helyszíni bejárás alapján a 1078 hrsz-ú 
intézmény (óvoda) a telkénél kisebb 
területet használ, a fennmaradó területek 
közterületként használtak. 

1.4 indítványban a lakóterület határa 
pontosodik. Jelen módosításnál az óvoda 
területének, övezetének határa pontosodik 
a tervezett, várható fejlesztések 
előkészítéseként, valamint törlésre kerül az 
építési hely rajzi meghatározása. 

A módosítás során a tervezett kerékpárút 
megszűnik az óvoda településközponti 
vegyes övezetének határa pontosodik a 
használat alapján, valamint egy déli 
megközelítés érdekében közlekedési 
terület, övezet kerül kijelölésre fordulóval a 
végén. 

A módosítás az óvoda további 
használatának és fejlesztési szándékainak 
megvalósíthatósága miatt történik. A 
fejlesztés tervei még nem állnak 
rendelkezésre, a módosítás az igénybe 
vehető terület határait határozza meg. 

 

alaptérképi állapot 

 
Szerkezeti tervet érinti Igen 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

1.8. 

 

hatályos előírás 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

(11) Az övezeti jelekben előforduló “K” betűjelzés 
kialakult állapotot jelent. Ha az övezetre előírt 
paraméterektől a kialakult állapot szerinti adatok 
eltérnek,  

a.) a kialakult állapot tartható, telekméret, 
beépítettség, zöldfelület, építménymagasság, előkert 
vonatkozásában újjáépítés esetén is; 

b.) a kialakult telekméret, beépítettség, 
zöldfelület, építménymagasság, előkert mindig egy 
utcavonal mentén, vagy legalább 8 egymás melletti 
telken nagyobb többségben előforduló kialakult 
méretet jelenti. 

c.) oldal- és hátsókert vonatkozásában, ha 
a kialakult állapot szerint az épületek közti távolság 
OTÉK-ban meghatározott valamelyik értéknél kisebb, 
ez az érték csak átépítés esetén tartható. Új építésnél 
a távolságokat az előírás szerint biztosítani kell (ld. 
még 5. §. (7) bekezdés). 

 

„Előkert” értelmezés felülvizsgálata, 
egyértelműsítés a Dombóvár, Zrínyi Miklós 
utca, 495 hrsz. kapcsán. 

 

A módosítás leírása 

A beépítésre szánt területek „előkerti” 
értelmezésének felülvizsgálata, a 
meghatározás egyértelműsítése. 

Az előkertre, annak kialakultságára 
vonatkozó előírás nem telekre, hanem 
utcaszakaszra értendő, elősegítve az 
egységes utcakép megőrzését. 

A módosító indítvány a Dombóvár 495 hrsz-
ú ingatlan (Zrínyi Miklós utca 24.) új 
beépítése miatt került benyújtásra, azonban 
a hatályos rendelkezés értelmezése az 
egész településre kiterjedő. Az érintett 
övezetben az előkert mérete „K tartható új 
beépítés esetén 5,0 m”. 

Az újjáépítésnél az előkert méretének 
tisztázása érdekében a HÉSZ 6. §-a az 
alábbi (11a) bekezdéssel egészül ki: 

 

tervezett előírás 

(11) Az övezeti jelekben előforduló “K” betűjelzés 
kialakult állapotot jelent. Ha az övezetre előírt 
paraméterektől a kialakult állapot szerinti adatok 
eltérnek,  

a.) a kialakult állapot tartható, telekméret, 
beépítettség, zöldfelület, építménymagasság, előkert 
vonatkozásában újjáépítés esetén is; 

b.) a kialakult telekméret, beépítettség, 
zöldfelület, építménymagasság, előkert mindig egy 
utcavonal mentén, vagy legalább 8 egymás melletti telken 
nagyobb többségben előforduló kialakult méretet jelenti. 

c.) oldal- és hátsókert vonatkozásában, ha a 
kialakult állapot szerint az épületek közti távolság OTÉK-
ban meghatározott valamelyik értéknél kisebb, ez az érték 
csak átépítés esetén tartható. Új építésnél a távolságokat 
az előírás szerint biztosítani kell (ld. még 5. §. (7) 
bekezdés). 

 
(11a) Az övezeti előírásokban az előkert méretére 
vonatkozó rendelkezésekben rögzített új beépítés a 
nem kialakult, újonnan feltárt, beépülő területekre 
vonatkozik, a már beépített utcákban lévő telkek 
esetében a kialakult előkert mérete tartandó. 

Szerkezeti tervet érinti Nem 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

1.9. 

 

HÉSZ tervezett melléklete 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

1. melléklet: 

 
 
 

Barnamezős területek kijelölése Dombóvár 
város közigazgatási területén. 

A módosítás leírása 

A módosítás célja Dombóvár területén a 
barnamezős területek kijelölése. 

A módosítás során 5 korábban üzemként 
működő telken kerül kijelölésre barnamezős 
terület. A területek a HÉSZ mellékletében 
kerülnek lehatárolásra. 

Szerkezeti tervet érinti Nem 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

1.10. 

 

átnézeti térkép 

Indítvány rövid tartalma, 
helyszíne 

 

A Dombóvár-Szőlőhegyen található 
„Köu-9” jelű övezet módosítása a 
6933/1, 6933/2, és 6934 helyrajzi szám 
alatt található területek összevonása 
érdekében. 

A módosítás leírása 

Az indítványozó a hivatkozott három, 
tulajdonában álló ingatlant 
telekalakítással össze kívánja vonni, 
azonban egy a természetben nem 
létező, tervezett út miatt erre jelenleg 
nincs lehetősége. 

A hatályos tervek az utat egy 
alrészletként megjelölt nyomvonalra 
rögzíti. A természetben azonban e 
nyomvonal nem használt. Egy kivétellel 
minden teleknek van meglévő közúti 
kapcsolata, további telekfelosztás nem 
javasolt, a tervezett út kialakítása nem 
indokolt. 

A vizsgálatok alapján az érintett tömb 
belsejében tervezett út törlésre kerül. 
Az egy feltárulatlanul maradó telek 
megközelítése irányadó 
telekalakítással tesz javaslatot a terv  

alaptérképi állapot 

 
Szerkezeti tervet érinti Igen 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

1.11. 

 

átnézeti térkép 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 

A telek határvonalainak rendezése a 
7735/2, 7731, 7732 (magántulajdon) és a 
7733 (közterület) hrsz.-ú ingatlanokat 
érintően. 

A módosítás leírása 

A telek határvonalainak rendezése a 
7735/2, 7731, 7732 (magántulajdon) és a 
7733 (közterület) hrsz.-ú ingatlanokat 
érintően. 

A 7733 hrsz-ú utat egy tulajdonban lévő 
telkek veszik körbe. A telkek összevonása 
tervezett, az érintett út okafogyottá válik. A 
telekalakítással nem marad feltáratlan telek. 

A közlekedési terület a hatályos szerkezeti 
terven nincs feltüntetve, ezért azt nem kell 
módosítani. 

alaptérképi állapot 

 
Szerkezeti tervet érinti Nem 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

1.12. 

 

átnézeti térkép 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 

A dombóvári 079/2, a 079/3 és a 078/3 
hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan a 
településrendezési eszközök 
felülvizsgálata. 

A módosítás leírása 

A módosításhoz készült telepítési 
tanulmánytervben megfogalmazottak 
szerint: 

A módosítás célja a 078/8 helyrajzi számú 
területtől keleti irányba lévő 079/2 és 079/3 
helyrajzi számú területek megosztásával 
létrehozandó magánút kialakítása a 078/8 
és a 078/12 helyrajzi számú területek 
közvetlen és kizárólagos megközelítését 
célzó kapcsolat megteremtésére, a 078/8 
helyrajzi számú ingatlan rendezett 
megközelíthetőségének biztosításával, 
környezetének rendezett kialakításával, a 
078/8 helyrajzi számú területen jelölt, Köu 
övezet részére jelölt szabályozási vonal 
megszüntetésével.  

