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I. ELŐZMÉNYEK 

Dombóvár város településrendezési eszközeinek 2021. évi 3. számú módosítása 12 

módosítási indítványt tartalmaz. Jelen módosítás alapvetően kisebb önkormányzati, 

lakossági, vállalkozói igények, a használat során felmerülő pontosítások kapcsán vált 

szükségessé. 

Dombóvár város hatályos településrendezési eszközei, melyek a jóváhagyás óta többször 

módosításra kerültek a következők: 

 Dombóvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2004 (II.9.) határozata a 

város Településszerkezeti tervéről (a továbbiakban: TSZT) 

 Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2006. (II. 20.) rendelete 

a város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról (a továbbiakban: HÉSZ) 

Dombóvár város Önkormányzat Képviselő-testületének hatályos településrendezési tervei 

módosításának szándékát, településfejlesztési döntését a 64/2021. (II.26.) határozatban, a 

126/2021. (IV.15.) határozatban és a 12/2022. (I.31.) határozatában (1. melléklet) fogalmazta 

meg. A város településrendezési eszközei közül a településszerkezeti terv, a helyi építési 

szabályzata és annak mellékletét képező szabályozási terv módosítása szükséges. 

A módosítás véleményezési eljárása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (a 

továbbikában: Eljr.) 32. § (1) bekezdés a) pontja szerint teljes eljárásban történik, az eljárás 

menetét a 36. § szabályozza. Jelen dokumentáció az Eljr. szerinti előzetes tájékoztatási 

szakasz anyaga.   



III. A MÓDOSÍTÁSOK ÉS A HELYSZÍNEK BEMUTATÁSA 

Jelen módosítási eljárás a településfejlesztési döntések értelmében az alábbi módosítási 

igények szerinti elemeket tartalmazza: 

Módosító 

indítvány 

sorszáma 

64/2021 (II.26.) 

ök. hat. szerinti 

sorszám 

Indítvány tartalma 

1. 1.1. 

A Sellő utcai, a Tó utcai, a Fasor utcai és a Liget utcai építési 

telkek telekalakításának lehetővé tétele a telekméret növelésével 

keleti irányba. 

2. 1.5. 

A Lucza hegyi utcánál lévő 291/19 hrsz.-ú hulladékudvar, 

szemétlerakó megnevezésű ingatlanra vonatkozó HÉSZ-

módosítás, a Vodafone Magyarország Zrt. által bérelt 

antennatorony alatti terület eladása érdekében. A legkisebb 

kialakítható teleknagyság 2000 m2, míg az értékesítendő terület 

200 m2-es. 

3. 1.10. 

A Dombóvár, Tóth Ede utca 920/1 és 920/2 hrsz-ú ingatlanon 

tervezett tömbfeltáró út szükségességének felülvizsgálata. 

4. 1.11. 

A Dombóvár 513/24 hrsz-ú telken (Zöldfa utcai lakótelep) 

garázsok építésére alkalmas építési telek kialakításának 

rendezési tervi feltételeinek biztosítása. 

Módosító 

indítvány 

sorszáma 

126/2021. (IV.15.) 

ök. hat. szerinti 

sorszám 

Indítvány tartalma 

5. 1.1. 
Az eltérő építési övezetű építési telkek (Lke-1, Lke-5) kapcsán 

telekalakítási lehetőség megteremtése. 

6. 1.4. 
Önkormányzati közterület átminősítése "Köu" besorolásból "Lke-

4" övezetbe. 

7. 1.5. 

Dombóvár, Gyár u. 7. szám alatti telephely hatályos 

településrendezési eszközeinek módosítása a benyújtott szöveges 

és rajzi anyagok alapján. 

8. 1.6. 

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. 

Módosító 

indítvány 

sorszáma 

12/20212 (I.31.) 

ök. hat. szerinti 

sorszám 

Indítvány tartalma 

9. 1.1. 
Dombóvár Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 1971/1 hrsz.-ú 

telephelye építési övezeti besorolásának módosítása. 

10. 1.2. 

A Tüskei Ipari Park területén telekalakítás lehetőségének 

megteremtése meglévő közlekedési terület megszűntetésével 

(hrsz: 4841, 4834, (4833)). 



11. 1.3. 

Telekalakítás lehetőségének megteremtése a 2532/2 és 2532/15 

hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában. 

12. 1.4. 

Veszélyességi övezet módosítása a Borealis L.A.T. Hungary Kft. 

(Dombóvár, Kórház u. 6.) telephelye kapcsán. 

