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DOMBÓVÁRVÁROS 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA 

 

 

I. JÓVÁHAGYÁSRA NEM KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 
 
 

1. ELŐZMÉNYEK 

 

Jelenleg hatályos településrendezési eszközök a7/2004. (II.9.) számú határozattal 

jóváhagyott Szerkezeti Terv és a többször módosított2/2006. (II.20.)számú rendelettel 

jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Tervek. 

A településrendezési eszközök jelen módosítását alapvetően kisebb önkormányzati, 

lakossági, vállalkozói igények, a használat során felmerülő pontosítások indították el. 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szükségessé váló 

településrendezési eszközeinek módosítását megalapozó településfejlesztési döntéseit a 

165/2016. (IV.14.) és a309/2017. (VI.29.) számú határozataiban meghozta. (A döntéseket az 

1. számú melléklet tartalmazza). 

Önkormányzat a településrendezési eszközök módosításának egyeztetési eljárását a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 32.§-ban foglaltaknak alapján teljes 

eljárásként kívánja lefolytatni, a módosítási dokumentáció a kormányrendelet 45.§ (2) a) 

szerinti tartalommal, az OTÉK 2012. augusztus 6.-án hatályos településrendezési tartalmi 

követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően készül, a hatályos tervekkel 

összhangban. 

Önkormányzat már korábbi eljárás során döntött a településrendezési terveinek 

módosítása esetén alkalmazandó partnerségi egyeztetés szabályairól, melyeket jelen eljárás 

során is alkalmazni kíván. (A partnerségi egyeztetés szabályait a 2. számú melléklet 

tartalmazza.) 

A tervezett módosítások a város fejlesztési koncepciójában megfogalmazottakkal 

továbbra is összhangban vannak, kisebb pontosításokat, néhol terület-felhasználás változást 

jelentenek, a fő infrastruktúra hálózatot nem érintik.  

Dombóvár Város Önkormányzata megbízta az 5T Építészeti és Városfejlesztési Kft-t 

településfejlesztési döntésében meghatározott tervezési munka elvégzésével. A tervezési 

munka a generáltervezéssel megbízott tervező cégnél Kovács Péter településrendező 

tervező (TT-02-0656) irányításával készül. 
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01.1. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZ 

 
Dombóvár Város Önkormányzata a hatályos, vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 

módosítási szándékáról az előzetes tájékoztatási szakaszban tájékoztatta az érintetteket. A 

beérkezett véleményeket az alábbi táblázat összesíti (leveleket lásd: 3. számú melléklet): 

 

 

Előzetes véleményt adó szerv iktatószám Előzetes vélemény 

Tolna Megyei Kormányhivatal 

Dombóvári Járási Hivatal  

TO-02D/40/72-

2/2018. 

A Hivatalhoz benyújtott megkeresést átteszi a 

Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi 

Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi 

és Örökségvédelmi Osztályhoz. 

Döbrököz Község Önkormányzata Döb/73-2/2018 
Észrevételt nem tesz, az eljárás további 

szakaszaiban nem kíván részt venni. 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

Vasúti Hatósági Főosztály 

VHF/358-

55/2018-NFM 

Tájékoztat a vasúthatósági jogszabályokról, a 

vasútvonalak és környezetét érintő OVSZ és 

OTÉK-ban előírt követelményekről. Az eljárás 

további szakaszában nem kíván részt venni. 

Kormánymegbízotti Kabinet 

Állami Főépítész 

TOD/25/0036-

2/2018. 

1. Tájékoztat a településrendezési 
eszközök készítésére vonatkozó 
követelményekről (Étv., OTÉK, EljR, OTrT, 
Tolna Megye Területrendezési Terve): 2017-
ben elindult a területrendezési tervek 
felülvizsgálata, és a szakmai véleményezés 
időpontjában a hatályos területrendezési 
terveket fogja figyelembe venni. Amennyiben 
a felülvizsgált új területrendezési tervek 
lesznek hatályban, már az új terveket fogja 
megkövetelni. 

A véleményezendő tervek aláíró lappal kell 

ellátni, illetve az összes tervező nevét és 

adatait fel kell tüntetni. Tájékoztat a szerkezeti 

terv, és HÉSZ elkészítésével kapcsolatos 

jogszabályi előírásokról. 

2. Tájékoztat a környezeti vizsgálatról 
szóló jogszabályi előírásokról.  

3. A 9. sz. módosítás településképi 
rendeletben szabályozható elemet tartalmaz, 
kéri légkábelek elhelyezésének szabályát 
településképi rendeletben szabályozni. 

4. A 12. sz. módosítással csak abban az 
esetben ért egyet, ha a zöldterületből 
jelentéktelen területrész kerül átsorolásra. 

Tolna Megyei Kormányhivatal 

Szekszárdi Járási Hivatala 

Agrárügyi és Környezetvédelmi 

Főosztály Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Osztály 

TO-

04G/80/201-

2/2018. 

A Hatóság adatszolgáltatási kötelezettsége a 

felszíni vízminősgé-védelmi terület, és felszíni 

szennyezésre fokozottan érzékeny terület, 

amellyel kapcsolatban tájékoztat, hogy 

Dombóvár az érzékeny kategóriába tartozik. 

Erről bővebb tájékoztatást a felszíni vizek 
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védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. 

rendelet 7.§ és 2. melléklet ad. 

