
3. számú melléklet a 25/12-29/2022. iktatószámú előterjesztéshez 

  

A PÉSZ felülvizsgálata során a felsorolt ügyekben nem javasolja az önkormányzatnak 

az állami főépítész a tervezett szabályzat elfogadását. Véleménye szakmai, nem 

jogszabályon alapul, így az önkormányzat eltérő szakmai álláspontot képviselve 

figyelmen kívül hagyhatja az állami főépítész véleményét. Az állami főépítész 93 db 

észrevétele közül nagyon sok szakmai és jogszabályon alapuló véleményt befogadott 

az önkormányzat a tervező és a Városi Főépítészet javaslatára, azonban van néhány 

olyan, amely tekintetében ellentétes álláspontja van az Önkormányzatnak. Ezek a 

következők: 

1.  „Az 5. számú módosító indítvány a Csekey István utca 1/2. sz. alatti 35729/5 hrsz.-

ú ingatlan előtti közterület szabályozási szélességének csökkentésére irányul 

telekkiegészítés érdekében. A módosítás indoklásában szerepel, hogy „a kialakult 

használat szerint, nem az utca részeként használt, az ingatlantulajdonosok 

használják a ház előtti parkolásra”. Fentiek végett a módosító indítvány csak a 

magánérdeket kívánja kiszolgálni, ezért annak elfogadását nem javaslom az 

Önkormányzat számára.” 

 Önkormányzati/tervezői válasz: 

 Észrevétele alapján a módosítást megvizsgálva, Önkormányzat fenntartja a 

módosító indítványban foglaltakat. Nagytávlatban sem merül fel a közterület 

fejlesztésének szükségessége, ezért a korábban is az érintett ingatlanhoz tartozó 

földrészlet értékesítése miatt nem kerül módosításra a javaslat. 

 

 



2. „A 14. sz. módosító indítvány egy korábban jogszerűtlenül épült lakóépület 

legalizálást szolgálja azzal, hogy egyedül az érintett telek esetén a kertes 

mezőgazdasági övezetben 10% legnagyobb beépítettséget határoz meg. Felhívom 

figyelmét, hogy az OTÉK 7. § (2) bekezdése értelmében az ”(...) övezeteket a 

meglévő vagy tervezett rendeltetésük, beépítettségük és karakterbeli különbségeik 

alapján úgy kell besorolni, hogy az egy övezetbe tartozó, azonos adottságú 

telkeket azonos értékű építési jogok és kötelezettségek illessék meg.” Fentiek 

nem teljesülnek, valamint a módosítás negatív precedenst eredményez, ezért 

a módosító indítvánnyal szakmailag nem értek egyet, annak elfogadását nem 

javaslom a Közgyűlés számára!”  

Önkormányzati/tervezői válasz: 

Az indítványban foglaltak megvalósítását Önkormányzat sem támogatja, a változás 

a módosítás leírásában foglaltakra terjed ki a város egészére vonatkozóan, a 

településfejlesztési koncepcióban megfogalmazottokkal összhangban. Nem 

biztosítjuk a lakófunkció kialakíthatóságát a kertes mezőgazdasági 

övezetekben, de a beépíthetőséget az OTÉK előírásaival összhangban 3%-ról 

5%-ra növeljük, mert a gazdasági funkcióhoz sem elegendő már a 3%-os 

beépíthetőség. 

 

3. „A 15., 16. módosító indítványok a kertes mezőgazdasági övezetben 1-1 telek 

esetén emeli a legnagyobb beépíthetőséget 10%-ra és a beépítési magasságot 7,5 

méterre. A módosító indítvány az építtetői érdekeket kívánja maximálisan 

kiszolgálni, amivel szakmailag nem értek egyet, valamint a módosítás további nem 

kívánatos negatív precedenst, túlépítést teremt az érzékeny Mecsekoldali 

területeken. A kertes mezőgazdasági területek érzékeny és rendkívül értékes- 

puffer területként szolgálnak a természetvédelmi- településökológiai szempontból 

kiemelt Mecsek erdőterületek és a települési térség beépítésre szánt területei 



között, valamint tájképvédelmi szempontból is kiemelt jelentőségűek. Felhívom 

figyelmét továbbá, hogy az OTÉK 7. § (2) bekezdése értelmében az ”(...) övezeteket 

a meglévő vagy tervezett rendeltetésük, beépítettségük és karakterbeli 

különbségeik alapján úgy kell besorolni, hogy az egy övezetbe tartozó, azonos 

adottságú telkeket azonos értékű építési jogok és kötelezettségek illessék meg.” 