A módosítások részletes bemutatását táblázatban foglaljuk össze, mely részletesen 

bemutatja a tervezett módosítást, valamint a meglévő és a tervezett állapotokat, az alábbiak 

szerint: 

 1. oldal: Bal oldala az információs sáv, az indítványra vonatkozó fontosabb adatokat 

tartalmazza, valamint az indítvány tartalmának, helyszínének rövid körülírását, és a 

módosítás leírását, bemutatását. Jobb oldala tartalmazza az átnézeti térképet, 

valamint a földhivatali alaptérkép kivonatát, mindkettőn megjelenik a módosítással 

érintett terület. 

 2. oldal: A szerkezeti és a szabályozási terveket bemutató oldal, mely tartalmazza a 

hatályos tervek kivonatát. Ezen oldalakon szereplő kivágatok az ábrázolások 

érthetősége végett a módosítással érintett konkrét helyszínre fókuszálnak. 

A településrendezési eszközok, rajzi részeit is érintő módosítások helyszínei a város kül- és 

belterületén helyezkednek el. Ezen módosítások 11 helyszínt érintenek, melyekhez 

kapcsolódóan a módosítás szempontjából lehatárolt legkisebb területegységek az alábbiak:  



 
A módosítások helyszínei  



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

1. 
Dombóvár Város 
Önkormányzata 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

A Sellő utcai, a Tó utcai, a Fasor utcai 
és a Liget utcai építési telkek 
telekalakításának lehetővé tétele a 
telekméret növelésével keleti irányba. 

 

A módosítás célja, várható hatása 

 
A módosítás célja a belterület határán 
található telkek méretének a növelése. 
Az üdülőházas terület határán húzódó 
fás, ligetes terület (tervezett védelmi 
erdősáv) kerülne üdülőházas területbe 
átsorolásra, ezzel lehetővé téve a 
telekalakítást (bővítést).  

Az átsorolt területek a módosítás során 
kötelezően zöldfelületként fenntartott 
terület jelölést is kaphatnak, annak 
érdekében, hogy ne váljanak 
beépíthetővé. Ezáltal viszont a telek 
jelenleg is beépíthető részén a 
jelenleginél minimálisan nagyobb 
épületek is elhelyezhetők (bővíthetők) 
lesznek, de a módosítással közvetlenül 
érintett zöldfelületi szempontból 
érétékes terület természeti állapota is 
megóvásra kerül. 

A módosítás várhatóan nem gyakorol 
jelentős negatív hatást a település 
környezeti elemeire, örökségi értékeire. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Alaptérképi állapot 

 
Szerkezeti tervet érint Igen 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Hatályos szabályozási terv 

 



 

Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Indítványozó 
  

Hatályos előírás 

2. 
Dombóvár Város 
Önkormányzata 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

A Lucza hegyi utcánál lévő 291/19 
hrsz.-ú hulladékudvar, szemétlerakó 
megnevezésű ingatlanra vonatkozó 
HÉSZ-módosítás, a Vodafone 
Magyarország Zrt. által bérelt 
antennatorony alatti terület eladása 
érdekében. A legkisebb kialakítható 
teleknagyság 2000 m2, míg az 
értékesítendő terület 200 m2-es. 

A módosítás célja, várható hatása 

 
A módosítás célja, hogy Dombóvár 
teljes közigazgatási területén lehetőség 
legyen közmű célra az üzemeltetéshez 
szükséges méretű telek kialakítására. 

Ennek érdekében a HÉSZ általános 
szabályai kerülnek kiegészítésre azzal, 
hogy a közmű (hítközlés) célokra 
övezeti előírásoktól eltérően a 
szükséges területű telek kialakítható 
legyen. 

A módosítás várhatóan nem gyakorol 
jelentős negatív hatást a település 
környezeti elemeire, örökségi értékeire. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Szerkezeti 
tervet érint 

Nem 



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Indítványozó 

 
Átnézeti térkép 

3. 
Mc-THERM 

Épületgépészeti Kft. 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

A Dombóvár, Tóth Ede utca 920/1 és 
920/2 hrsz-ú ingatlanon tervezett 
tömbfeltáró út szükségességének 
felülvizsgálata. 

 

A módosítás célja, várható hatása 

A hatályos településrendezési 
eszközök az érintett tömb feltárására 
magánút kialakítására tesznek 
javaslatot. A tervezett út jelenleg 
meglévő (megtartani, használni 
tervezett) épületen megy keresztül. A 
tervek hatályosulása óta a tömb 
feltárása nem indult meg, mai 
szándékok szerint sem 
valószínűsíthető a telekosztások 
megvalósulása, így a javasolt út 
indokoltsága megkérdőjeleződik.  