Felhívja a figyelmet hogy településfejlesztési 

koncepció kidolgozása során mely ták-és 

természetvédelmi, valamint környezetvédelmi 

jogszabályi előírások betartása szükséges. 

Tájékoztat, hogy a tervezési területek 

országos jelentőségű védett természeti 

területet nem érintenek. Az OTrT által 

meghatározott országos ökológiai hálózat 

övezetét érintik. Helyi védettség alatt álló 

területeket érint.  

Miniszterelnökség 

Örökségvédelmi Hatósági 

Főosztály Örökségvédelmi 

Nyilvántartási Osztály 

ÖNYO/235/2 

(2018) 

Csatolva megküldte Dombóvár területére 

vonatkozó nyilvántartott műemlékek és 

régészeti lelőhelyek leíró adatait tartalmazó 

táblázatokat és térinformatikai állományokat. 

Honvédelmi Minisztérium 

Hatósági Főosztály 
561-2/2018/h 

A város közigazgatási területén a Magyar 

Állam tulajdonában és Honvédelmi 

Minisztérium vagyonkezelésében a 1971/2 

hrsz-ú honvédelmi ingatlant tartja nyilván, 

mely honvédelmi övezetbe sorolt. A 

honvédelmi ingatlan és a rajta lévő 

átjátszóállomás korlátozásmentes működése 

érdekében a védőterületén illetve a működési 

területén belül az építmények legnagyobb 

megengedett magasságát a honvédelmi 

területtől való távolság függvényében és 

konkrét tervek alapján lehet meghatározni. Az 

eljárás további szakaszaiban részt kíván 

venni. 

Mágocs Városi Önkormányzat Mág/92-2/2018 

A tervezett változtatások nincsenek hatással 

Mágocs településre, ezért nincs észrevétele a 

módosítással kapcsolatban. 

Nemzeti Média-és Hírközlési 

Hatóság 

CP/1459-

2/2018 

A rendezés alá vont területen a hatósági 

nyilvántartásba bejegyzett elektronikus 

hírközlési szolgáltatókról a Hatóság internetes 

honlapján teljes körű nyilvántartás 

megtalálható. 

Tájékoztat az elektronikus hírközlési 

építmények elhelyezése és, postai 

létesítmény vonatkozásában mely jogszabályi 

előírások betartása szükséges. Tájékoztat az 

elhelyezés területét érintő jogszabályi 

előírásokról és műszaki iránymutatásokról.  

Kéri az elektronikus hírközlési építmények 

elhelyezését érintő munkarész elkészítése 

során a 14/2013. (IX.25.) NMHH rendelet 

18.§ és 26.§ betartását. 

Tájékoztat a hírközlési szakági tervezők 

névjegyzéki elérhetőségéről, és tervezői 

szükségességéről. 
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Országos Atomenergia Hivatal 

OAH-2018-

00057-

0024/2018 (AL) 

Tájékoztat, hogy nincs az OAH hatáskörébe 

tartozó létesítmény Dombóvár település 

tervezési területének közelségében. Új 

atomenergiai létesítmény helykijelölésének 

vizsgálatára hozott ágazati döntés, Boda 

település területén végzendő földtani 

kutatásokra van hatályban. Nem állapít meg a 

tárgyi tervezési területen érvényesítendő 

településrendezési elvárásokat.  

Tolna Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Igazgató 

36700/184-

1/2018. ált. 

A település ár-és belvíz által veszélyeztetett 

területeire az állandó építési tilalom 

kiterjesztése indokolt. A csapadékelvezető 

rendszer kialakítását a területfelhasználás 

során tervezni szükséges. Laza löszös 

szerkezetű részeken elvi építési engedély 

kiadása előtt be kell szerezni a Magyar 

Bányászati és Földtani Hivatal szakmai 

véleményét. 

Amennyiben a tervekben jelölt területen B-F 

tűzvédelmi osztályba sorolt, vagy más éghető 

anyagból létesítendő építmények között a 

tűztávolság nem tartható, úgy az illetékes 

tűzvédelmi hatóság szakmai véleményét be 

kell szerezni. Közterületen elhelyezendő 

építmények közötti távolságot meg kel 

határozni a HÉSZ-ben, ha ez nem konkrét 

érték lesz, úgy szintén tűzvédelmi hatóság 

véleményezése szükséges. 

Új beépítésre szánt terület oltóvízzel való 

ellátottságának megoldásaira vonatkozó 

elképzeléseket az Étv. jogszabálya alapján 

kell meghatározni. Étv. alapján kell 

meghatározni a tűzoltóság felvonulási útját és 

helyét. Zsindely, nád, szalma (E, F tűzv. 

oszt.) alkalmazását tűzvédelmi hatóság külön 

engedélye, max. kétszintes épületekre 

engedélyezhető. 

Települési, és veszélyes hulladék kezelését 

11995. évi LII. tv. és 225/2015. (VIII.7.) Korm. 

rendelet szerint kell elvégezni.  Átalakítás, 

bővítés, rendeltetésváltozás során az OTÉK 

tűzbiztonsági előírásait kell érvényesíteni. 