A módosítás során a 078/8 hrsz.-ú 
ingatlanról törlésre kerül, az azt ketté szelő 
tervezett közlekedési terület. A nyugati 
területek a horgásztóval együtt a 
továbbiakban is a délebbre lévő bekötéssel 
megközelíthetők. A 079/2 és 079/3 hrsz.-ú 
telkek közlekedési területben, övezetben 
tartása továbbra is indokolt. 

 

alaptérképi állapot 

 
Szerkezeti tervet érinti Igen 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

1.13. 

 

átnézeti térkép 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 

A Dombóvár 52/4 hrsz.-ú ingatlan 
határvonalainak felülvizsgálata. 

A módosítás leírása 

A tulajdonos kerítése jelenleg kismértékben 
a közterületen halad. a közút használatát 
érdemben nem befolyásolja. Önkormányzat 
a helyzetet a telekhatár rendezéssel való 
megoldással támogatja. Az ingatlanrész 
telekalakítást követő megvásárlása 
lehetővé válhat a HÉSZ, a szabályozási 
vonal módosítása által.  

A módosítás során a közterület 
szabályozása a meglévő kerítéshez 
igazodva kis mértékben változik, a 
szabályozási szélesség az adott ponton 
csökken 65 cm-rel, a szabályozási 
szélesség 13,0 m felett marad. A módosítás 
után is biztosított a megfelelő méretű 
közlekedési terület. 

 

alaptérképi állapot 

 
Szerkezeti tervet érinti Igen 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

1.14. 

 

átnézeti térkép 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 

Az 51/7 (közterület) és az 1335 hrsz-ú 
(magántulajdon) ingatlanok 
telekalakításának rendezése. 

A módosítás leírása 

Az 51/7 (közterület) és az 1335 hrsz -ú 
(magántulajdon) ingatlanok 
telekalakításának rendezése. 

A tulajdonos a Hunyadi téri hotelt kívánja 
hasznosítani. A módosítása célja, az általa 
kiülőként használt közterületi sáv 
ingatlanhoz csatolása, valamint új lift, 
recepció kialakíthatóságának biztosítása 
érdekében a telek déli irányú bővítése.  

A módosítás közterület szabályozást érint. 
A közlekedési övezetben az érintett 
felületek járda és kert részt tartalmaznak. A 
módosítás során a közlekedési övezeten 
belül megfelelő méretű járdaszélességek 
maradnak, így a zavartalan gyalogos 
közlekedés a továbbiakban is biztosított. 

alaptérképi állapot 

 
Szerkezeti tervet érinti Igen 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

1.15. 

 

átnézeti térkép 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 

A 693/2 hrsz.-ú ingatlan (illetve az Ady utca 
- Széchenyi utca - Szent Gellért utca - Petőfi 
utca által lehatárolt tömb) tekintetében az 
irányadó szabályozási vonalak 
felülvizsgálata. 

A módosítás leírása 

A módosítás célja, az érintett tömb 
feltárására javasolt irányadó elemek, 
magánút indokoltságának, 
szükségességének felülvizsgálata. 

A vizsgálatok során megállapításra került, 
hogy a tervezett magánútra hosszútávon 
sincs reális igény. A tömbben ilyen mértékű 
telekalakítás nem célja a tulajdonosoknak. 
A rögzített szándéktól eltérő telekalakítás 
zajlott le.  

A fentiek alapján a tervezett magánút jelölés 
törlésre kerül, az övezethatárok a meglévő 
telekhatárokra kerülnek. A tömbben 
található összes telek megközelítése 
biztosított marad. 

alaptérképi állapot 

 
Szerkezeti tervet érinti Igen 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

1.16. 

 

átnézeti térkép 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 

Az Illyés Gyula Gimnázium volt 
kollégiumának, Dombóvár 1290 hrsz.-ú 
telkére vonatkozó beépítési paraméterek 
módosítása. 

A módosítás leírása 

A kollégium épületét a NEZ Javító Kft. 
kívánja működtetni, fejleszteni amelyhez a 
szabályozási környezetet kismértékben 
szükséges módosítani. 

Az ingatlan délkeleti sarkát, és keleti oldalát 
a hatályos HÉSZ szerint tervezett belterületi 
út (Vörösmarty utca) szabályozása érinti, 
melynek felülvizsgálata javasolt. 

A módosítás során a telekből kiszabályozni 
tervezett rész kerül vissza a telek központi 
vegyes övezetébe. A szabályozási vonal 
marad a meglévő telekhatár. Az út meglévő 
szélességes 17,3 m, mely a módosítás után 
is biztosítja a megfelelő méretű közlekedési 
terület. 

A fejlesztési szándék megvalósításához az 
építménymagasság megnövelése is kérés 
(12,5 méterről 15 méterre növelés). 
Tekintettel, hogy a Vk-1 övezet a 
településen több helyen rögzített, az 
építménymagasság növeléséhez új övezet 
létrehozása szükséges. A HÉSZ 9.§-a 
kiegészül az új Vk-3 övezet előírásaival. 
Részletes előírásokat a módosító rendelet 
tervezet tartalmazza. 

 

 

 

alaptérképi állapot 

 
Szerkezeti tervet érinti Igen 
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4. ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK 

 
 
4.1. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG 
 
Dombóvár város településrendezési eszközei a területrendezési eszközökkel összhangban 

vannak. A módosítások nem tartalmaznak olyan elemet, melyek ezen változtatnának. A 

módosítások a fő településszerkezetet és fő infrastruktúra hálózatot nem érintenek. 

 

A településszerkezeti tervet érintő indítványok közül a Megyei szerkezeti terv egyet 

mezőgazdasági térségbe a többit városias települési térségbe sorolja. A módosítása során a 

mezőgazdasági térségben lévő indítványban is mezőgazdasági övezet kijelölése, pontosítása 

történik út megszüntetése miatt, ennek értelmében a két terv terület-felhasználás tekintetében 

összhangban van. 
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Az érintett módosítási területek az Ország Szerkezeti tervlapján      

 

Az érintett módosítási területek a TMTrT szerkezeti tervlapján 
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Tájképvédelmi terület övezete 

A tájképvédelmi terület övezete érinti két módosítás területét (1.1. és 1.10.), a módosítások 

során közlekedési terület minimális bővítése és mezőgazdasági terület feltárásának 

megszüntetése történik. Az övezet beépítésére vonatkozó előírások nem változnak, azok 

továbbra is összhangban vannak a tájképi elvárásokkal. Új beépítésre szánt terület kijelölése 

nem történik. 

Honvédelmi és katonai célú terület övezete 

A települést érinti a honvédelmi és katonai célú terület övezete. A terület a hatályos 

településrendezési terveken kijelölt (K-13 hon) a módosítással érintett területeket nem érinti. 

Rendszeresen belvízjárta terület övezete 

Az övezet a Kapos folyó menti területeket érinti. A hatályos terv készítésekori vizsgálatok 

alapján ilyen területek a Bajcsy Zsilinszky utca menti mélyfekvésű területek esetében kerültek 

kijelölésre. Jelen módosítással érintett területek egy részét érinti az övezet, a területeken e 

belvíz jelenléte veszélye nem ismert, rendelkezés rögzítését nem igényli. 

Ásványi nyersanyagvagyon övezete 

A hatályos településrendezési tervekben a bányatelkek, megkutatott, és nyilvántartott 

ásványvagyon területek ábrázoltak, a módosításokat nem érintik. 

Földtani veszélyforrás terület övezete 

Földtani veszélyforrás a belterület szabályozási terv területén nem ismert, ilyen terület nem 

került lehatárolásra. A módosítással érintett területek esetében sem ismert. 