Önkormányzati/tervezői válasz: 

Az indítványban foglaltak megvalósítását Önkormányzat sem támogatja, a változás 

a módosítás leírásában foglaltakra terjed ki a város egészére vonatkozóan, a 

településfejlesztési koncepcióban megfogalmazottokkal összhangban. Nem 

biztosítjuk a lakófunkció kialakíthatóságát a kertes mezőgazdasági 

övezetekben, de a beépíthetőséget az OTÉK előírásaival összhangban 3%-ról 

5%-ra növeljük, mert a gazdasági funkcióhoz sem elegendő már a 3%-os 

beépíthetőség. Valójában félreértette az ügyintéző az indítványra adott tervezői 

javaslatot, mert az ügyfél által kért és az OTÉK rendelkezéseivel is összhangban 

lévő kérelmet nem teljesítjük, a településfejlesztési koncepcióban foglaltaknak 

megfelelően.  

 

  

4. „A 172. számú módosító indítvány a 1292/9 hrsz.-ú közterületen álló büfé épület 

„Gksz” jelű építési övezetbe sorolja további fejlesztések megvalósítása érdekében. 

Az indítvány szakmai alátámasztását nem látom igazoltnak, mert a területen, napi 

szinten százas nagyságrendű teherautó és kamionforgalom közlekedése történik, 

amelyek biztonságos közlekedését a büfé további bővítése veszélyeztetheti. Ezen 

okok feltárására, a problémák megoldására közlekedési alátámasztó 

munkarész elkészítését kérem az országos jogszabályok alapján.„ 

 

 



Önkormányzati/tervezői válasz: 

Az érintett terület közlekedési területen belüli, de nem közlekedésre használt terület. 

Az épület leválasztásával, önálló telek kialakításával a közlekedésre 

rendelkezésre álló terület nem csökken. A rögzített 16,0 m szabályozási 

szélesség a forgalom levezetésére hosszútávon is elegendő. A közlekedés 

veszélyeztetése nem merül fel. 

 

 

5. „A PÉSZ felülvizsgálata keretében a szabályozási tervben a korábbi szabályozási 

vonalak, amelyek vagy épületeket metsztettek, vagy a hegyoldali gyűjtő utak 

esetében a tervezett szabályozási szélességek törlésre kerültek visszaállítva a 

meglévő telekhatárokhoz igazított közlekedési területeket további fejlesztés 

lehetősége nélkül (57. sz. módosító indítvány). Ezáltal számos olyan közút szerepel 

a szabályozási tervben, amely az OTÉK szerinti kiszolgáló utakra vonatozó 

minimális 12,0 méter szabályozási szélesség töredékét éri csak el. Felhívom az 

Önkormányzat figyelmét, hogy főként a hegyoldali lakóterületek 

megközelítése, azok további fejlesztése (lásd. 156. sz. módosító indítvány!) 

szakmailag csak a megfelelő szabályozási szélességű dűlőutak biztosításával 

– közművek, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, zöldsávok helyszükségletének 

figyelembevételével – lehetséges. Bár a PÉSZ tervezete függelékként számos 

mintakeresztszelvényt tartalmaz (a közműsávok jelölése nélkül) azonban fenti, 

elvárt szakmai elvárást nem mindenhol képes teljesíteni. További problémát okoz 

a közszolgáltatásokat biztosító járművek (szemétszállítás, mentők, tűzoltók 

stb.) közlekedése, a területek biztonságos megközelítése a fenti területeken. 

Felhívom figyelmét, hogy fentiekből keletkező közérdekkel összefüggő 

károkért az Önkormányzat tartozik felelősséggel!” 