Dombóvár város I. katasztrófavédelmi 

osztályba sorolt. A városban két alsó 

küszöbértékű veszélyes anyagokkal 

foglalkozó üzem működik, melyek esetében 

veszélyességi övezet kijelöléséről 

rendelkezett a hatóság,  

Tájékoztat Dombóvár város lebiztosításának 

védelmi intézkedéseiről, valamint a telepített 

eszközeiről. 
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Tolna Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztály 

Közegészségügyi és Járványügyi 

Osztály 

TO/NEF/00181

-2/2018. 

Tájékoztat, hogy nincs adatszolgáltatási 

kötelezettsége. Megállapítja, hogy a tervezett 

15 módosítás a lakosság egészségügyi 

állapotára előreláthatóan jelentős hatást nem 

jelent. A tényleges hatások a terv teljes 

kidolgozása után értékelhetők. 

Tolna Megyei Kormányhivatal 

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Közlekedési és Útügyi Osztály 

KH-

T/KF/ÚT/NS/A/

57-3/2017. 

A HÉSZ módosítás és az egyes övezeti 

átsorolások esetében tekintettel kell lenni a 

kiszolgáló közlekedési létesítmények OTÉK, 

valamint a vonatkozó útügyi műszaki 

irányelvek szerint szükséges területigények 

és védőterületek biztosítására. 

Tolna Megyei Önkormányzati 

Hivatal Megyei Főépítész 
226-1/2018 

A módosításokkal egyetért, azokat támogatja. 

Tájékoztat a Tolna Megyei Területrendezési 

Terv elérhetőségéről. 

Tolna Megyei Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Földhivatali Főosztály 

Földhivatali Osztály 

10105-2/2018. 

Tájékoztat, hogy a módosítási anyag során 

figyelembe kell venni a termőföld védelméről 

szóló 2007. évi CXXIX. tv. 15.§ (2)-(4) 

bekezdéseit. Beépítésre szánt terület 

kijelölése lehetőség szerint a gyengébb 

minőségű termőföldeken legyen, és a lehető 

legkisebb mértékű termőföld igénybevételével 

történjen. Termőföldet más célra hasznosítani 

kizárólag hatósági engedélyek birtokában 

lehet.  

Baranya Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Bányászati 

Osztály 

PBK/148-

2/2017. 

A módosítás területén szénhidrogén 

bányászati létesítmény, megkutatott és 

nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyon nem 

található, felszínmozgásos területek 

kataszterében nem szereplnek, és nem 

tartoznak a földtani veszélyforrások 

övezetében. A HÉSZ módosítása 

bányafelügyeleti hatáskörbe eső szakkérdést 

nem érint. A módosítással szemben nem 

emel kifogást. 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi 

Főosztály Erdészeti Osztály 

BA/ERD/01681

-2/2018. 

A tervezett módosításokat érintő ingatlanok 

nem részei az Országos Erdőállomány 

Adattárnak. A módosításban megjelölt 

külterületi helyrajzi számok fásításnak 

minősülnek, ahol a fásításra vonatkozó 

szabályokat kell alkalmazni: Etv. 12.§ (1), (3), 

(4).   

Duna-Dráva Nemzeti Park 

Igazgatóság 

DDNPI/544-

2/2018 

Dombóvár területén országos védelemre 

tervezett terület nincs, és nem található 

országos védelem alatt álló, vagy Natura 200 

besorolású terület. Természetvédelmi célú 

korlátozások alá eső terület a Nemzeti 

Ökológiai Hálózat magterület és ökológiai 

folyosó besorolású részeti. A település 

határán tájképvédelmi övezet található. 
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Budapest Főváros 

Kormányhivatala Közlekedési 

Főosztály Útügyi Osztály 

BP/0801/105-

3/2017. 

Dombóvárt érinti az M9 gyorsforgalmi út 

Kaposvár-Szekszárd közötti szakasz 

környezeti hatástanulmány készítése, 

környezeti engedély megszerzése, és az 

autóút építési engedélyezési tervek 

készítése. Kaposvár-Szekszárd közötti 

szakasz engedélyezési terve elkészült, 

Bonyhád-Szekszár közöttiszakasz jogerős 

környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik. 

Tájékoztat az M9 gyorsforgalmi út 

szerkeszthető állományának eléréséről. 

Tájékoztat, hogy a tervezés során mely 

jogszabályok figyelembe vétele szükséges 

(OTrT, Útügyi Műszaki előírások tartalmi 

követelményei, közúti közlekedésről szóló 

1988. évi I. tv., OTÉK) 

Közép-dudnátúli Vízügyi 

Igazgatóság Tolna Megyei 

Szakmérnöksége 

Szek-0034-

0004/2018. 

Az 1, 4, 8, 13 sz. pontokban szerepeltetett 

módosításokkal érintett területeka 

Tolnanémedi-Dombóvár belvízvédelmi 

szakasz 04.06.04. Dombóvári őrjárás 

területére esnek, melyet a tervezés során 

figyelembe kell venni. A települések ár-és 

belvíz veszélyeztettségi alapon történő 

besorolásáról szóló 18/2003. (XX.9.) KvVM-

BM rendelet szerint Dombóvár közig. területe 

enyhén veszélyeztetett „C” kategóriába 

tartozik. 

Az OTrT szerint Dombóvár területe nem érinti 

az országos vízvédelmi terület övezét. A 

település érzékeny felszín alatti vízminőség-

védelmi területen fekszik. 