Innovációs-technológiai fejlesztés támogatott célterületének övezete 

Az önkormányzat nem minősít kiemelt innovációs-technológiai fejlesztési területté a 

településen innovációs-technológiai fejlesztési céllal kijelölt kereskedelmi, szolgáltató 

gazdasági besorolású területet. Ezen területek kijelölése a felülvizsgálat során történik meg. 

Logisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete 

Az önkormányzat nem minősít kiemelt logisztikai fejlesztési területté a településen logisztikai 

fejlesztési céllal kijelölt kereskedelmi, szolgáltató gazdasági besorolású területet. Ezen 

területek kijelölése a felülvizsgálat során történik meg. 

Turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete 

A módosítások során törekedtünk a turisztikai nyomvonalas fejlesztések folytonosságára, az 

egymást gyengítő párhuzamosságok kiküszöbölésére. 

A MATrT térségi övezeteit a Tolna Megyei Területrendezési terv tartalmazza, pontosítja, 

ezért a MATrT térségi övezetei nem kerülnek bemutatásra. 

A teljes települést érintő övezetek érintik az összes indítványt, valamint a rendszeresen 

belvízjárta terület övezete érint több indítványt, de a módosítások során nem befolyásolják az 

övezeteket és az előírt feltételeknek megfelelnek. Az alábbiakban bemutatásra kerülnek azok 

a megyei terven ábrázolt térségi övezetek, melyek érintik a települést. Az egyes kivonatokon 

kék kontúrral jelöltük a módosítással érintett területek határait. 
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ökológiai hálózat övezetei 
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tájképvédelmi terület övezete 
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erdők övezete/erdőtelepítésre javasolt terület övezete    
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kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete/jó termőhelyi adottságú szántók övezete 
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vízminőség-védelmi terület övezete 
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rendszeresen belvízjárta terület övezete 
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ásványi nyersanyagvagyon övezete 
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földtani veszélyforrás terület övezete 
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honvédelmi és katonai célú terület övezete 
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innovációs-technológiai fejlesztés támogatott célterületének övezete 
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logisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete 
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turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete 
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Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény 5%-ának 
megfelelő kiterjedésű, újonnan kijelölt zöldterület visszapótlás igazolása: 
A zöldterületeket alapvetően a változás helyszíneén vagy annak közelében javasolt kialakítani, 

de amennyiban arra nincs mód, a település egyéb részén is kijelölhető. Jelen módosítás során 

több esetben csekély méretű zöldterület kijelölése szükséges, mely nem rendezhető valamely 

közeli zöldterület növelésével. Viszont más módosítások esetében pedig történik zöldterület 

kijelölése, így a feltétel az előírásoknak megfleleően teljesül. 

Az alábbi táblázatban bemutatott táblázatában az újonnan kijelölt beépítésre szánt övezetek 

és méretük (1,33 ha) narancssárga jelölést kaptak, az újonnan kijelölt zöld övezetek és 

méretük (0,18 ha) zöld jelölést. A területek méretéből megállapítható, hogy az újonnan kijelölt 

zöldterületek meghaladják az újonnan kijelölt beépítésre szánt övezetek 5 %-át. 

1,33 ha 5 %-a = 0,067 ha < 0,18 ha. 

 

JELENLEGI ÁLLAPOT 

Az indítvány és területhasználata területnagyság 

3 Lke 0,65 

3 Út 0,03 

3 Út 0,24 

4,7 Út 0,06 

4,7 Út 0,09 

4,7 Vt 0,15 

5 Út 0,05 

5 Út 0,14 

5 Lke 0,93 

5 Út 0,09 

10 Út 0,2 

12 Út 0,29 

12 Út 0,03 

12 Z 0,08 

13 Út 0,01 

14 Út 0,02 

15 Lke 0,2 

15 Út 0,19 

16 Út 0,04 
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TERVEZETT ÁLLAPOT 

Az indítvány és területhasználata területnagyság 

3 Vt 0,65 

3 Lke 0,03 

3 Vt 0,24 

4,7 Ln 0,06 

4,7 Vt 0,09 

4,7 Z 0,15 

5 Lke 0,05 

5 Ks 0,14 

5 Ks 0,93 

5 K f,w,sp 0,09 

10 Mk 0,2 

12 Vt 0,29 

12 Z 0,03 

12 Vt 0,08 

13 Vt 0,01 

14 Vt 0,02 

15 Lk 0,2 

15 Lke 0,19 

16 Vt 0,04 

 
 
 
 
4.2. Táj,-, természetvédelem, zöldterület 
 

A módosítási területek 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet alapján nem tartoznak a különleges 

madárvédelmi területek, a különleges-és kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek 

közé. Nemzetközi, országos, vagy helyi védelem alatt álló természeti értéket nem érint, a 

vizsgálataink során helyi vagy országos védelemre javasolható természeti érték nem került 

elő. 

A módosítások során erdő terület nem érintett. A 12. indítványban a megszűnő átkötő út miatt 

az érintett telken a tervezett zöldterület kismértékben csökken, ugyanakkor egy telken új 

zöldterület kerül kijelölésre. A megszűnő tervezett zöldterület a valóságban most is szántó. A 

tulajdonos a telephelyét szeretné bővíteni a területen. Mivel a megszűnő zöldterület funkcióját 

jelenleg sem tölti be, így a módosítás során a tényleges zöldfelület nem csökken. 

Az 1., 2., 10., 11. és 12. indítványok külterületet érintenek. A módosítás során a táj- és 

természetvédelem figyelembevételével azok szempontjait szem előtt tartva kerültek 

kidolgozásra az egyes indítványok. 
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4.3. Környezetvédelem 
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiával és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezés sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti 

vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerint „a település egészére készülő 

településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv” esetén környezeti 

értékelést kell végezni a várható jelentős hatások ellenőrzése érdekében. 

A települések egyes részeinek településrendezési eszközei kidolgozásakor, módosításakor a 

környezetre gyakorolt jelentős hatás(-ok) figyelembevételével dönt a döntéshozó 

elvégzésének szükségességéről. 

Az előzetes vizsgálatok alapján a módosítások, környezetvédelmi szempontból kisebb 

pontosítások, az elkészült fejlesztési tervekhez igazodóan a minőségi épített környezet 

kialakítását szolgálják. A módosításnak környezetvédelmi akadálya nincs. 

A 1. pontban a közterület határa meglévő közművezeték biztonságos üzemeltetése okán, rövid 

szakaszon 2,0m-el nő a közút területe. Környezetvédelmi szempontból támogatható. 

A 2. pontban egy övezeti előírás pontosodik ami lehetővé teszi a meglévő állapot szerinti 3 

lakás jogszerűsítését a meglévő épülettömegen belül. A változás minimális. A módosítás 

környezetvédelmi szempontokat nem sért. 

A 3. pontban az érintett terület a funkcióváltásokat lekövetve vegyes övezetbe kerül lakó 

övezetből és a tömbbelsőt feltáró korábban tervezet út megszűnik. A kialakult funkciók miatti 

övezetátsorolás a követelmények teljesítése mellett környezetvédelmi szempontból 

megvalósítható. 

A 4. pontban a tervezett közlekedési terület megszűnik és nagyvárosias lakó övezetbe kerül, 

zöldterület létesül. A módosítás környezetvédelmi szempontokat nem sért. 

Az 5. pontban egy tervezett átkötés szűnik meg és a különleges sportterület növekedésével a 

zöldfelületi fedettség növekedése várható.   

A 6. pontban a telekhatár változások után a közlekedési terület pontosítása történik. A 

módosítás környezetvédelmi szempontokat nem érint. 

A 7. pontban a korábban tervezett kerékpárút törlésre kerül és az óvoda déli megközelítésének 

érdekében egy közel 7 méter széles becsatlakozás kerül betervezésre fordulóval a végén. Az 

óvoda lehetséges területének növekedésével a zöldfelületi fedettség növekedése várható. 

A 8. pontban az előkerti előírás pontosítása történik. A módosítás környezetvédelmi 

szempontokat nem érint. 