 

 



Önkormányzati/tervezői válasz: 

A szabályozási vonalak általános felülvizsgálatának megalapozott elveit és egyes 

megoldásait a közlekedési alátámasztó munkarész rögzíti. A tervező elsődleges 

feladata volt, hogy csak azokat a szabályozási vonalakat tartsa meg az új 

tervben, vagy úgy változtasson azokon, hogy a tervezett út megvalósítható 

legyen, a magántulajdonban a szükséges mértékűnél nagyobb korlátozás ne 

legyen. Ennek a nyilvánvaló politikai okain kívül gazdasági indoka is van, hiszen 

kisajátítás, vagy közút céljára történő lejegyzés során nem mindegy, hogy hány m2 

területet kell megvásárolni, mennyi zöldkárt kell fizetni, vagy hány kerítést és 

közműcsatlakozást kell áthelyezni. Szempont volt az is, hogy épületet csak a 

legszükségesebb esetben érintsen a szabályozási vonal, mert ilyen esetben a 

kisajátítási tv. alapján a teljes ingatlant ki kell sajátítani, ami a költségek 

jelentős növekedéséhez vezet. Fontos szem előtt tartani, hogy az ingatlan 

tulajdonosa is kezdeményezheti a kisajátítást, ilyen esetben pedig nincs haladék, a 

kisajátítási határozatban foglalt összeget ki kell fizetni.  

 

6. „A 115. sz. módosító indítvánnyal szakmailag nem ért egyet, elfogadását közérdekre 

tekintettel nem javasolja.” 

Önkormányzati/tervezői válasz: 

Az érintett ingatlan után az utca az ábrázoltaktól eltérően nem gyalogút, hanem 

egyirányú utcaként működik északi irányban. Ennek ismeretében a forduló és 

útszélesítés magántelek igénybevételével nem szükséges. A 4 ingatlant kiszolgáló 

út kialakult szélessége elegendő. Előzőekkel összhangban a szabályozási terven a 

gyalogút jelölés is törlésre kerül. 

A megépült építmények, valamint a domborzatra és az É-oldalon kialakult 

keresztirányú utcára tekintettel aránytalanul nagy költséggel lehetne a 

hatályos szabályozásnak érvényt szerezni. A jelenlegi szabályozás 

forgalomtechnikai megoldásokkal működőképes.  

 



7. „A 122. sz. módosító indítványt nem támogatja, mert önkormányzati feladatot hárít 

át a telektulajdonosokra, ami nem életszerű és jogbizonytalanságot okoz. Javasolja 

a normaszöveg egyszerűbb megfogalmazását, mert az „átmeneti jelleggel 

engedélyezhető” kifejezés jogbizonytalanságot okoz.” 

Önkormányzati/tervezői válasz: 

 Hivatkozott előírás néhány egyedi adottságú, elhelyezkedésű terület szabályozási 

terven megjelölteknek megfelelő használatát segíti. Az átmeneti jelleggel 

időtartama is rögzített az előírásban. Hosszútávon természetesen cél a 

közvezetékre való csatlakozás, a rendelkezés annak kiépítéséig, tartó szabályt 

rögzít az előírás. Jelen esetben a közművesítettség mértékét így állapítja meg 

a HÉSZ, amelyre az OTÉK felhatalmazást ad az Önkormányzatnak. 

 

8. „A 152. módosító indítvány a Perczel Mór u. 15. sz. társasház földszinti tárolójának 

lakássá történő átminősítése céljából kívánja módosítani a településrendezési 

tervet. A módosító indítvánnyal csak abban az esetben értek egyet, ha az új 

lakáshoz szükséges parkolóhely a telken belül kialakítható.” 

Önkormányzati/tervezői válasz: 

 Az új lakás kialakítása esetén, a vonatkozó előírások szerint biztosítani kell a 

parkolót. 