A település közigazgatási területén 

vízbázisvédelmi zónák találhatók: Gunaras 

Gyógyfürdő termálkútjai, a Daser B 42 Kft. 

ásványvízkút A és B védőidomai, melyek a 

felszínt nem érintik (mellékletben). A 

betartandó ingatlanhasznosítási 

korlátozásokat a 123/1997. (VII.18.) Korm. 

rendelet tartalmazza. A település területe a 

Duna részvízgyűjtő tervezési területen foglal 

helyet, ezen belül az 1-12 Kapos alegység 

vízgyűjtő-Kéri a szakmailag érintett 

jogszabályi előírások figyelembe vételét. 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

Repülőtéri és Légiforgalmi 

Hatóság Főosztály 

RLH/11595-

1/2018-NFM 

A településrendezési eszközök és 

településfejlesztési koncepció módosításáoz 

hozzájárul. Az eljárás további szakaszában 

nem kíván részt venni. 
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02. A MÓDOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 

 

 Dombóvár Város Önkormányzatához 2017. évben beérkezett, a településrendezési 

tervek módosítását kezdeményező indítványokat az Önkormányzat jelen eljárásában kívánja 

átvezetni. 

 Általánosságban elmondható, hogy a módosítások alapvetően nem változtatják meg 

a város kialakult fő szerkezetét, és infrastruktúra fő hálózatát, a módosítások várható 

környezeti hatása nem jelentős, és a település fejlesztési céljaival továbbra is összhangban 

vannak. 

A módosítások többségébenközterület szabályozás módosítást, kisebb övezethatár, 

terület-felhasználás változásokat, néhány esetben övezeti paraméterek módosítását jelentik. 

A módosítások környezetre gyakorolt hatásait minden esetben vizsgáltuk. 
  

  

Szerkezeti tervet a 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14. és 15. indítványok érintenek 
 

Szabályozási terv módosítását 12 indítvány érinti, melyek az alábbiak:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

11, 12, 13, 14, 15. 

HÉSZ rendelkezéseit érintő indítványok: 1, 9. és 10. 
 

 

Jelen módosítási eljárás az alábbi indítványok esetében érint közlekedési területet:3, 6, 

8/13, 14, 15. 
 

Helyi jelentőségű természetvédelmi területet a 7. és 11. sz. indítvány érint. 
 

Műemléki jelentőségű területet az indítványok nem érintenek. Műeméket és kiemelten 

védett régészeti lelőhelyet érint a 7. számú indítvány. Helyi települési értékvédelmi területet 

az indítványok nem érintenek. 

 

Előzőek alapján a jelen, a telepölésrendezési eszközök módosítása az alábbi táblázatban 

bemutatott módosítási elemeket tartalmazza.  

 

Módosító 

sorszám 
Indítvány rövid tartalma 

1. 
Az 1954 hrsz.-ú beépítetlen önkormányzati terület övezeti átsorolását a 

telek beépíthetőségének érdekében. 

2. 

Az 1053 hrsz.-ú, kivett bíróság és egészségház esetében olyan építési 

övezeti átsorolást, mely lehetővé teszi a telek megosztását a használat 

szerint. 

3. 
A 66 hrsz.-ú közterület esetében a hatályos szabályozási vonal 

megszüntetését, mely lehetősé teszi atelekalakítást. 

4. 

Az 1944 hrsz.-ú saját használatú út (Kandó K. utca) esetében az út 

kialakításához szükséges szabályozási vonalak módosítását, eltolását oly 

módon, hogy a szabályozási vonal magántulajdonú ingatlant ne érintsen. 

5. 

Az 586/31 hrsz.-ú, kivett közterületen, vagy annak közelében, a parkolók 

kialakítására felvázolt fejlesztési program elkészítését, és annak 

ismeretében zárt parkolók kialakításánaklehetőségét. 
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6. 
A Kosztolányi utcai 3163/14 hrsz.-ú közút övezeti besorolása 

megszüntetését a terület értékesíthetőségének érdekében. 

7. 

A Gólyavári ásatásokhoz kapcsolódó területszerzés és a terület 

átminősítése Má-2 (általános mezőgazdasági) övezetről olyan övezetre, 

melyben az elő-, oldal és hátsókert mérete lehetővé teszi atelekalakítást. 

8. 
A Kórház utcában tervezett csomópont kialakításának felülvizsgálata az 

érintett kérelmezővel való egyeztetésfigyelembevételével. 

9. 

Légkábel kiépítésére vonatkozó előírások változtatása a helyi építési 

szabályzat módosításával, annak érdekében, hogy az önkormányzat 

minden esetben véleményezhesse, és adhasson felmentést az adott 

területen a földkábelek elhelyezésealól. 

10. 
A vízfolyások és a vizes élőhelyek védelme érdekében a vízfolyások 

környezetében védőterületkijelölése. 

11. 
A 3824/7 és a 3824/8 hrsz-ú ingatlanokkal (MOL Nyrt.) 

kapcsolatosmódosítások 

12. 
A 3015 hrsz-ú zöldterület (közpark egy részének) értékesítése, és az 

ehhez kapcsolódó szabályozási vonalakmódosítása. 

13. 
A Borealis L.A.T Hungary Kft. dombóvári hrsz. 2952/2 hrsz-ú ingatlanával 

kapcsolatosmódosítások 

14. 