A módosítás célja a tömbbelső 
feltárására kijelölt magánút törlése a 
tervről.  Az út megszűnésével továbbra 
is biztosított lesz minden telek 
megközelíthetősége. Magánút 
kialakítására a továbbiakban is lesz 
lehetőség a vonatkozó előírások 
betartása mellett. 

A módosítás várhatóan nem gyakorol 
jelentős negatív hatást a település 
környezeti elemeire, örökségi értékeire. 

 
 
 

Alaptérképi állapot 

 

Szerkezeti 
tervet érint 

Igen 

 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Hatályos szabályozási terv 

 



 

Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

4. Mesterfivérek Bt. 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

A Dombóvár 513/24 hrsz-ú telken 
(Zöldfa utcai lakótelep) garázsok 
építésére alkalmas építési telek 
kialakításának rendezési tervi 
feltételeinek biztosítása. 

A módosítás célja, várható hatása 

A módosítás célja az 513/24 hrsz-ú 
ingatlan (úszótelkes beépítések közötti 
közterület) vonatkozásában olyan 
szabályozási környezet kialakítása, 
ami lehetővé teszi a területen garázsok 
építésére alkalmas telkek kialakítását. 

A módosítás várhatóan nem gyakorol 
jelentős negatív hatást a település 
környezeti elemeire, örökségi 
értékeire. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Alaptérképi állapot 

 

Szerkezeti tervet érint Igen 



 

Hatályos szerkezeti terv 

 

Hatályos szabályozási terv 

 



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

5. Csimpolyás Zsolt 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

Az eltérő építési övezetű építési telkek 
(Lke-1, Lke-5) kapcsán telekalakítási 
lehetőség megteremtése a 3597/8 és a 
3598 hrsz-ú ingatlanok 
vonatkozásában. 

A módosítás célja, várható hatása 

A módosítás célja a 3597/8 és a 3589 
hrsz-ú ingatlanok közötti telekalakítás 
lehetőségének biztosítása. A két telek 
eltérő építési övezetbe sorolt, emiatt 
jelenleg nem lehetséges a telekalakítás. 
Az övezetek összevonása előzetesen 
nem javasolt az eltérő telekméretek 
miatt.  

A tulajdonos egy ~ 300 m2 nagyságú 
területet szeretne a 3597/8 hrsz-ú 
ingatlanhoz csatolni annak érdekében, 
hogy a telken lévő épületet bővíteni 
tudja. Ennek érdekében a tervezett 
módosítás során a 3589 hrsz-ú 
ingatlanból egy megközelítőleg 300 m2 
nagyságú terület Lke-1 építési övezetbe 
kerülne átsorolásra, ezzel biztosítva a 
telekalakítás lehetőségeit. 

A módosítás várhatóan nem gyakorol 
jelentős negatív hatást a település 
környezeti elemeire, örökségi értékeire. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Alaptérképi állapot 

 Szerkezeti tervet érint Igen 



 

Hatályos szerkezeti terv 

 

Hatályos szabályozási terv 

 



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

6. 
Dombóvár Város 
Önkormányzata 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

Önkormányzati közterület átminősítése 
"Köu" besorolásból "Lke-4" övezetbe. 

A módosítás célja, várható hatása 

Az érintett (66 hrsz.) út mára már csak 
egy ingatlan megközelítését szolgálja. 

A módosítás során a cél, hogy a (66) 
hrsz-ú önkormányzati tulajdonú 
ingatlan közútból kertvárosias 
lakóterületbe kerüljön átsorolásra 
annak érdekében, hogy az a 
szomszédos telekhez csatolható 
legyen.  

A módosítás várhatóan nem gyakorol 
jelentős negatív hatást a település 
környezeti elemeire, örökségi értékeire. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Alaptérképi állapot 

 

Szerkezeti tervet érint Igen 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Hatályos szabályozási terv 

 



 

Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

7. 
STAVMAT Építőipari 

Kereskedelmi Kft. 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

Dombóvár, Gyár u. 7. szám (1974 
hrsz.) alatti telephely hatályos 
településrendezési eszközeinek 
módosítása a benyújtott szöveges és 
rajzi anyagok alapján. 

A módosítás célja, várható hatása 

A hatályos településrendezési tervek 
az érintett telephely közutakkal való 
felosztását rögzíti. Tulajdonos célja a 
területek egybeni használata. 

A módosítás célja, hogy a területen 
kijelölt közutak és védelmi 
erdőterületek törlésre kerüljenek a 
szabályozási tervről, annak érdekében, 
hogy a területen tervezett gazdasági 
fejlesztések megvalósíthatók legyenek. 

Az ingatlant a tulajdonos egy 
egységként kívánja hasznosítani, a 
tervezett közutakra nincs szüksége. A 
kijelölt véderdő területén a 
természetben nem található erdő. 