 

 

9. „A 156. számú módosító indítvány a Bf. 210 szintvonallal érintett Mecsekoldali 

lakóterületeken a közérdekre tekintet nélkül emeli tovább a terület-felhasználási 

intenzitást, a rendeltetési egységek számát úgy, hogy a közművesítettség mértéke 

és annak minősége jelenleg sem megfelelő, amellyel nem értek egyet! Ráadásul a 

területek megközelítését szolgáló utak szélesítési, közműfejlesztési lehetőségeit is 



törli, lásd 23. számú észrevétel! Fentiek okán a módosító indítvánnyal többszörösen 

nem értek egyet. Egyúttal felhívom figyelmét, hogy a fejlesztésekből eredendő 

károkért az Önkormányzat tartozik felelősséggel!” 

Önkormányzati/tervezői válasz: 

A rendelkezés várhatóan nem eredményezi az észrevételében jelzett 

forgalomnövekedést. Adott esetben lehetővé tesz egy-egy irodaként, vagy más 

funkcióra használt egykori lakás lakássá történő át-, vagy visszaminősítését. A 

megvalósítást a zöldfelület és parkolás rögzített elvárásaihoz köti. 

 

10. „A 164. számú módosító indítvány a Jászai Mari u. 1. sz. alatti 4359/1 hrsz.-ú 

ingatlant érintő többletparkoló létesítési kötelezettséget csökkenti a hatályos 

tervben lévő kötelezettség 1/4-ére. A módosító indítvány egyedül az építtetői 

magándérdekre van tekintettel, ezért azzal nem értek egyet! Jelen közbenső 

véleményezési eljárást megelőzően a BAD/15/83-2/2019. számú előzetes 

véleményem 13. pontjában kértem a hatályos PÉSZ-ben lévő többletparkoló 

létesítési kötelezettség közlekedési alátámasztó munkarészen alapuló települési 

szintű felülvizsgálatát. Sajnálatos módon a tervezési folyamatban az 

észrevételemet az Önkormányzat nem vette figyelembe!” 

Önkormányzati/tervezői válasz: 

 A szabályozási terven rögzített többletparkoló létesítés helyeinek és 

nagyságrendjének felülvizsgálati elveit a dokumentáció rögzíti. Jelen esetben a 

módosítás alapja a folyamatban lévő fejlesztések, és a fejlesztés előtt álló 

területeken létesíthető fejlesztések saját és azon felül reálisan elvárható 

többletparkoló nagyságrendjének meghatározása, végig gondolva az adott telke, 

telkek beépíthetőségét, annak parkolóigényét, a és többletként elvárható 

nagyságrendet. A reálisan átgondolt volumen segíti tényleges kialakítást. 

 

 
 



11. „A 272. számú módosítási szándék a Nyugati Kőhíd dűlő 60264/1-12 hrsz.-ú 
ingatlanok övezeti előírásainak felülvizsgálata keretében módosítja az övezeti 
besorolást „Lke-2542” jelű kertvárosias lakóterület építési övezetére. A 
módosítással érintett területen egy 400-kvos villamos távvezeték halad keresztül, 
amely a lakókörnyezetre, az ott tartózkodók egészségére – különösen hosszútávon 
- káros hatással, jelentős egészségügyi kockázattal is bír. A 60264/2 hrsz.-ú, 
vélelmezhetően a közelmúltban bővített lakóingatlan közvetlenül a távvezeték alatt 
helyezkedik el! Felhívom figyelmét, hogy az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény (Továbbiakban: Étv.) 7. § (2) 
bekezdésének g) pontja alapján a településrendezés során többek között 
figyelemmel kell lenni „az egészséges lakó-(…) körülmények, a népesség 
biztonságának általános követelményei”-re! További probléma, hogy a területen 
társasházak is épülhetnek, melynek következményeként legalább 32 lakás 
valósulhat meg. Szakmailag indokolt, hogy a magánút helyett az út közútként legyen 
kiszabályozva, mivel így a közvilágítás, közművesítettség kiépítése, valamint a 
tűzoltó, mentő és hulladékszállító járművek megközelíthetősége biztosítottá válik, 
továbbá javaslom, hogy a zsákutca végén az út olyan széles legyen, hogy azon 
gépjárművel meg lehessen fordulni. Fentiek okán a módosítási szándékkal 
szakmailag nem értek egyet, annak elfogadását nem javaslom az Önkormányzat 
számára.” 