A 9. pontban a barnamezős területek kijelölése történik. A módosítás lehetővé teszi a régi 

felhagyott üzemek újrahasznosítását környezetkímélőbb funkciókkal. A területek 

hasznosításának egyik feltétele lehet a rekultiváció, a funkciók függvényében, ami kedvező 

hatással lehet a környezet állapotára. 

A 10. pontban egy mezőgazdasági tömbbelsőt feltáró tervezett út kerül törlésre. A módosítás 

környezetvédelmi szempontokat nem sért. 
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A 11. pontban egy rövid szakaszú közlekedési terület kerül törlésre, tervezett telekalakítással 

összhangban. A módosítás környezetvédelmi szempontokat nem sért. 

A 12. pontban egy tervezett átkötés kerül törlésre. Ezzel egyidejűleg csökken a tervezett 

zöldterület. A valóságban jelenleg szántóként funkcionál a terület, így tényleges zöldterület 

megszűnésére nem kerül sor. Az új beépítésre szánt területek utáni zöldterület kijelölésre 

kerül, a biológiai aktivitásérték szintentartása biztosított a módosítás során. 

A 13. pontban egy meglévő kerítés miatt a kiszabályozott közlekedési terület csökken 

minimális mértékben. A módosítás környezetvédelmi szempontokat nem érint. 

A 14. pontban a szállodafejlesztés miatt a környező közterületek szélessége csökken. A 

megszűnő területek járdákat érintenek. A módosítás környezetvédelmi szempontokat nem 

sért. 

A 15. pontban egy tervezett tömbfeltáró magánút megszüntetése történik. A módosítás 

környezetvédelmi szempontokat nem érint. 

A 16. indítványban egy korábban kiszabályozott útszélesítés kerül törlésre. A módosítás után 

is biztosított a megfelelő méretű közlekedési terület. A módosítás környezetvédelmi 

szempontokat nem érint. 

Összefoglalóan megállapítható, hogy a tervezett módosítás környezetvédelmi szempontból 

megvalósítható. A követelmények figyelembe vételével történő tervezéssel, illetve azok 

következetes betartatásával jelentős zavaró hatás nem prognosztizálható a módosítás 

következtében. 

 
4.4. Örökségvédelem 
 

A módosítással érintett területek régészeti lelőhelyet, és régészeti érdekű területet nem 

érintenek. A módosítás a hatályos településrendezési eszközök eszközrendszerébe 

illeszkedik, az épített környezet alakítására vonatkozó előírások a kulturális értékek által 

megfogalmazott elvárásokkal továbbra is összhangban vannak. Dombóvár Örökségvédelmi 

Hatástanulmánya (továbbiakban: Öh) 2015. évben készült. Jelen módosítás az Öh-val 

összhangban készült. Jelen módosítás nem tartalmaz olyan elemet, mely során új területi 

igénybevétellel jönne létre új beépítésre szánt terület. Ahol technikailag új beépítésre szánt 

terület jön létre, azok minden esetben belterületen, beépítésre szánt területen utak, 

közlekedési területek határainak pontosítása, egyes esetekben törlése. vagyis meglévő 

belterületen, beépítésre szánt területeket határainak pontosítása, egyes esetekben új övezeti 

berorolással.  

 
4.5. Közlekedés 
 
Jelen módosítási eljárásban a 1., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14., 15. és 16. pont érint 

közlekedési területet. 

Az 1. pontban a közlekedési terület növelése történik a kanyarodási iv szélesítésével a 

közművek biztonsága érdekében. A módosítás hatására a közlekedési felület kialakítására 

nagyobb hely áll rendelkezésre a továbbiakban. 
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A 3. pontban egy tömbbelsőt feltáró korábban tervezet út megszűnik. Mivel a tömbbelső 

beépítése hosszútávon sem valószínű, hogy megvalósul ezért a tervezett magánút törlésre 

kerül. A módosítás a közlekedési hálózatot érdemben nem érinti. A továbbiakban is minden 

telek elérhető közútról. 

A 4. pontban a tervezett közlekedési terület megszűnik és nagyvárosias lakó övezetbe kerül. 

Az út egy része már kialakult, azonban a parkoló bővítés miatt az indítvány további közlekedési 

terület növekedéséről szólt. A módosítás során a közlekedési terület törlésre kerül, mivel a 

nagyvárosias lakóövezeten belül is kialakítható burkolt közlekedési és parkoló felület. A 

módosítás a közlekedési hálózatot nem érinti. Az érintett területen a gyalogosforgalom 

biztosítására egy 2 méter széles közlekedési terület kerül kijelölésre, melyre a kijelölt 

zöldterület is igénybe vehető. 

Az 5. pontban egy tervezett kiszolgálóút szűnik meg. Ezen kívül a Katona József utca tervezett 

bővítése is visszacsökken a közművek figyelembevételével. A módosítás a közlekedési 

hálózatot érdemben nem érinti, az úttal feltárni kívánt lakótelkek megszűnnek. 

A 6. pontban a telekhatár változások után a közlekedési terület pontosítása történik. A 

közlekedés a továbbiakban is biztosított a területen.  

A 7. pontban a korábban tervezett kerékpárút törlésre kerül és az óvoda déli megközelítésének 

érdekében egy közel 7 méter széles becsatlakozás kerül betervezésre fordulóval a végén. A 

módosítással az ingatlanok elérése továbbra is biztosított. 

A 10. pontban egy tömbbelsőt feltáró tervezett út kerül törlésre. Várhatóan a tömbbelsőben a 

későbbiekben sem lesz új telekosztás és mivel a meglévő telekosztással egy telek kivételével 

minden ingatlan elérhető, így a tervezett út feleslegessé vált. A módosítás a közlekedési 

hálózatot érdemben nem érinti. 

A 11. pontban egy rövid szakaszú közlekedési terület kerül törlésre. A közlekedési területet 

közre fogó telkek egy tulajdonos kezében vannak. Az út megszűnésével a telkek 

összevonhatóak. A feltáró útra nincs szükség. 

A 12. pontban egy tervezett átkötés kerül törlésre. Az érintett rész megközelítésére az eddig 

is használt délebbi közlekedési terület szolgál a továbbiakban is. A módosítás a közlekedési 

hálózatot érdemben nem érinti. 

A 13. pontban egy meglévő kerítés miatt a kiszabályozott közlekedési terület csökken 

minimális mértékben. A tervezett csökkenés egy rézsű felett van így a közlekedésre szolgáló 

területet a használatban nem érinti.  

A 14. pontban a szállodafejlesztés miatt a környező közterületek gyalogos közlekedésre 

használt területe csökken. A módosítás után is biztosított a megfelelő méretű közlekedési 

terület. A megszűnő területek járdákat érintenek. Minden esetben elegendő járdafelület marad 

a biztonságos közlekedés érdekében.  

A 15. pontban egy tervezett tömbfeltáró magánút megszüntetése történik. Mivel a tömbbelső 

beépítése hosszútávon sem valószínű, hogy megvalósul ezért a tervezett magánút törlésre 

kerül. A módosítás a közlekedési hálózatot nem érinti. 

A 16. indítványban egy korábban kiszabályozott útszélesítés kerül törlésre. A módosítás után 

is biztosított a megfelelő méretű közlekedési terület. A módosítás után is biztosított a megfelelő 

méretű közlekedési terület. 
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4.6. Közműellátás 

Jelen módosítások esetében jelentősebb területhasználati változás nem történik, ebből 

fakadóan a rendezési tervezési léptékben érdemi közműigény változást, növekedést nem 

indukálnak. A közlekedési területet is érintő módosítások esetében a közlekedési terület 

helyigényét, szabályozási szélességét természetesen úgy határoztuk meg, hogy a szükséges 

közműhálózatok a közterületen elhelyezhetők legyenek. 