Pipacs utca egy részének (hrsz:2587) Köu-5 jelű vegyes forgalmi út 

felülvizsgálása, a közterület felosztása (telekalakítás) és a meglévő 

szabályozási vonalakmódosítása. 

15. 
Hunyadi tér 23. 1294/9 és 1297/16 hrsz-ú ingatlanokat érintő közterület 

szabályozás és övezeti határ rendezés. 
 

 

Az építési szabályok módosítására vonatkozó indítványok megoldásait, a szerkezeti, illetve 

szabályozási tervet érintő módosításokat a következőkben részletesen külön táblázatok 

mutatják be. A tervi munkarészt érintő indítványok városon belüli elhelyezkedését a 

következő ábrákszemléltetik. 
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A településfejlesztési Koncepció és a településszerkezeti terv összefüggéseinek bemutatása 

 



03. A MÓDOSÍTÁSOKRÉSZLETES BEMUTATÁSA 

A tervi munkarészeket érintő módosításokat megbízó önkormányzat által elvárt módon 

mutatjuk be, és dokumentáljuk. Ennek módja jelen eljárásban kismértékben eltér az előző 

évek PÉSZ módosításai során használt formátumtól. Amellett, hogy a táblázat szerkesztése 

A/4 formátumra vált, a tervi kivágatok mérete megnő, kiegészül a módosítási helyszínek 

földhivatali alaptérképi állapotának bemutatásával is, mely a módosítás megítélése 

szempontjából szintén fontos információkat hordozhat. 
 

A tervezett módosításokat bemutató táblázat felépítése a következő: 
 

1. oldal: 

Bal oldala az információs sáv, az indítványra vonatkozó fontosabb adatokat tartalmazza, 

valamint az indítvány tartalmának, helyszínének rövid körülírását, és a módosítás leírását. 

Jobb oldala tartalmazza az átnézeti térképet, valamint a földhivatali alaptérkép kivonatát, 

mindkettőn megjelenik a módosítással érintett terület lehatárolása. 

 

2. oldal: 

Szerkezeti tervet is érintő módosításoknál a hatályos szerkezeti tervet, valamint a szerkezeti 

terv tervezett módosítását mutatja be. Amely indítvány szerkezeti tervet nem érint, ott ez az 

oldal értelemszerűen nem része a módosítást bemutató táblázatnak. 

 

3. oldal: 

A szabályozási terveket bemutató oldal. Tartalmazza a hatályos terv kivonatát, és a 

tervezett módosítást. Ezen oldalon szereplő kivágatok az ábrázolások érthetősége végett a 

módosítással érintett konkrét helyszínre fókuszálnak, így a csak nagyobb kiterjedésű 

kontúrral lehatárolható, módosítással érintett terület határa a kivágat mezőjéből kifuthat.  



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Érintett 
szelvény 

  
átnézeti térkép 

1. SZ-09 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Az 1954 hrsz.-ú beépítetlen önkormányzati 
terület övezeti átsorolása a telek 
beépíthetőségének érdekében. 

A módosítás leírása 

 
A Bajcsy-Zsilinszky utca sarkán, a MÁV 
csomóponttal szemben lévő 1954 hrsz.-ú 
beépítetlen terület értékesítésére az 
önkormányzat 2012-ben írt ki pályázati 
felhívást. A 858 m2 területű ingatlan 
beépíthetőségét korlátozó előírások (elő- és 
oldalkert kötelező tartása) miatt azonban az 
érdeklődés ellenére a terület értékesítésére 
nem kerülhetett sor, a pályáztatás 
eredménytelenül zárult. A Képviselő-testület 
döntött az ingatlan terület-felhasználásának, 
övezetének felülvizsgálatáról. 

 
A Gksz-2 jelű kereskedelmi-, szolgáltatói, 
gazdasági övezetben a kisméretű telkek 
esetében az előkert, oldalkert, és hátsókert 
megtartása mellett, a beépíthetőség 
meglehetősen szűkös.Ezértaz érintett, 
környezetétől eltérő, kisebb méretű 
ingatlanokat (1956/1 és 1954 hrsz.) egy új, 
Gksz-4 jelű övezetbe soroltuk, mely egy 
ésszerű, az utcaképbe illeszkedő beépítést 
eredményezhet. Az elő-oldal-hátsókert értéke 
mellett az építménymagasság csökkent. 
 
Gksz-2: 
beépíthetőség: 50% 
Max ép. mag.: 9,5m 
Min. zöldfelület: 20% 
EK: 12,0 
OK: 6,0 
HK: 10,0 
 
új Gksz-4: 
beépíthetőség: 50% 
Max ép. mag.: 6,0m 
Min. zöldfelület:20% 
EK: 5,0 
OK: OTÉK 
HK: OTÉK 
 
Emellett a hatályos szabályozási tervlapon 
meglévőként ábrázolt épületek valójában 
nem létesnek, korábbi tervek voltak csak. 
Jelölésük törlésre kerül. 
 
 
 
 

alaptérképi állapot 

 



 

Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 

 



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Érintett 
szelvény 

  
átnézeti térkép 

2. SZ-08 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Az 1053 hrsz.-ú, kivett bíróság és 
egészségház esetében olyan építési övezeti 
átsorolást, mely lehetővé teszi a telek 
megosztását a használat szerint. 