A módosítás során új beépítésre szánt 
területek kijelölése történik, melyhez 
kapcsolódóan a törvényi előírásoknak 
megfelelően zöldterület (vagy védelmi 
erdőterület) is kijelölésre kerül. 

A területet a hatályos szabályozási terv 
helyi vételem alatt álló területet (Kis-
Konda patak völgye helyi jelentőségű 
természetvédelmi terület) jelöl a telek 
keleti oldalán. A jelenleg hatályos 
42/2015. (XII. 18.) önkormányzati 
rendelet alapján a módosítással érintett 
ingatlant nem érinti a helyi jelentőségű 
természetvédelmi terület. A módosítás 
során ennek megfelelően pontosításra 
kerül ennek a területnek a lehatárolása 
is. 

Alaptérképi állapot 

 
Szerkezeti tervet érint Igen 



 

 

 

 

Hatályos szerkezeti terv 

 

Hatályos szabályozási terv 

 



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

8. Speciál Kft. 

  

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

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. 

A módosítás célja, várható hatása 

A módosítás célja, hogy a területen álló 
meglévő épület előtt kisebb 
bolthelyiségek, kiszolgáló helységek 
kialakíthatók legyenek. 

Jelenleg a területnek egy bejárata van, 
illetve természetben megjelent egy 
további bejárat és egy hozzáépítés az 
épület délnyugati oldalánál, a 
zöldterületi sáv irányában. Az igény 
ebbe az irányba mutat, a több 
vállalkozás által használt csarnoképület 
déli oldalán további kapcsolatok 
létesüljenek.  

A módosítás során az építési övezet 
előkertjére (déli előkertjére) vonatkozó 
előírások és a beültetési 
kötelezettséggel érintett terület 
határának pontosítása, illetve a terület 
előtt elhelyezkedő zöldterületre 
vonatkozó előírások felülvizsgálata 
szükséges. 

A módosítás várhatóan nem gyakorol 
jelentős negatív hatást a település 
környezeti elemeire, örökségi értékeire. 

 
 
 
 

Alaptérképi állapot 

 Szerkezeti tervet érint Igen 



 

Hatályos szerkezeti terv 

 

Hatályos szabályozási terv 

 



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

9.  
Dombóvár város 
Önkormányzata 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

Dombóvár Városgazdálkodási 
Nonprofit Kft. 1971/1 hrsz.-ú telephelye 
építési övezeti besorolásának 
módosítása. 

A módosítás célja, várható hatása 

A módosítás során cél a területen a 
városüzemeltetési Kft. jelenlegi 
használathoz, tevékenységéhez 
jobban igazodó terület-felhasználás, és 
építési övezet meghatározása.  

A módosítás várhatóan nem gyakorol 
jelentős negatív hatást a település 
környezeti elemeire, örökségi értékeire. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Alaptérképi állapot 

 
Szerkezeti tervet érint IGEN 



 

Hatályos szerkezeti terv 

 

Hatályos szabályozási terv 

 



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

10. Telektulajdonos 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

A Tüskei Ipari Park területén 
telekalakítás lehetőségének 
megteremtése meglévő közlekedési 
terület megszűntetésével (hrsz: 4841, 
4834,(4833)). 

A módosítás célja, várható hatása 

A módosítás során cél a 4833 hrsz út 
szükségességének felülvizsgálata, 
lehetőség szerinti megszüntetése. 
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11. Helyi lakos 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

Telekalakítás lehetőségének 
megteremtése a 2532/2 és 2532/15 
hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában. 

A módosítás célja, várható hatása 

A módosítás során cél az érintett 
ingatlanok övezeti előírásainak és az 
övezethatárok felülvizsgálata, a 
tervezett telekalakítással összhangban. 

A módosítás várhatóan nem gyakorol 
jelentős negatív hatást a település 
környezeti elemeire, örökségi értékeire. 
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12. 
Borealis L.A.T. 
Hungary Kft. 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

Veszélyességi övezet módosítása a 
Borealis L.A.T. Hungary Kft. 
(Dombóvár, Kórház u. 6.) telephelye 
kapcsán. 

A módosítás célja, várható hatása 

A Borealis L.A.T. Hungary Kft. területét 
érintő veszélyességi zóna határa 
módosult. Jelen módosítás során a 
katasztrófavédelmi államigazgatási 
szerv adatszolgáltatása alapján 
pontosításra kerül a veszélyességi 
zóna határa. 

A módosítás várhatóan nem gyakorol 
jelentős negatív hatást a település 
környezeti elemeire, örökségi értékeire. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Alaptérképi állapot 

 Szerkezeti tervet érint NEM 
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