A beépítetlen területek igénybevétele során, a szükséges közműkapacitásokat még ki kell 

építeni. Ehhez az alaphálózat rendelkezésre áll, a tervezett közlekedési területek pedig 

alkalmasak arra, hogy a közművezetékek közterületen való vezetésével a terület ellátása 

biztosítható legyen.  

A módosítás során új közműigény, közmű kialakításához további terület biztosításának igénye 

nem merült fel. 

 

 
1. indítvány  
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2. indítvány  

 

 
3. indítvány 
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4. indítvány  

 

 
5. indítvány  
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6. indítvány  

 

 
7. indítvány  
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10. indítvány  

 

 
11. indítvány  
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12. indítvány  

 

 
13. indítvány  
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14. indítvány  

 

 
15. indítvány  
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16. indítvány  
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4.7. Biológiai aktivitásérték számítás 
 
Mivel a módosítással érintett területek egy része jelenleg beépítésre nem szánt terület 

(elsősorban út, közlekedési terület), a módosítás során pedig újonnan beépítésre szánt terület 

kijelölése történik, a biológiai aktivitásérték egyensúlyának biztosítása szükséges. A biológiai 

aktivitásérték változását a területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. 

(IV.3.) ÖTM rendeletben foglaltak szerint számoltuk: 

 
 

JELENLEGI ÁLLAPOT 

Az indítvány és területhasználata területnagyság értékmutató viszonyszám 

3 Lke 0,65 2,7 1,755 

3 Út 0,03 0,5 0,015 

3 Út 0,24 0,5 0,12 

4,7 Út 0,06 0,5 0,03 

4,7 Út 0,09 0,5 0,045 

4,7 Vt 0,15 0,5 0,075 

5 Út 0,05 0,5 0,025 

5 Út 0,14 0,5 0,07 

5 Lke 0,93 2,7 2,511 

5 Út 0,09 0,5 0,045 

10 Út 0,2 0,5 0,1 

12 Út 0,29 0,5 0,145 

12 Út 0,03 0,5 0,015 

12 Z 0,08 6 0,48 

13 Út 0,01 0,5 0,005 

14 Út 0,02 0,5 0,01 

15 Lke 0,2 2,7 0,54 

15 Út 0,19 0,5 0,095 

16 Út 0,04 0,5 0,02 

Összesen: 6,101 
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TERVEZETT ÁLLAPOT 

Az indítvány és területhasználata területnagyság értékmutató viszonyszám 

3 Vt 0,65 0,5 0,325 

3 Lke 0,03 2,7 0,081 

3 Vt 0,24 0,5 0,12 

4,7 Ln 0,06 0,6 0,036 

4,7 Vt 0,09 0,5 0,045 

4,7 Z 0,15 6 0,9 

5 Lke 0,05 2,7 0,135 

5 Ks 0,14 3 0,42 

5 Ks 0,93 3 2,79 

5 K f,w,sp 0,09 3 0,27 

10 Mk 0,2 5 1 

12 Vt 0,29 0,5 0,145 

12 Z 0,03 6 0,18 

12 Vt 0,08 0,5 0,04 

13 Vt 0,01 0,5 0,005 

14 Vt 0,02 0,5 0,01 

15 Lk 0,2 1,2 0,24 

15 Lke 0,19 2,7 0,513 

16 Vt 0,04 0,5 0,02 

Összesen: 7,158 

 

A módosítással a terület biológiai aktivitásértéke nő. Az egyensúly fenntartása biztosított 
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II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 
 

 

1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK HATÁROZAT-TERVEZETE 

 
 
 
 
 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestülete 
……………. határozata 

DOMBÓVÁR VÁROS SZERKEZETI TERVÉRŐL  
szóló 

7/2004 (II. 9.) számú Önkormányzati határozat 
módosításáról 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 7/2004 (II. 9.) számú 
Önkormányzati határozattal jóváhagyott Dombóvár Város Szerkezeti Tervének tervlapját jelen 
határozat 1. mellékletében megjelölt tömbökre vonatkozóan a mellékletben foglaltak szerint 
módosítja. 
 

 
 
 
 

Dombóvár, 2021. ………….. hó 
 
 

_________________________ 

Dr. Szabó Péter 
jegyző 

_________________________ 

Pintér Szilárd 
polgármester 

 
 

Záradék: 
A határozat kihirdetése ………. 

           Dr. Szabó Péter  
           jegyző 
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1. melléklet a …../2021. (.… …..) önkormányzati határozathoz  
 

DOMBÓVÁR VÁROS SZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 

 
 

 



DOMBÓVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2020. ÉVI 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 83 

5T ÉPÍTÉSZETI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI KFT. 7635 DONÁTUSI ÚT 61.,  TEL.: 30/271-5010,  E-MAIL: IRODA@5TERVKFT.HU 
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1. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK RENDELET-TERVEZETE 

 

 

Dombóvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…../2021. (… . … .) önkormányzati rendelete 

Dombóvár város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 26/2020. (VIII. 28.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
 
Dombóvár Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
meghatározott hatáskörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) 
bekezdésében és 13. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 
és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek, 
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (1) bekezdésben biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Dombóvár város lakossága, érintett helyi szervezet, érintett közművek és 
közszolgáltatások üzemeltetői, az érintett országos közutak közútkezelője, valamint az érintett 
elsőfokú építésügyi hatóságok véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

Dombóvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dombóvár város Helyi Építési 
Szabályzatáról szóló 26/2020. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 6. §-
a az alábbi (11a) bekezdéssel egészül ki: 
 

„(11a) Az övezeti előírásokban az előkert méretére vonatkozó rendelkezésekben rögzített új 
beépítés a nem kialakult, újonnan feltárt, beépülő területekre vonatkozik, a már beépített 
utcákban lévő telkek esetében a kialakult előkert mérete tartandó.” 

2. § 
 
A HÉSZ 8. § (15) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki: 
 

„A rendelet hatálybalépése előtt meglévő épületben (annak bővítése nélkül) legfeljebb 3 lakás 
létesíthető, amennyiben a rendeltetésnek megfelelő gépkocsi elhelyezése az OTÉK előírása 
szerint telken belül biztosítható, továbbá az előírt zöldfelület mértéke biztosított” 

3. § 
 

A HÉSZ 8. § az alábbi (4b) bekezdéssel egészül ki: 
„(4b) A 

    

 

Vt-6 
K/O K/70  

K/6,0 K/300  
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jelű övezet elsősorban lakó-● és települési szintű kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó-, 
szálláshely szolgáltató-, oktatási-, egészségügyi-, egyházi- és szociális építmények elhelyezésére 
szolgál. 
 

“K” betűjel meghatározása ld. 6. §. (11)  bekezdés 
●▬Települési szintű funkciójú épület (intézmény+lakás vegyesen), létesítése esetén utcai 
oldalon lakás csak az emeleti szinteken építhető. 
▬Önálló lakótelken legfeljebb két lakásos lakóépület létesíthető, 
 

1. Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 16 §. (2) bekezdés 1, 2, 3, 5, pontja szerinti 
építmények.  

 

2. A közművesítettség mértéke: A 7. §. (2) bekezdés a.) pontja szerinti teljes közművesítettség 
biztosítandó. 

 

3. A telekalakítás lehetőségei Az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető.  

 A kialakítható  Legkisebb területe K tartható vagy 300  m2 

 telek Legkisebb utcai homlokvonala K tartható vagy 16,0 m 
 

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett 

  
Beépítési módja 

Legnagyobb 
beépítettsége % 

Legkisebb zöldfelület  
% 

 oldalhatáron álló K tartható ill. 70% 10%  

 

5. A beépítés paraméterei 

Az övezet telkein 

 Elhelyezhető 
épületek száma 

Megengedett legkisebb Beépítési mód 
függvényében  előkert oldalkert hátsókert 

 - K tartható  
vagy 0,0 m 

K/6,0 m 

 
6,0 m - 

 

 
 

6. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések 

 Megengedett 
építménymagasság 

Tetőzet és tető 
hajlásszöge 

Magastető 
legnagyobb 
szélessége 

Tető héjazata 

 Új épület esetén 6,0 m lehet.    