 
Önkormányzati/tervezői válasz: 

Észrevétele alapján a tervezett módosítást felülvizsgáltuk, a kialakult telkek az 
átlagostól nagyobb, az övezeti előírásoknak megfelelő méretű (1100 m2, kb. 20x55 
m) telkek. Feltárásukat tulajdonos magánúttal valósítja meg. Önkormányzat 
fenntartja a lehetőséget, hogy amennyiben az út a közúti közlekedésre alkalmas 
módon kerül kialakításra, megállapodás alapján, tulajdonba, kezelésre átveheti. A 
telkek beépítésének tekintetében fenntartjuk a hatályos előírásokat. Önkormányzat 
a módosítási szándékot továbbra is javasolja elfogadásra. 
A módosítással a terület beépíthetőségének intenzitása csökken, csak úgy, mint a 
telepíthető funkciók és lakásszámok, hiszen vegyes övezetből lakóövezetbe kerül 
visszaminősítésre a terület kisebb épületmagasság alkalmazásával. Teljesen a 
korábban megszerzett építési jogot már büntetlenül nem lehet elvenni a 
tulajdonosoktól. A magasfeszültség (helyesen 130, nem 400 kv) védősávjában sem 
tiltja semmilyen szabály az építést, de a vezetéktől a szakági jogszabályban előírt 
térbeli távolságot tartani szükséges. Ezt elősegítendő is került csökkentésre a max. 
épületmagasság. 

 



12. „A 311/C. Módosítási szándék a PTE Nyár utcai tömbjében lévő, a helyi épített 
örökség szempontjából kiemelkedő jelentőségű, a volt Gyermekmenhely 
épületében és annak telkén innovációs, „K+F+I” tevékenység és irodai funkció 
létesítésének településrendezési tervi megalapozását tartalmazza. Javaslatot 
támogatom, viszont felhívom a figyelmet arra, hogy a tervezési terület az 
országosan védett Műemlék Idrisz baba türbéjének Műemléki Környezete, ezért a 
fejlesztéskor a műemlék értékeit és érvényesülését a legmesszebb menően 
figyelembe kell venni! A műemléki érintettségen túl menően régészeti 
érdekeltséggel is érintett a terület.” 

 
Önkormányzati/tervezői válasz: 
Észrevételével egyetértve, a fejlesztéseket a műemlék, a műemléki környezet 
elvárásaival összhangban kell megvalósítani. Mindez a Korm. hivatal és a PTE által 
megbízott tervező feladata lesz az engedélyezési eljárás során, nem városi 
hatáskör. Az önkormányzat a közösségi célok elérése érdekében biztosítja a 
megfelelő szabályozási környezetet. 

 

 
 
 
13. „A 328. számú módosítási szándék a Kodály Zoltán utca 4641 hrsz.-ú ingatlanon 

található mára műemléki védettséggel bíró egykori bőrklinika épületével érintett 
területre az övezeti átsorolást („Ki”-ről „Vt”-re), valamint az övezeti előírások 
meghatározását tartalmazza lakóházak építésének településrendezési tervi 
megteremtéséhez. A terület oktatási és egészségügyi intézményi területbe van 
jelenleg besorolva, az Önkormányzat tulajdonában van, ezáltal biztosított, hogy a 
városlakók részére a fentnevezett közfunkciójú épületek valósulhassanak meg, 
mellyel tovább javulhat a városrész lakóinak életminősége. Számos belvárosi 
közoktatási intézmény köztudottan helyszűkével küzd, nem messze a nevezett 
területtől található olyan iskola, melyben a tanulók konténerekből épített 
tantermekben tanulnak. 



