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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 336/2021. (XII. 17.) Kt. 

határozatával kezdeményezte Dombóvár város településrendezési eszközeinek (helyi 

építési szabályzat és szabályozási terv) módosítását a Dombóvári Szabadidő- és 

Sportcentrum beruházással érintett (dombóvári 1358/2 hrsz. alatt felvett) ingatlan és a 

szomszédos közterületek – Katona József utca és az lvanich Antal utca – telekhatárai 

mentén az építési beruházással érintett építési telek méretét csökkentő kötelező 

szabályozási vonalak törlésére, valamint az előkertek méretének pontosítására 

irányulóan. 

 

Az eljárással kapcsolatosan a Képviselő-testület 21/2022. (II. 14.) Kt. határozatában 

döntött a partnerségi/véleményezési szakasz lezárásáról. Ezt követően 2022. március 

8-án a Tolna Megyei Kormányhivatal állami főépítésze részéről egyeztető tárgyalás 

került megtartásra, ahol a véleményezésben érintett államigazgatási szervek a tervezett 

módosítás ellen kifogást nem emeltek. 

 

Az eljárás záró szakmai véleményében az állami főépítész a mellékletben található 

pontosítások átvezetése mellett a településrendezési eszközök módosítását 

elfogadásra javasolta. 

 

Az eljárás a képviselő-testület támogató döntése után az elfogadási és hatálybaléptetési 

szakasszal az alábbiak szerint kerül lezárásra: 

 

- 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) 

szerint a településrendezési eszközök módosítása tárgyalásos eljárás esetén az 

elfogadás követő napon léphet hatályba. 

 

- Az elfogadott településrendezési eszközöket módosító határozatot és rendeletet, 

valamint azok mellékleteit az elfogadást követő 15 napon belül rövid, közérthető 

összefoglaló kíséretében közzé kell tenni az önkormányzati honlapon 

hirdetményben és az önkormányzati hivatalban nyomtatásban. Ezen túlmenően a 

TFR, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény előírásai alapján a polgármesternek gondoskodnia kell az egyes 

ingatlanokkal kapcsolatos településrendezési követelményekről adandó 

tájékoztatásról.  

 

- Az elfogadott településrendezési eszközöket módosító határozatot és rendeletet, 

valamint azok mellékleteit az elfogadásáról szóló jegyzőkönyvvel együtt meg kell 

küldeni a Lechner Tudásközpont részére, az állami főépítész hatáskörében eljáró 

Tolna Megyei Kormányhivatalnak és az eljárásban részt vevő összes 

államigazgatási szervnek.  
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- Ezen túlmenően az állami főépítész hatáskörében eljáró Tolna Megyei 

Kormányhivatalnak a hatályba lépést követő 30 napon belül az egységes szerkezetű 

településrendezési eszközöket digitális adathordozón és annak aláírt, 

önkormányzati bélyegzővel ellátott, eredeti méretarányban dokumentált példányát 

papír formátumban is rendelkezésre kell bocsátani. 

 

- Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos 

Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 4. § 

rendelkezései alapján a településrendezési eszközöket, a rendeletet, határozatot és 

terv-mellékleteket az önkormányzat döntését követő 30 napon belül a jegyző 

köteles a Dokumentációs Központ részére ingyenesen átadni vagy megküldeni.  

 

- A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 

rendelkezései alapján a jegyző köteles a képviselő-testület által megalkotott, a 

polgármester és a jegyző által aláírt és kihirdetett önkormányzati rendeletet, 

valamint a módosított önkormányzati rendelet jövőbeni időállapota szerinti 

egységes szerkezetű szövegét a Nemzeti Jogszabálytárban közzétenni, és a 

Nemzeti Jogszabálytár szolgáltatója által e célra kialakított informatikai rendszeren 

keresztül megküldeni az illetékes kormányhivatalnak.  

 

- A HÉSZ melléklete a szabályozási terv, a szabályozási terv nélkül az ingatlanokra 

vonatkozó előírások nem azonosíthatók be, ezért az egységes szerkezetű 

szabályozási tervet is fel kell tölteni a Nemzeti Jogszabálytárba. 

 

 

A fentieknek megfelelően kérem a tisztelt képviselő-testülettől a határozat, valamint a 

rendelettervezet elfogadását. 

 

 

               dr. Gyergyák János 

         városi főépítész 
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Határozati javaslat 

Dombóvár város településszerkezeti tervének módosításáról a teljes eljárásban 

egyeztetett 2022. évi módosítási kezdeményezésekkel összefüggésben 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár 

településrendezési eszközeinek tárgyalásos eljárásban egyeztetett 2022. évi 

módosítási kezdeményezései alapján Dombóvár város 7/2004. (II. 9.) Kt. 

határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervének tervlapját a jelen határozat 

mellékletében megjelölt tömbre vonatkozóan a mellékletben foglaltak szerint 

módosítja. A településszerkezeti terv módosítása a város közigazgatási területének 

helyi építési szabályzatáról szóló 2/2006. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2022. 