A módosítás leírása 

 
A Hunyadi tér 33. alatti címen két intézmény 
működik. Az ingatlan, használat szerinti 
felosztása a hosszútávú működés, fejlesztés 
szempontjából fontos lenne. A 
telekmegosztást a hatályos Helyi Építési 
Szabályzat nem teszi lehetővé, annak  
módosítása javasolt. 
A módosítás során az érintett 1053 hrsz-ú 
telek Vt-4 jelű övezetbe került átsorolásra. 
Emellett a Vt-4 jelű övezet minimális 
telekméreti elvárását 600m2-ről 500m2-re 
csökkentettük, mely a településen még 
szintén ezen övezetbe sorolt ingatlanokra 
nincs negatív hatással, és kedvezőtlen 
telekfelosztást sem indukál. 
Az ingatlan északi oldalán az övezethatár a 
meglévő adottságokhoz igazodóan, 
kismértékben módosul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

alaptérképi állapot 

 



 

Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 

 



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Érintett 
szelvény 

  
átnézeti térkép 

3. SZ-08. SZ-11 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
A 66 hrsz.-ú közterület esetében a hatályos 
szabályozási vonal megszüntetése tervezett, 
mely lehetővé teszi atelekalakítást. 

A módosítás leírása 

 
Az érintett közterület egy részét szomszédos 
ingatlan használja. A felek közötti jogvitában 
a bíróság a magántulajdonos jóhiszeműségét 
állapította meg. Ez alapján a kialakult 
telekhasználat a szabályozási vonal 
módosításával rendezhető. 
A módosítás során, a tervezett út megszűnik, 
a megmaradó közterület határa a kialakult 
határokhoz igazodik. 
a módosítás során új beépítésre szánt terület 
kerül kijelölésre. Az aktivitásérték változását 
külön fejezet mutatja be. 

 
 
 
 
 
 
 

alaptérképi állapot 

 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 



 

Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 

 



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Érintett 
szelvény 

  
átnézeti térkép 

4. SZ-12 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Az 1944 hrsz.-ú saját használatú út (Kandó K. 
utca) esetében az út kialakításához szükséges 
szabályozási vonalak módosítása, eltolása oly 
módon, hogy a szabályozási vonal 
magántulajdonú ingatlant ne érintsen. 

A módosítás leírása 

 
A módosítás célja, a Szuhay Sportcentrum 
északi oldalán tervezett közlekedési terület 
nyomvonalának, szabályozási szélességének 
felülvizsgálata. A módosítás célja a 
közlekedési kapcsolat szerepének 
felülvizsgálata, kialakításával szembeni 
elvárások tisztázása, az északról határos 
magántulajdonú ingatlanok érintése nélkül.  
A módosítás során a közterület északi irányú, 
magántulajdonú ingatlanokat érintő 
szélesítése helyett, a terület teljes egészében 
déli irányban szélesedik, a meglévő 
kiszolgáló épület figyelembevételével. Az út 
tervezett szabályozási szélessége 8,0 m. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

alaptérképi állapot 

 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 



 

Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szabályozási terv 

 



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Érintett 
szelvény 

  
átnézeti térkép 

5. SZ-8 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Az 586/31 hrsz.-ú, kivett közterületen, vagy 
annak közelében, a parkolók kialakítására 
felvázolt fejlesztési program elkészítése, és 
annak ismeretében zárt parkolók 
kialakításánaklehetősége 

A módosítás leírása 

 
A lakóterületen a parkolási problémák, 
járműelhelyezés kezelésére, további 
garázsok kialakításának igénye 
fogalmazódott meg. A hatályos szabályozási 
terv tesz javaslatot ennek a megoldására, a 
mai elképzelések, a tulajdonosi szerkezet 
más megoldás reális megvalósítását 
valószínűsíti. A tervezett megoldásra terv 
kidolgozása folyamatban van, melyből már 
most látható, hogy a hatályos 
településrendezési tervek módosítását 
biztosan igényli. 
 
A módosítás során az érintett tömbbelsőben 
az 586/31 hrsz-ú telket érintően,javaslatot 
tettünk további garázsok kialakítására, e célra 
alkalmas hely megjelölésével. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

alaptérképi állapot 

 



 

Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 

 



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Érintett 
szelvény 

  
átnézeti térkép 

6. SZ-7 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
A Kosztolányi utcai 3163/14 hrsz.-ú közút 
övezeti besorolása megszüntetése a terület 
értékesíthetőségénekérdekében. 

A módosítás leírása 

 
A dombóvári 3163/13 hrsz.-ú, kivett lakóház, 
udvar megnevezésű ingatlan tulajdonosai 
kérelemmel fordultak az önkormányzathoz, 
hogy a tulajdonukban lévő ingatlan mellett 
található dombóvári 3163/14 hrsz.-ú közutat 
szeretnék megvásárolni. A közlekedési 
hatóság nem járult hozzá a művelési ág 
megváltoztatásához (kivett közút bejegyzés 
helyett beépítetlen terület) és a területrész 
értékesítéséhez.  
 
A közterület régen tűzoltóköznek lett kialakítva, 
de mára már elveszítette a funkcióját, a terület 
közlekedésre nem használt.A HÉSZ 
módosítását követően Önkormányzat 
értékesítené a területet a szomszédnak. 
 