 „ 
 
 
 

4. § 
 

(1) A HÉSZ 9. § az alábbi új (8) bekezdéssel egészül ki: 
 

    

Vk-3 SZ 75  

15,0 2000  

    
 

jelű övezet elsősorban központi igazgatási-, kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó, 
szálláshely szolgáltató építmények elhelyezésére szolgál. 
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1. Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 17 §. (2) bekezdés 1, 2, 3, 4, 9 pontja szerinti építmények. 

 

2. A közművesítettség mértéke: A 7. §. (2) bekezdés a.) pontja szerinti teljes közművesítettség 
biztosítandó. 

 

3. A telekalakítás lehetőségei Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás 
engedélyezhető.  

 A kialakítható  Legkisebb területe 2000 m2 

 telek Legkisebb utcai homlokvonala K tartható vagy 30,0 m 

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett 

 Beépítési módja Legnagyobb 
beépítettsége % 

Legkisebb 
zöldfelület % 

 szabadon álló  75 10% 

 

5. A beépítés paraméterei 

Az övezet telkein 

 Elhelyezhető 
épületek száma 

Megengedett legkisebb Beépítési mód 
függvényében  előkert oldalkert hátsókert 

  
- 

Kialakult állapot 
szerint 0,0 – 10,0 m, 
új beépítés esetén 

10,0 m legyen 

 
7,5 m 

 
 

 
15,0 m 

 
Szabadon álló 

 
 

 

6. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések 

 Megengedett 
építménymagasság 

Tetőzet és tető 
hajlásszöge 

Magastető leg- 
nagyobb szélessége 

 
Tető héjazata 

 15,0 - - - 

 
 

5. § 
 

(1) A HÉSZ 12. § (1) bekezdése 1. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„1. Az övezetben elhelyezhető funkció: a térségi ellátását szolgáló vendéglátó, szálláshely szolgáltató, 
egészségügyi ellátó, fitness-welness, illetve kereskedelmi célú létesítmények épületei. 
A 2000m2-t meghaladó telkeken önálló parkoló létesíthetó. A telken jelölt ’az övezet be nem építhető 
kertjei’-ként megjelölt területen út és parkoló létesíthető. 

 

 
(2) A HÉSZ 12. § (1) bekezdésében a telekméretre vonatkozó „10000” szövegrészek helyébe 

a „2000” szöveg lép. 
 
 

6. § 
 

A HÉSZ 12. § (3) bekezdése 7. pontja az alábbi mondattal egészül ki: 
„Az övezetben előírt parkoló igény a telektől mért 500 méteres sugarú körben más telken is 
megvalósítható ” 
 

7. § 
 

A HÉSZ 1. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép. 
 

 
8. § 
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Ez a rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 
veszti. 
 
 
 
 
 
 Pintér Szilárd dr. Szabó Péter 
  polgármester jegyző 
 
 
KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK: 
 
Ez a rendelet ………………………………………… napján kihirdetésre került. 
 
  dr. Szabó Péter 
   jegyző 
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1. melléklet a …../2021. (.… …..) önkormányzati rendelethez  
 

DOMBÓVÁR VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 
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2. melléklet a …../2021. (.… …..) önkormányzati rendelethez  
 

Barnamezős területek 
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1. terület 
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2. terület 
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3. terület 
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4. terület 
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5. terület 
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1 .  s z á m ú  m e l l é k l e t  

T e l e p ü l é s f e j l e s z t é s i  d ö n t é s e k  
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2 .  s z á m ú  m e l l é k l e t  

E l ő z e t e s  t á j é k o z t a t á s i  s z a k a s z b a n  b e é r k e z e t t  

v é l e m é n y e k  
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Tárgy:  Dombóvár város településrendezési eszközeinek módosítása – előzetes tájékoztatás 

 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

 

 

Hivatkozott számú levelében a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes területrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TFR) előírásai alapján 

tájékoztatást ad arról, hogy Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 366/2019. (XI. 29.) 

és 79/2020. (VI. 30.) határozatával a településrendezési eszközök módosítását kezdeményezte a 

folyamatban lévő felülvizsgálattal párhuzamosan, amellyel kapcsolatosan korábban a III.68-

29/2020. iktatószámú levelükben adtak tájékoztatást. 

 

Kérem ellenőrizni a hivatkozott III.68-29/2020. iktatószámú levél kiküldését, ugyanis Irodánkhoz a levél 

nem érkezett meg, csak a III.68-5/2020. iktatószámú levelet kaptuk meg, amelyben a lakossági 

fórummal kapcsolatban érdeklődtek azzal a tájékoztatással, hogy a közeljövőben szeretnék indítani a 

felülvizsgálatot teljes eljárás keretében - amelyre vonatkozó megkeresés azonban nem érkezett.  

 

A tájékoztató munkarészhez csatolták a két hivatkozott Kt. határozatot, amelyek tartalmát nem tudjuk 

összhangba hozni a tervezők által készített munkarésszel, mivel a tervezői sorszámok és 

megnevezések nincsenek összhangban a Kt. döntéseivel. 

 

Kérem, hogy a Kt. vonatkozó döntéseit, az eljárások típusát és tartalmát vizsgálni és rendezni 

szíveskedjenek, amelynek tisztázásához kérem, hogy vegyék fel a kapcsolatot Irodánkkal. 

 

Az előzetes véleményt a „Dombóvár város településrendezési eszközeinek 2020 évi módosítása 

teljes eljárásban” című tájékoztatási dokumentációban részletezett módosítási pontokra adom meg.  
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Módosuló, hatályos településrendezési eszközök: 

 7/2004. (II. 9.) határozattal elfogadott Dombóvár Város Településszerkezeti Terve, 

 Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének A város közigazgatási területének 

helyi építési szabályzatáról szóló 2/2006. (II.20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 

HÉSZ) 

 

A tervezett módosításokról 

 

A tájékoztató munkarészről összességében megállapítható, hogy tartalma megfelel a jogszabályi 

előírásoknak, az áttekintő térkép beazonosítható módon mutatja be a tervezett módosítások 

elhelyezkedését, valamint a hatályos településrendezési eszközöket. 

Az igényesen összeállított tájékoztató munkarészt köszönöm. 

 

1.1 A dombóvári 7213 hrsz.-ú ingatlan telekalakításával kapcsolatos módosítások (ivóvíz 

gerincvezeték magánterületen történő elvezetése miatti telekhatárrendezés érdekében). 

A közlekedési terület szabályozása ellen elvi kifogást nem emelek. Kérem figyelemmel lenni arra, 

hogy a telek megosztását követően az Üh építési övezetre vonatkozó előírások megfelelők 

legyenek. 

 

1.2 A 6304 hrsz.-ú építési telek építési övezeti besorolásának módosítása a Gárdonyi utcában 

(telekalakítás, telekrendezés érdekében). 

A tervezett módosítás ellen elvi kifogást nem emelek, szakmai vélemény a tervezet ismeretében 

alakítható ki. 

 

1.3 A 3408 hrsz.-ú Dombóvár, I. u. 65. alatti volt Junior étterem telekmegosztása kapcsán az építési 

övezeti besorolások módosítása.  

Szakmai vélemény a tervezet ismeretében alakítható ki. 

 

1.4 A 1077/1 és a 1077 hrsz.-ú ingatlant érintően a helyi építési szabályzat módosítása a Pannónia 

utca menti három társasház parkolási problémáinak megoldása kapcsán (parkolóhelyek 

kialakításának előkészítése), továbbá a Zöld Liget Óvodához tartozó ingatlanrész leválasztása.  

Szakmai vélemény a tervezet ismeretében alakítható ki. Javasolt közterületi parkoló kialakítása, 

ahol kérem a férőhelyek számát feltüntetni. Az övezethatárok pontosítása során kérem az övezeti 

paraméterek megfelelőségére figyelemmel lenni. 

