
5. 

 

A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással 

összefüggő előterjesztés 

 

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, 

megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a 

megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 

önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 

 

A döntés tárgya: 

 

Dombóvár város településrendezési eszközei 2021. évben kezdeményezett 

módosításának kiegészítése 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2021. április 15. 

 

A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete értelmében: 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

A döntéselőkészítés nyilvánossága:  

 

Nyilvános  



Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 

Dombóvár város településrendezési eszközei módosításának 2021. évi kezdeménye-

zéséről – a 2021. február 8-án kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során – a 64/2021. 

(II. 26.) határozattal döntöttem. Az azóta eltelt rövid idő alatt még több módosító 

indítvány került megfogalmazásra, melyek támogatása esetén az indítandó tervezési 

munka részévé válhatnak. Az újabb indítványok az alábbiak: 

 

1. módosító indítvány: 

Hrsz.: 3598, 3597/8 

Kérelmező: Csimpolyás Zsolt 

Kérelem leírása: az eltérő építési övezetű építési telkek (Lke-1, Lke-5) kapcsán 

telekalakítási lehetőség megteremtése. 

Főépítészi javaslat: támogatandó 

Telepítési tanulmányterv: nem releváns 

Településrendezési szerződés: igen 

 

2. módosító indítvány: 

Hrsz.: 2251 

Kérelmező: Dombóvár Város Önkormányzata 

Kérelem leírása: a kertvárosi Szent István király templom építési telek beépítési 

lehetőségeinek növelése. 

Főépítészi javaslat: támogatandó 

Telepítési tanulmányterv: nem releváns 

Településrendezési szerződés: nem releváns 

 

3. módosító indítvány: 

Hrsz.: 2947/1 (iparterület), 2947/4, 2947/5, 2947/6 (lakóterület) 

Kérelmező: Axereal Hungary Kft. 

Kérelem leírása: telekalakítási kérelem a Kórház utcai három lakóingatlan és a 

mögötte elhelyezkedő iparterület között. 

Főépítészi javaslat: támogatandó 

Telepítési tanulmányterv: nem releváns 

Településrendezési szerződés: igen 

 

4. módosító indítvány: 

Hrsz.: 66 (iparterület) 

Kérelmező: Dombóvár Város Önkormányzata 

Kérelem leírása: a meglévő önkormányzati terület (közterület) átminősítése 

"Köu" besorolásból "Lke-4" építési övezetbe. 

Főépítészi javaslat: támogatandó 

Telepítési tanulmányterv: nem releváns 

Településrendezési szerződés: nem releváns 

 

 



 

 

 

5. módosító indítvány: 

Hrsz.: 1974 (iparterület) 

Kérelmező: STAVMAT Építőipari Kereskedelmi Zrt. 

Kérelem leírása: a Dombóvár, Gyár utca 7. szám alatti telephely hatályos 

településrendezési eszközeinek módosítása a benyújtott szöveges és rajzi 

anyagok alapján.  

Főépítészi javaslat: támogatandó 

Telepítési tanulmányterv: igen 

Településrendezési szerződés: igen 

 

6. módosító indítvány: 

Hrsz.: 4592/4 (iparterület) 

Kérelmező: Speciál Kkt. 

Kérelem leírása: A 4592/2 hrsz.-ú, Dombóvár, Radnóti utcai iparterület Radnóti 

utca felőli „előkertje” kapcsán beépítési lehetőség megteremtése a 

nagykereskedelmi egység elé létesítendő kiskereskedelmi bolt létesítéséhez. 

Főépítészi javaslat: támogatandó 

Telepítési tanulmányterv: igen 

Településrendezési szerződés: igen 

 

7. módosító indítvány: 

Hrsz.: 2894/2, 2895/1 (iparterület) 

Kérelmező: Dombóvár Város Önkormányzata 

Kérelem leírása: a Dombóvár, Kórház utca 35. szám alatti Dombóvári 

Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéje már meglévő közvetlen Kórház utcai 

közútcsatlakozásának rendezése (nyeles telek létrehozása vagy új közlekedési 

célú telek kialakítása a 2895/1 hrsz.-ú terület telekosztásával). 

Főépítészi javaslat: támogatandó 

Telepítési tanulmányterv: nem releváns 

Településrendezési szerződés: nem releváns 

 

Az elfogadott indítványok a 2021. február 26-i polgármesteri döntéshozatal során 

ismertetett e tárgyú előterjesztés szerinti teljes eljárások közé kerülnek besorolásra, 

kivéve a kertvárosi Szent István király templomra és a Dombóvári Százszorszép 

Óvoda Tündérkert Bölcsődéjére vonatkozó indítványok, melyek tárgyalásos eljárás 

során kerülnek egyeztetésre. 