Az egykori bőrklinika telkének magánkézbe adásával az Önkormányzat lemond a 
közérdeknek megfelelő funkció fejlesztéséről. Jelenleg is működő, szomszédos 
középiskolai kollégiumi épület telkét is csökkenti a javasolt módosítás, mellyel 
egyértelműen és közvetlenül a közérdekkel szembe megy a fejlesztési szándék. 
További problémát jelent, hogy a műemléki érték védelmével, annak érzékeny 
környezetével egyáltalán nem foglalkozik a terv. Nem ismert a tervezendő 
lakásszám és a műemléki értékek védelme érdekében tett konkrét előírásokat sem 
fogalmaznak meg a módosuló településrendezési eszközök. Nem ismeretes az 
sem, hogy a műemléki ingatlannak milyen későbbi funkciót szán majd a város. 
Sajnálatos, hogy a módosítási szándékhoz nem készült telepítési tanulmányterv, 
amelynek elkészítését szükségesnek tartom. A telepítési tanulmánytervben 
lehetséges megjelölni a védett és történeti értékek ismeretében a közlekedési 
útvonal kijelölt nyomvonalát, amely a tervezésre kerülő egyes épületek lakásszámát 
és egyéb paramétereit is meghatározza. Fentiek alapján a módosítási szándék 
jelenlegi formájában szakmailag nem előkészített, ezért annak elfogadását nem 
javaslom az Önkormányzat számára.” 

 
Önkormányzati/tervezői válasz: 
Észrevétele alapján a tervezett módosítást felülvizsgáltuk, Önkormányzat a 
módosítási szándékot továbbra is javasolja elfogadásra. Tekintettel a terep lejtésére 
is közösségi, oktatási célra akkor is nehezen hasznosítható lenne a terület, ha lenne 
rá igény. Ugyanakkor a műemlék épület és az egész terület állagromlása sürgős 
feladata az önkormányzatnak, hiszen az a jelenlegi formájában is sok pénzt emészt 
fel, de az épület felújítása meghaladja jelenleg az önkormányzat lehetőségeit. 

 
 
 



14. „A 330. számú módosítási szándék a Bajcsy-Zsilinszky utca 18982 hrsz.-ú 
ingatlanon a megszűnő vásárcsarnok telkének szállodaként történő 
hasznosításához az övezeti előírások felülvizsgálatát tartalmazza. (…) A tervezési 
terület szomszédságában már most is kritikus a használatból eredő környezeti 
terhelés, a buszpályaudvar és a leendő új vásárcsarnok okozta zajterhelés, a 
kedvezőtlen levegőminőség stb. A beépítési intenzitás további súlyos növelése 
tovább generálja a jelentős forgalomvonzó létesítményekhez érkező gépjárművek 
számát, ebből adódóan tovább romlik a terület parkolási problémája, ezáltal további 
kedvezőtlen környezeti hatással bír a környezetében lévő nagyvárosias 
lakóterületek élhetőségére is. Szakmai véleményem, hogy a közérdekre tekintettel 
a tervezési terület városi zöldterületként történő kiszabályozása, valamint térszín 
alatti közösségi parkolók építésével jelentősen csökkenne a környezetében lévő 
forgalomvonzó létesítmények által okozott környezeti terheléseket és közösségi- 
városfejlesztési szempontból is jelentős használati értékkel bírna. Sajnálatos 
módon nem készült telepítési tanulmányterv (…). Ezért a nem megfelelő 
előkészítéséből adódó hiányosságokra tekintettel a módosító indítvánnyal jelen 
formájában nem értek egyet annak elfogadását nem javaslom az Önkormányzat 
számára.” 

 
Önkormányzati/tervezői válasz: 
Észrevétele alapján a tervezett módosítást felülvizsgáltuk, A szintterületi mutatót 
5,5-re csökkentjük. az övezeti jelet Vt-ről Vi-re módosítjuk, melyben a tervezett 
beépítettség megvalósítható. A tervezett funkciót teljes parkolóigényét telken belül 
kell kialakítani. A határoló közterületek érintett telekből való szélesítésével a 
gyalogosfelületek minőségi megújítása, és a további jelentős parkolóhelyek 
kialakítása várható. Önkormányzat a saját módosítási szándékot továbbra is 
javasolja elfogadásra. 

 

 
 



15. A PÉSZ tervezetének 14. § (4) bekezdésében található szabályozást szakmailag 
nem támogatom, mivel a jellemzően a belvárosban található gyalogos közlekedési 
területekhez kapcsolódó építési telkekre nem vonatkozó parkolási kötelezettség a 
belvárosi közterületek parkolási problémáját fogja tovább rontani. Javaslom, hogy a 
rendelkezésben differenciáltan legyen szabályozva a használatokból fakadó 
parkolási kötelezettség: lakó, kereskedelem, iroda, vendéglátás stb. 