 

1.5 A 1358 hrsz.-ú építési telek – Szenes Hanna tér – építési övezeti besorolásának módosítása az 

új sportcsarnok kialakításához, valamint az 1414/14 – 1414/30 hrsz.-ú, „Patak Ferenc utca 

mentén kialakított építési telkek telekalakításának és terület felhasználásának átalakítása 

Szakmai vélemény a tervezet ismeretében alakítható ki. Az új sportcsarnok kialakításához 

beépítési tervet kérek csatolni. Kérem, hogy legyenek figyelemmel a szükséges parkolóhelyek 

biztosítására. 

 

1.6 A 759/3 hrsz.-ú beépítetlen építési telket érintő szabályozási vonalak pontosítása 

A szabályozási vonal pontosítása ellen elvi kifogást nem emelek, amennyiben a 

közlekedésbiztonsági követelmények biztosíthatók. Szakmai vélemény a tervezet ismeretében 

alakítható ki. 
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1.7 A 1078 hrsz.-ú ingatlan (óvoda) beépítési paramétereinek módosítása beruházás 

megvalósíthatósága érdekében 

Szakmai vélemény a tervezet ismeretében alakítható ki. Kérem a telektömbben a megfelelő 

közlekedés és parkolás kiszabályozására figyelemmel lenni, továbbá a beruházás 

megvalósításához beépítési tervet kérek mellékelni. 

 

1.8 A beépítésre szánt területek „előkerti” értelmezésének felülvizsgálata, a meghatározás 

egyértelműsítése 

A tervezett módosítás nem egyértelmű, kérem az országos településrendezési és építési 

követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 1. 

mellékletében meghatározott előkert fogalmára figyelemmel lenni. Szakmai vélemény a tervezet 

ismeretében alakítható ki. 

  

1.9 barnamezős területek kijelölése Dombóvár város közigazgatási területén 

Javasolt a felülvizsgálatra vonatkozó eljárásban kijelölni, figyelemmel arra, hogy Az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.). 8. § 

(7) bekezdés alapján a koncepcióban meg kell határozni a barnamezős területek fejlesztési és 

újrahasznosítási lehetőségeit. Ebből a szempontból kérem a koncepciót is vizsgálni, indokolt 

esetben módosítását kezdeményezni. 

 

1.10 A Dombóvár - Szőlőhegyen található „Köu-9” jelű övezet módosítása a 6933/1, 6933/2, és 6934 

helyrajzi szám alatt található területek összevonása érdekében 

Az útszabályozás vizsgálata során kérem a teljes telektömbre figyelemmel lenni. Szakmai 

vélemény a tervezet ismeretében alakítható ki. 

 

1.11 a telek határvonalainak rendezése a 7735/2, 7731, 7732 (magántulajdon) és a 7733 (közterület) 

hrsz.-ú ingatlanokat érintően 

Szakmai vélemény a tervezet ismeretében alakítható ki. Az építési telkek megközelítését kérem 

biztosítani.  

 

1.12 a 079/2 (magántulajdon) a 79/3 (magántulajdon) és a 078/3 (magántulajdon) hrsz.-ú ingatlanokra 

vonatkozóan a településrendezési eszközök felülvizsgálata 

Szakmai vélemény a tervezet ismeretében alakítható ki. A közlekedési területek szabályozásával 

kapcsolatosan kérem figyelemmel lenni arra, hogy a közlekedési területek az OTÉK előírásai 

alapján közterületek, jelölése kötelező szabályozási elem, míg a magánút nem tartozik a 

településrendezési eszközök szabályozási körébe, telekhatára csak javaslat, jelölése a kívánt 

joghatást nem váltja ki. A település működését szolgáló közlekedési területek szabályozását 

kérem biztosítani. Az út szabályozásának módosításához közlekedési alátámasztó munkarészt 

kérek csatolni. 

   

1.13 az 52/4 hrsz.-ú ingatlan határvonalainak felülvizsgálata 

Szakmai vélemény a tervezet ismeretében alakítható ki. Kérem figyelemmel lenni arra, hogy a 

szabályozással érintett út a település központjában helyezkedik el, a HÉSZ szerint városi 

forgalmú út. Az út szabályozásának módosításához közlekedési alátámasztó munkarészt kérek 

csatolni.  
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1.14 az 51/7 (közterület) és az 1335 hrsz.-ú (magántulajdon) ingatlanok telekalakításának rendezése 

Korábbi eljárásban észrevételeztem, hogy az 51/7 helyrajzi számú ingatlan a szerkezeti terven 

zöldterület területfelhasználási egységbe sorolt, a szabályozási terven Köu-5 jelű vegyes 

használatú közlekedési terület övezetbe sorolt, így a településszerkezeti terv és a szabályozási 

terv összhangja nem biztosított, kértem a szabályozási tervet a szerkezeti tervnek megfelelően 

javítani. Figyelemmel arra, hogy az előírások szerint a szabályozási terv a szerkezeti tervvel 

összhangban készül és először a szerkezeti tervet kell jóváhagyni, utána a szabályozási tervet, 

kérem a szerkezeti terv zöldterületi besorolására figyelemmel lenni. Kérem figyelemmel lenni a 

módosítással érintett terület településszerkezetben betöltött szerepére, közterületi használatára, 

zöldfelületi rendszerének megtartására. Amennyiben új beépítésre szánt terület kijelölése 

történik, kérem a vonatkozó jogszabályi rendelkezések igazolására figyelemmel lenni. 

 

1.15 a 693/2 hrsz.-ú ingatlan (illetve az Ady utca – Széchenyi utca – Szent Gellért utca – Petőfi utca 

által lehatárolt tömb) tekintetében az iránymutató szabályozási vonalak felülvizsgálata 

Véleményem az 1.12. pont szerint. 

Kérem figyelemmel lenni arra, hogy „iránymutató szabályozási vonal” nincs. A magánút 

kialakítása nem kötelező, a szabályozási vonallal jelölt tervezett közterület telekhatárán a 

telekalakítási eljárás lefolytatása viszont kötelező.  

 

1.16 az Illyés Gyula volt kollégiumának telkére vonatkozó beépítési paraméterek módosítása 

Szakmai vélemény a tervezet ismeretében alakítható ki. Amennyiben a fejlesztési szándék 

nagyobb mértékű, beépítési tervet is kérek csatolni az alátámasztó munkarészhez. 

 

Megállapítható, hogy a tervezett módosítások nagy része szabályozási vonal módosításával 

kapcsolatosak. Általános jelleggel kérem, hogy a legalább 12 m szabályozási szélességű közlekedési 

területek módosításához közlekedési alátámasztó munkarész készüljön. 

Kérem mérlegelni, hogy a tömbfeltáró utakat ki akarják szabályozni, avagy sem. A magánutak 

jelölésének nincs joghatása, nem tartozik a településrendezési eszközök szabályozási körébe, önálló 

övezetbe nem sorolható, bárhol elhelyezhető.  

A felülvizsgálathoz javaslat: Az egyértelmű jogalkalmazás megteremtése érdekében a későbbi 

fejlesztést szolgáló utak területének biztosításához javasolt lehatárolás „a telek be nem építhető 

része”, mely jelölést a TFR 6. melléklet jelmagyarázata is tartalmaz.  

 

Új beépítésre szánt terület kijelölésére a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 

tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MATrT) 12. § alapján kerülhet sor. Az új 

beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-ának megfelelő 

kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévő 

zöldterületet, – gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén zöldterületet vagy véderdőt – kell 

kijelölni. Ha a zöldterület vagy véderdő kijelölése az új beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az 

adott területen nem valósítható meg, akkor a zöldterületet vagy a véderdő területét a település arra 

alkalmas más területén kell kijelölni. Kérem a rendelkezést igazolni, a szükséges zöldterületet kijelölni. 