 

Az eljárások során végig alkalmazásra kerül a településfejlesztéssel, 

településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés 

helyi szabályairól szóló 44/2017. (VIII. 2.) önkormányzati rendelet. 



 

 

 

Határozati javaslat 

Dombóvár város településrendezési eszközeinek módosítására irányuló 2021. évi 

kezdeményezés kiegészítésről 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során az alábbi döntést hozza:  

 

1. Dombóvár Város Polgármestere Dombóvár város településrendezési eszközeinek 

(településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv) a 

veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 64/2021. (II. 26.) 

határozattal kezdeményezett módosítását kiegészítve támogatja az alábbi módosító 

indítványokat:  

 

1.1. 1. módosító indítvány: Az eltérő építési övezetű építési telkek (Lke-1, 

Lke-5) kapcsán telekalakítási lehetőség megteremtése. 

 

1.2 2. módosító indítvány: A kertvárosi Szent István templom építési telek 

beépítési lehetőségeinek növelése. 

 

1.3 3. módosító indítvány: Telekalakítási kérelem a Kórház utcai három 

lakóingatlan és a mögötte elhelyezkedő iparterület között. 

 

1.4 4. módosító indítvány: Önkormányzati közterület átminősítése "Köu" 

besorolásból "Lke-4" övezetbe. 

 

1.5 5. módosító indítvány: A Dombóvár, Gyár utca 7. szám alatti 

telephely hatályos településrendezési eszközeinek módosítása a 

benyújtott szöveges és rajzi anyagok alapján. 

 

1.6 6. módosító indítvány: A 4592/2 hrsz.-ú, Dombóvár, Radnóti utcai 

iparterület Radnóti utca felőli „előkertje” kapcsán beépítési lehetőség 

megteremtése a nagykereskedelmi egység elé létesítendő 

kiskereskedelmi bolt létesítéséhez. 

 

1.7 7. módosító indítvány: A Dombóvár, Kórház utca 35. szám alatti 

Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéje már meglévő 

közvetlen Kórház utcai közútcsatlakozásának rendezése (nyeles telek 

létrehozása vagy új közlekedési célú telek kialakítása a 2895/1 hrsz.-ú 

terület telekosztásával). 

 

2. Dombóvár Város Polgármestere kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja az alábbi 

módosítási indítványokkal érintett területeket a tervezett fejlesztések, beruházások 

megvalósítása érdekében: 

 



 

 

 

2.1 2. módosító indítvány: A kertvárosi Szent István templom építési telek 

beépítési lehetőségeinek növelése. 

 

2.2  7. módosító indítvány: A Dombóvár, Kórház utca 35. szám alatti 

Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéje már meglévő 

közvetlen Kórház utcai közútcsatlakozásának rendezése (nyeles telek 

létrehozása vagy új közlekedési célú telek kialakítása a 2895/1 hrsz.-ú 

terület telekosztásával). 

 

3. Dombóvár Város Polgármestere településrendezési szerződés megkötését rendeli el 

az 1. pont szerinti 1., 3., 5. és 6. módosító indítványok esetében az 

indítványozókkal. A szerződéseket Dombóvár Város Polgármester írja alá. 

   

4. Dombóvár Város Önkormányzata az 5T Építészeti és Városfejlesztési Kft.-vel 

(székhely: 7635 Pécs, Donátusi utca 61.; vezető településrendező tervező: Kovács 

Péter) tervezési szerződést köt a településrendezési eszközök 1. pontban 

kezdeményezett módosításai tervezési munkáinak elvégzésére, melyre a fedezetet 

Dombóvár Város Önkormányzata a 2021. évi költségvetésének terhére biztosítja. A 

szerződést Dombóvár Város Polgármester írja alá. 

 

5. Dombóvár Város Polgármestere elrendeli az egyeztetési eljárások lefolytatását a 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint a településfejlesztéssel, 

településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi 

egyeztetés helyi szabályairól szóló 44/2017. (VIII. 2.) önkormányzati rendelet 

szerint.  

 

Határidő: 2021. május 1. – a tervezési szerződés aláírására 

        2021. május 31. – az egyeztetési eljárások megindítására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

 

 

         Pintér Szilárd 

      polgármester 