április 8-án elfogadott módosításával egyidejűleg lép hatályba. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a módosítás és a 

módosított településszerkezeti terv nyilvánosságáról, közzétételéről és az érintett 

szervezetek részére történő megküldéséről a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben 

foglaltak szerint. 

 

Határidő: 2022. április 22. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
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Melléklet a …../2022. (.… …..) Kt. határozathoz  

 

DOMBÓVÁR VÁROS SZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 
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JELMAGYARÁZAT Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

…/2022. (…) Kt. határozatának mellékletéhez  
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Dombóvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2022. (… . … .) önkormányzati rendelete 

a város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 

2/2006. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdése a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és 

a 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – 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  és partnerek, 

továbbá a 40. § (1) bekezdésében biztosított szakmai véleményezési jogkörében eljáró 

állami főépítész záró szakmai véleményének kikérésével – a következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

A város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 2/2006. (II. 20.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 12. § (3) bekezdés 5. pontja helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„5. A beépítés paraméterei 

Az övezet telkein 

 Elhelyezhető 

épületek száma 

Megengedett legkisebb Beépítési mód 

függvényében  előkert oldalkert hátsókert 

 Több épület 

létesíthető 

K tartható vagy 

16,0 /6,0●*m 

6,0 m 

 

 

5,0 m●● 

 

24,0 m 

Szabadon álló  

 

Keretesen 

zártsorú 

beépítés 

esetén 

 
● ▬Fásított parkoló számára 16,0 m távolság biztosítandó, saroktelek esetén 

legalább egyik oldalon, másik irányban 6,0 m lehet. Építési hely jelölése esetén a 

lehatárolt terület szerinti távolság alkalmazandó. 

   ▬Porta épület előkertben minden esetben létesíthető. 

*▬ Az előkertben porta épület létesítése OTÉK-ban foglalt előírástól 

megengedőbb, ld. BM. Dél-Dunántúli Területi Főépítészi Iroda 101/2004 

iktatószámú szakvéleményében megadott hozzájárulását. 
●● Udvari épületszárnyak közti távolság, zártsorú beépítést megszakító oldalkert 

legalább 5,0 m lehet.” 

https://njt.hu/jogszabaly/1997-78-00-00#SZ62@BE6@PO6
https://njt.hu/jogszabaly/1997-78-00-00#SZ62@BE6@PO6
https://njt.hu/jogszabaly/2011-4301-02-00#CA32@BE1@POA
https://njt.hu/jogszabaly/2011-4301-02-00#CA32@BE1@POA
https://njt.hu/jogszabaly/2011-189-00-00#SZ13@BE1@PO1
https://njt.hu/jogszabaly/2011-189-00-00#SZ13@BE1@PO1
https://njt.hu/jogszabaly/1997-78-00-00#SZ6@BE1
https://njt.hu/jogszabaly/1997-78-00-00#SZ13@BE1
https://njt.hu/jogszabaly/2012-314-20-22#ME9
https://njt.hu/jogszabaly/2012-314-20-22#ME9
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2. § 

 

A HÉSZ 13. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(2a) Az építési helyet meghatározó elő-, oldal- és hátsókert mértékét az építési 

övezetek részletes előírásai tartalmazzák. Sajátos beépítésű területen az építési 

helyet a szabályozási terv határozza meg, mely esetben az építési határvonalakkal 

lehatárolt elő-, oldal- és hátsókert mértéke alkalmazandó. „ 

 

3. § 

 

A HÉSZ 11. mellékletének SZ-1-SZ-16 jelű belterületi szabályozási tervlapjai a 

mellékletében megjelölt területet érintően a melléklet szerint módosulnak. 

 

4. § 

 

Hatályát veszti a HÉSZ 6. § (5a) bekezdése. 

 

5. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 

dr. Szabó Péter 

jegyző 
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1. melléklet a …../2022. (.… …..) önkormányzati rendelethez 

  

DOMBÓVÁR VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 
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JELMAGYARÁZAT Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2022. (…) önkormányzati rendelete 1. mellékletéhez  

 



11 

 

Részletes indokolás: 

 

Az 1.§-hoz: 

A Rendelet szöveges módosítását tartalmazza. 

 

A 2.§-hoz: 

A Rendelet szöveges módosítását tartalmazza. 

 

A 3. §-hoz: 

A Rendelet egyik mellékletének módosítását tartalmazza. 

 

A 4. §-hoz: 

Hatályon kívül helyező rendelkezés. 

 

A 5.§-hoz: 

A Rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 

 

Az indokolás közzététele mellőzhető, mivel a rendeletmódosításnak nem mutatható ki 

jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi 

következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása. 