 

Új beépítésre szánt terület kijelölésekor az Étv. 7. § 83) bekezdés b) pontja alapján a biológiai 

aktivitásérték szinten tartását számítással kell igazolni a területek biológiai aktivitásértékének 

számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet előírásainak megfelelően.  

 



 5 

Az Étv. 6/A. § (3) bekezdése és a TFR előírásai alapján kérem a város főépítészét az eljárás 

folyamatába bevonni és az általa készülő munkarészeket (feljegyzések) megismerhetővé tenni. 

 

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről szóló 266/2013. (VII. 

11.) Korm. rendelet előírásaira figyelemmel kérem a készülő munkarészeket, dokumentációkat ellátni 

a tervezők által aláírt, szakképzettséget, szakmai címet, névjegyzéki jelölést és elérhetőséget 

tartalmazó aláírólappal. A tervet kérem a város főépítészével is aláíratni. 

 

Kérem figyelemmel lenni arra, hogy a koncepció, a településszerkezeti terv, az arculati kézikönyv és a 

településképi rendelet egymással tartalmi összhangban készül. A helyi építési szabályzat a 

településszerkezeti tervvel és a településképi rendelettel összhangban készül.  

 

Az Étv. 8. § (1) bekezdése szerint a településrendezési eszközöket a területfejlesztési tervekkel 

összhangban, az országos településfejlesztési és településrendezési szakmai előírások 

figyelembevételével, valamint a TFR 4. § (2) bekezdése alapján a területrendezési tervek 

rendelkezéseivel összhangban kell elkészíteni. 

 

Tájékoztatom, hogy a településrendezési eszközök módosítását, valamint a szükséges megalapozó 

és alátámasztó munkarészeket az Étv., az OTÉK, a TFR, a MATrT, a területrendezési tervek 

készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet (a 

továbbiakban: MvM rendelet), valamint Tolna Megye Önkormányzata Közgyűlésének Tolna megye 

területrendezési tervéről szóló 8/2020. (X. 29.) önkormányzati rendelete és 49/2020. (X. 29.) 

közgyűlési határozata (a továbbiakban: TMTrT) vonatkozó előírásai alapján kell elkészíteni. 

 

Tájékoztatom, hogy az elfogadott országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek térképi 

adatbázisa az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (a továbbiakban: 

TeIR) adatbázisából érhetők el (internetes elérhetősége: https://teir.hu).  

Tolna megye új területrendezési tervének elérhetősége: 

https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg5ed8dr3eo0dt7ee2em9cj4ca5ca8cd1by0bx7cd4g 

http://www.tolnamegye.hu/fooldal/rendezesi-tervek/megyei-rendezesi-terv 

 

Felhívom a figyelmet arra, hogy a MATrT hatályos előírása szerint a megyei területrendezési terv 

hatálya alá tartozó településrendezési eszközöket a területrendezési tervvel való összhang biztosítása 

céljából 2021. december 31-ig kell felülvizsgálni. 

 

Megalapozó vizsgálat                                                                                                   TFR 1. melléklet 

A TFR 16. § rendelkezései alapján tájékoztatom, hogy a településrendezési eszközök módosítása 

során a hét éven belül készült megalapozó vizsgálat felhasználható, azonban annak tartalmát 

aktualizálni szükséges a hatályos jogszabályi előírásokra figyelemmel.  

Figyelemmel arra, hogy a tervezett módosítás nem az egész közigazgatási területre készül, a 

megalapozó vizsgálatot a településfejlesztés és településrendezés várható hatása szerinti területre 

kell elvégezni a szerkezeti összefüggések bemutatásával.  

A TFR 3/C. § előírása alapján kérem a megalapozó vizsgálat tartalmi elemeit és azok 

részletezettségét az önkormányzati főépítész által írásban meghatározni és a feljegyzést az elhagyott 

tartalmi elemek indokolásával a megalapozó vizsgálathoz mellékelni. 

Kérem vizsgálni és igazolni, hogy a tervezett módosítások a településfejlesztési koncepcióval 

összhangban vannak. 
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Alátámasztó javaslat                                                                                                     TFR 3. melléklet 

A TFR 16. § előírásaira, valamint a 3. melléklet tartalmi követelményeire figyelemmel kérem az 

alátámasztó javaslatot a tervezési feladatnak megfelelő tartalommal elkészíteni. Tájékoztatom, hogy a 

megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat tartalmi elemei összevonhatók, fejezeten belül 

átcsoportosíthatók, bővíthetők, egyes részelemei elhagyhatók. 

A TFR 3/C. § előírása alapján kérem az alátámasztó javaslat tartalmi elemeit és azok 

részletezettségét az önkormányzati főépítész által írásban meghatározni és a feljegyzést az elhagyott 

tartalmi elemek indokolásával az alátámasztó javaslathoz mellékelni. 

Az alátámasztó javaslatban kérem bemutatni a módosítással érintetett területek hatályos és tervezett 

településrendezési előírásait, annak rajzi és szöveges bemutatását.  

A településszerkezeti változások területrendezési tervvel való összefüggéseinek bemutatását rajzi és 

szöveges munkarészben is kérem bemutatni és az összhangot igazolni. 

 

Az alátámasztó javaslat részét képező, az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról 

szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet előírásaira kérem figyelemmel lenni és a környezet védelméért 

felelős szervek véleményét megkérni. 

 

Településrendezési eszközök                                                                            

 

Figyelemmel arra, hogy a hatályos terv az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési 

követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével készült, és a TFR 45. § rendelkezése 

szerint elfogadható annak 2021. december 31-ig történő alkalmazása, elfogadható, hogy a tervezett 

módosítás a régi OTÉK előírásai szerint készüljön. 

 

A módosuló településrendezési eszközöket digitális formátumban kell elkészíteni oly módon, hogy 

papír formátumú dokumentálásra is alkalmas legyen. A szerkezeti tervlapot és szabályozási tervet az 

állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis felhasználásával kell elkészíteni. A szabályozási 

tervlapon kérem feltüntetni, hogy „Készült az állami alapadatok felhasználásával”.  

 

Felhívom a figyelmet arra, hogy amennyiben a terv készítésekor az OTÉK előírásainál megengedőbb 

követelményeket kívánnak megállapítani, akkor a TFR 28. § (4) bekezdése alapján az állami főépítészi 

hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal külön hozzájárulását kell kérni, összefoglalva a módosítás 

tárgyát és annak jogszerűen alátámasztott indokolását. 

 

A településszerkezeti tervet az önkormányzat a megállapításról szóló döntés mellékleteként fogadja 

el, ezért kérem a módosító határozat-tervezetet megküldeni.  

 

A HÉSZ módosításának jóváhagyásához kérem a módosító rendelet-tervezetet elkészíteni. A 

rendeletalkotás során kérem a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény és a 

jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait figyelembe venni.  

 

Kérem figyelemmel lenni a településrendezési eszközök készítésére vonatkozó jogszabályi előírások 

betartására, továbbá arra, hogy az Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdése szerint önkormányzati 

rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes. 
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Kérjük, legyenek figyelemmel a partnerségi egyeztetés szabályainak betartására. 

Az TFR 37. § (6) bekezdés előírásai alapján nyilatkozunk arról, hogy a véleményezési 

dokumentációt papír formátumban, valamint elektronikus adathordozón (CD/DVD) is kérjük.  

 

A véleményezési eljárás további szakaszában részt kívánunk venni. 

 

Az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal illetékességét a fővárosi és megyei 

kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. 

rendelet 2. § (1) bekezdés, feladatát és hatáskörét a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 

15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 7. § h) pontja állapítja meg. 

 

A településrendezési eszközök készítésére vonatkozó előzetes tájékoztatás a TFR 37. § 

rendelkezéseire figyelemmel készült. 

 

 

 

 

Szekszárd, 2020. december 1. 
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