 
Önkormányzati/tervezői válasz: 
Észrevétele alapján a rendelkezést megvizsgáltuk, fenntartását javasoljuk továbbra 
is. 

 
 
16. „Az Északmegyer dűlő mentén, a tervezet új 6-os út déli oldalán, a régi kertváros 

lakóterületeihez közvetlenül csatlakozó új kisvárosias lakóterület beépítési 
intenzitása a kertvárosi környezethez képest sűrűbb és magasabb lesz (50%-os 
beépítettség és 13 méteres épületmagasság). Javaslom, hogy az új Lk övezetben 
legyen jelölve az építési hely, valamint a kertvárosi lakóterület, valamint az új Lk 
övezetben található építési hely között legalább 20 méter szélességben 
zöldfelületként kialakítandó telekrész legyen kiszabályozva.” 

 
Önkormányzati/tervezői válasz: 
Jogszabályi kötelezettség híján nem javasolt a 20 m szélességű zöldfelület 
szabályozása telken belül, mert az aránytalanul csökkenti a kialakuló telkek 
beépítési lehetőségeit.  

 

 
 
 



17. „A 367. sz. módosítási szándék a Kodály Zoltán Gimnázium telkének részeként 
fenntartott, és a valóságban eddig az Intézmény zöldfelületeként kezelt és 
karbantartott, a lakóterületek mellett átmenetként szolgáló, értékes pufferterületet 
szüntet meg és sorol át kertvárosias lakóterület építési övezetébe. Fentiekkel a 
közérdekre és az Intézmény gyerekek érdekeit is figyelembe véve, valamint az Étv. 
7. § (2) bekezdésének b) pontjára is tekintettel a módosítási szándékot nem 
javaslom elfogadásra az Önkormányzat számára!” 

 
Önkormányzati/tervezői válasz: 
A tárgyi ingatlan magántulajdonban van. Az iskola fenntartója részéről az igény nem 
merült fel a telek tulajdonba vételére, a tulajdonos viszont lakóházat szeretne 
építeni, ezért a korlátozás fenntartása nem indokolt. 

 
 
 
18. „A szabályozási terv „3d-2” és „4e-3” tervlapjain található közel 100 hektár 

területnagyságú zagykazetták övezetének védelmi erdőterületének övezetéből 
különleges beépítésre nem szánt rekreációs területbe történő átsorolással az 
érdekelt államigazgatási szervek véleményére is tekintettel, annak 
településrendezési előkészítetlensége miatt, az alátámasztó munkarészek különös 
tekintettel az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. 
(I.11.) Kormányrendelet szerinti környezetalakítási munkarész hiányára szakmailag 
a továbbiakban sem értek egyet. 
A tervezett zagykitermelés szűkebb és tágabb környezet-terhelésével, annak 
közegészségügyi kockázataival, a városra gyakorolt hatásaival (pl.: levegőminőség, 
zaj, közegészségügyi kockázatok stb.) már a településrendezési eszközök 
készítése során foglalkozni szükséges! Javasoljuk, hogy a nem megfelelő 
előkészítettséggel bíró fejlesztési szándékot, csak a településszerkezeti tervben 
távlati fejlesztésként jelöljék ki, azonban konkrét szabályozás a szabályozási 
tervben és a helyi építési szabályzatban egyelőre ne kötődjön hozzá, tehát e 
tekintetben ne módosuljanak a településrendezési eszközök. Javasolom továbbá a 
környezetvédelemmel érintett Hatósággal való további egyeztetések 



kezdeményezését, amellyel kapcsolatban szakmailag az Önkormányzat 
rendelkezésére állunk, abban felkérésre részt veszünk!” 
 
Önkormányzati/tervezői válasz: 
A szabályozás a zagykazetták felszámolását feltételezi, az azt követő állapotot 
szabályozza. A terület alapozási adottságai ma igen kedvezőtlenek, épületet, 
építményt elhelyezni rajta nem javasolt. Ennek megfelelően az övezet előírásai 
pontosodnak. 
 

 