A módosítás során, a kialakított 3163/14 hrsz-
ú, és a tőle nyugatra lakóingatlanból 
kiszabályozott, tervezett közút törlésre került. 
A módosítással új beépítésre szánt terület 
kerül kijelölésre, az aktivitásérték változását a 
dokumentáció külön fejezete tartalmazza. 
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7. SZ-14 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
A Gólyavári ásatásokhoz kapcsolódó 
területszerzés és a terület átminősítése Má-2 
(általános mezőgazdasági) övezetről olyan 
övezetre, melyben az elő-, oldal és hátsókert 
mérete lehetővé teszi atelekalakítást. 

A módosítás leírása 

 
A Gólyavár műemlék épületmaradványainak 
állaga megromlott, fenntartása beavatkozást 
igényel. A hatályos településrendezési tervek 
az állagmegóvást, védőszerkezet építést nem 
teszik lehetővé.  
A módosítás célja, az akut szükséges 
beavatkozások kezelésén túl az érték hosszú 
távú fenntartásának és bemutatásának 
biztosítása, az ehhez szükséges szabályozási 
környezet kialakítása. 
 
A módosítás során a műemlék környezetében, 
önálló, Kk-2 k jelű, közcélú kulturális 
örökségvédelmi célú beépítésre nem szánt 
különleges területet jelöltünk ki, mely a 
műemlék rövid távú állagmegóvását, és 
vélhetően hosszútávú bemutatását is 
biztosítja. 
Az övezetre vonatkozó HÉSZ előírások a 
következők: 
21/C. § 
 
(1) A Kk-2 k jelű övezetek közcélú kulturális 
örökségvédelmi célú létesítmények 
kialakítására szolgálnak, ahol az 
örökségvédelmi értékek állagmegóvásához és 
bemutatásához, valamint azok 
üzemeltetéséhez, kiszolgálásához kapcsolódó 
létesítmények helyezhetők el. 
(2) Az övezetben a maximális 
építménymagaság: 12,0 m. 
(3) Az övezetben a kialakítható minimális 
telekméret 4000m2. 
(4) Az övezetben megengedett legkisebb 
előkert 3,0 m, oldal-és hátsókert OTÉK szerint 
alakítandó ki. 
 
A módosítás során a helyi védett természeti 
terület lehatárolása pontosításra került a 
42/2015. (XII.18.) Önkormányzati rendelete a 
Dombóvár Város helyi jelentőségű természeti 
területeinek és értékeinek védelméről, alapján. 
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8. 
13. 

SZ-9, SZ-10 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

8. A Kórház utcában tervezett csomópont kialakításának 
felülvizsgálata  
13. A Borealis L.A.T Hungary Kft. dombóvári hrsz 
2952/2 hrsz-ú ingatlanával kapcsolatos módosítások 

A módosítás leírása 

A módosítással érintett területen együtt van jelen az 
eljárásban megfogalmazott 8. és 13. számú módosítási 
indítvány is. A két kezdeményezést együtt vizsgálva 
történik a területen felmerült igények, problémák 
településrendezési tervek érintő kérdéseinek 
rendezése. 
a hatályos településrendezési tervek a nagy kiterjedésű 
gazdasági terület rendezésére javaslatokat fogalmazott 
meg, melyek többféle igény kielégítését is célozták, az 
akkori tervezési program alapján. 
A terület feltárására, felaprózódására, új vállalkozások 
megjelenésére érdemben nem került sor azóta sem. A 
területen két jelentős méretű ingatlan azonban ma is a 
kialakult ingatlanhatárok szerint használt. E használatot 
vagy a lehetséges fejlesztést több helyen korlátozza a 
hatályos településrendezési eszköz. Elérkezett az idő, 
hogy a jelenlegi tulajdonosok jelenlegi használata és 
fejlesztési szándékai figyelembevételével a 
területhasználatok, övezetek felülvizsgálata 
megtörténjen. Mindkét ingatlan számára cél, a jelenlegi 
megközelítés, használat fenntartása, a fejlesztésekhez 
szükséges terület biztosítása az ingatlan telkének 
egyben való hasznosításával. 
 
A módosítás során a térséget érintően megfogalmazott 
Köu-3 jelű út változatlan nyomvonalon, és szélességben 
megmarad. A területek használata az ingatlanon belüli 
egységes terület és övezet felé mozdul. 
A Kórház utcán tervezett körforgalom környezetében a 
feltáró utak és zöldfelületek megszűnnek, a gazdasági 
területbe olvadnak. 
Az utak a terület feltárásához szükségtelenek. 
Az övezethatárok a telekhatárok figyelembe vételével 
pontosodnak. 
A 2952/2 és 2943 hrsz-ú teleket érintő, az üzemi 
területen áthaladó magánút felülvizsgálatra került, és a 
2943 hrsz-ú telek határáig rövidült, és az északi kikötés 
megszüntetésre került. 
A 2952/2 hrsz-ú telek északi részét érintő Köu-4 jelű út 
10,5 méterrel északabbra tolódott,  keleti végében 
gépjármű megfordulásra alkalmas forduló továbbra is 
tervezett. 
A tervezési terület nyugati részén húzódó lakóterület 
határa a 2947/2 hrsz-ú telek mentén pontosodott, és 
ezzel együtt a beültetési kötelezettség határa is 
változott.  
A Köu-3 jelű gyűjtőút mentén 12,0 méter széles 
beültetési kötelezettség került meghatározásra. 
A módosítás során új beépítésre szánt területek kerültek 
kijelölésre. A biológiai aktivitásérték változását a 
dokumentáció külön fejezete tartalmazza. 
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9. - 

