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Dombóvár, 2020. június 17.             Balázs Szabolcs 

                        Tulajdonos 



Tervezői nyilatkozat 

 

Alulírott tervező nyilatkozom, hogy a 266/2013. (VII. 11.)Korm. rendelet előírásai alapján tervezői jogosultsággal rendelkezem.  

Készült a 314/2012. (XI.8) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 7. melléklete alapján.  

Nyilatkozom, hogy a becsatolt műszaki tervdokumentáció építészeti - műszaki megoldásai megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, így 

különösen az Étv. 31. § (2) bekezdésének meghatározott követelményeknek, az országos településrendezési és építési követelményeknek, 

valamint az eseti hatósági előírásoknak. 

Az építmény megfelel a rendeltetési célja szerint 

     - az állékonyság és a mechanikai szilárdság, 

     - a tűzbiztonság, 

     - a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem, 

     - a biztonságos használat és akadálymentesség, 

     - a zaj és rezgés elleni védelem, 

     - az energiatakarékosság és hő védelem, 

     - az élet- és vagyonvédelem, valamint 

     - a természeti erőforrások fenntartható használata 

alapvető követelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvárásoknak. 

Dombóvár, 2020. június 17.                      Kaszás Edit  

                                Építész tervező 

           É 17-1515 



Előzmények 

az ingatlan rövid bemutatása 

 

Az ingatlan Dombóváron, az Arany János tér 36., hrsz. 54 szám alatt található, kivett lakóház, udvar gazdasági épület. Az ingatlan határos a hrsz. 

52/4 kivett közterület megnevezésű telekkel. A szóban forgó kerítés ennek a két teleknek a határán helyezkedik el, a Dózsa György utca felől, 

akácfákkal és bokrokkal övezve. A telken egy lakóépület, valamint egy melléképület található. A lakóépület utcafronton, oldalhatáron állóan került 

kialakításra: egyszintes, nyeregtetős, téglaépület.  

A földhivatali adatok alapján a hrsz. 54 szám alatti ingatlan jelenleg 437 m2, a hrsz. 52/4 szám alatti ingatlan 238 m2 nagyságú. 

A meglévő beton lábazatos, fém vázas, barna színű lemezzel burkolt kerítés nem a telekhatáron helyezkedik el, ezzel mintegy 25 m2-es területet 

(földmérő által történő mérés szükséges) elvesz a közterületből. A kerítés nyugati oldala 1,65 m magas, a déli oldala 2,00 m magas, tömör.  

A hrsz. 54 számú ingatlan tulajdonosa a kerítést nem szeretné elbontani, hanem meg szeretné vásárolni a Dombóvár Város 

Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanból elvett területet.  

A településkép védelméről szóló 37/2018 (XII. 20) önkormányzati rendelet szerint a Vt-3 településközponti vegyes területen 50%-ban 

áttört, maximum 1,8 m magas kerítés alakítható ki. A telefonos és elektronikus egyeztetések során Dombóvár Város főépítésze, dr. 

Gyergyák János engedélyt adott, hogy a kerítés előtti közterületi zöldterület rendezésével, növények ültetésével teljesíthetőek a 

településképi követelmények.  

 

 

 



Fotódokumentáció 

a meglévő állapotról 

 

A kerítés Dózsa György utca felől.      A kerítés Dózsa György utca és a  

Kossuth Lajos utca kereszteződéséből. 

 

 

 



A kerítés az Arany János tér felől. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Telek és környezet 

vizsgálati bemutatása 

 

 

Az Arany János tér 36. szám alatti ingatlan megközelítése gyalogosan és személyautóval az 52/4 helyrajzi számú közterületen keresztül 

lehetséges, a Dózsa György utcával párhuzamos, de magasabban elhelyezkedő köves úton. Az ingatlan közvetlen egy rézsű felett helyezkedik 

el, amely meredeken lejt a Dózsa György utca felé.  

 

A Dózsa György utca viszonylag nagy forgalmú út, melyen személyautó, de teherforgalom is előfordul. Az utcán vízelvezetés megoldása nem 

megfelelő, ezért nagyobb eső során az aszfaltos úton zúdul le az esővíz, melyet a dombos terület még jobban felerősít. 

 

A telek a belváros szélén helyezkedik el, környezetében lakóépületek, idősek otthona, valamint üzletek is megtalálhatóak. A telken található 

épület felújításra szorul (akárcsak a környéken található épületek fele), melyet a jelenlegi tulajdonos el fog végezni, ezzel hozzájárulva a megfelelő 

településkép kialakításához. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Javasolt beépítés 

során felmerülő igények 

 

 

A telekhatár módosítása során nem merülnek fel infrastrukturális fejlesztési igények, nincs szükség közlekedés- vagy közműfejlesztésre, sem 

humán infrastruktúra fejlesztésre. A tervezett beépítés során örökségi és környezeti érték nem sérül, a környezetre nincs jelentős hatással. 

 

A módosítás meglévő közműveket nem érint, a meredeken lejtő rézsű miatt járda sincs az útnak ezen oldalán, tehát gyalogos és közúti forgalmat 

sem befolyásol. A meglévő fás-bokros terület a Dózsa György utca felől, valamint a szintkülönbség miatt az utcáról szinte alig észrevehető a 

kerítés. 

 

A közterület egy részének megvásárlásával szükségessé válik Dombóvár Város Helyi Építési Szabályzatának és mellékleteinek módosítása. 