 
7. § 

(2) A tervezési területen a közművesítettség kötelező mértéke 
övezetenként szabályozott: 

a.) Ahol az építési engedély kiadása teljes 
közművesítettséghez kötött, ott az OTÉK szerinti teljes 
közművesítettéget kell biztosítani, továbbá a 
településközpont vegyes-, központi vegyes-, nagyvárosi 
lakó-, kisvárosi lakó-, üdülő-, különleges – illetve 
zöldterületeken légkábel nem létesíthető. Az övezetenkénti 
szabályzat kivételes eseteket is tartalmaz, a központi 
belterülettől leszakadó egyéb beépítésre szánt területeken 
(majorokban), ahol az építési engedély részleges 
közművesítéshez kötött, jelen bekezdés b.) pontja szerint. 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Légkábel kiépítésére vonatkozó előírások 
változtatása a helyi építési szabályzat 
módosítása. 
 

A módosítás leírása 

 
Dombóvár Város hatályos helyi építési 
szabályzatának 7. §-a kimondja, hogy „Ahol az 
építési engedély kiadása teljes 
közművesítettséghez kötött, ott az OTÉK 
szerinti teljes közművesítettéget kell 
biztosítani, továbbá a településközpont 
vegyes-, központi vegyes-, nagyvárosi lakó-, 
kisvárosi lakó-, üdülő-, különleges – illetve 
zöldterületeken légkábel nem létesíthető.” 
Jelen módosítás során javasolt a helyi építési 
szabályzatot úgy megváltoztatni, hogy minden 
esetben az önkormányzat véleményezhesse, 
és adhasson felmentést az adott területen a 
földkábelek elhelyezése alól. 
 
Az érintett légkábelre vonatkozó, településképi  
rendelkezések a HÉSZ-ben már nem 
szabályozható, hatályon kívül helyeztük. A 
légkábelek szabályozására a településképi 
rendeletben van lehetőség, mely Dombóvár 
Városában még nem hatályos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tervezett rendelkezés 

 
2) A tervezési területen a közművesítettség kötelező mértéke 
övezetenként szabályozott: 

a.) Ahol az építési engedély kiadása teljes közművesítettséghez 
kötött, ott az OTÉK szerinti teljes közművesítettéget kell 
biztosítani, továbbá a településközpont vegyes-, központi vegyes-, 
nagyvárosi lakó-, kisvárosi lakó-, üdülő-, különleges – illetve 
zöldterületeken légkábel nem létesíthető. Az övezetenkénti 
szabályzat kivételes eseteket is tartalmaz, a központi belterülettől 
leszakadó egyéb beépítésre szánt területeken (majorokban), ahol 
az építési engedély részleges közművesítéshez kötött, jelen 
bekezdés b.) pontja szerint. 

 



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Érintett 
szelvény 

  
Hatályos rendelkezések 

10.  

 

 
 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Vízfolyások és a vizes élőhelyek védelme 
érdekében a vízfolyások környezetében 
védőterületkijelölése. 

A módosítás leírása 

 
Önkormányzat a vízfolyásokat a vizes 
élőhelyek védelme érdekében fokozottan 
kívánja védeni, ezért javasolja az állattartó 
telepek természetes vízfolyásokhoz képest 
védőhatáron túli létesítésének és 
működésének szabályozását. 
A módosítás a Helyi építési szabályzat 
szöveges rendelkezéseit érinti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HÉSZ tervezett módosítása 

 
 
A HÉSZ 25. § kiegészítésre kerül: 
 
"(11) A Kiskonda és Kapos vízfolyások mentén a vízgazdálkodási 
terület határáról mért 10,0 méteren belül állattartó telep nem 
létesíthető." 
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11. SZ-2, 3, 4 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 

A 3824/7 és a 3824/8 hrsz-ú ingatlanokkal 
(MOL Nyrt.) kapcsolatosmódosítások 

A módosítás leírása 

 

A MOL Nyrt. a tulajdonában lévő 3824/7 hrsz-ú 
ingatlan egy részét továbbra is tevékenysége 
céljából fenntartja, azonban nagyobb hányadát és a 
3824/8 hrsz-ú földrészletet egyéb módon 
hasznosítani kívánja, mely Dombóvár későbbi 
fejlesztési lehetőségeit is segíthetik. 
A 3824/7 hrsz-ú ingatlan északi részén, a Gunarasi 
út mentén, a korábbi szabadidőközpont a jelenlegi 
besorolás alapján Gip-3 (jelentős mértékű zavaró 
hatású ipari területek építményeinek elhelyezésére 
szolgál) építési övezetbe tartozik, azonban 
funkcióját tekintve pihenés, szabadidős 
tevékenységek kiszolgálására létrehozott, és 
használt terület. A jelenlegi és tervezett 
használathoz igazodó szabályozási környezet 
megteremtése a cél. 
Továbbá a hatályos rendezési terv a 3824/7 hrsz-ú 
földrészletet is magában foglaló övezeti határt a 
telephatártól eltérően fogalmazza meg. A csekély 
mértékű telekhatár rendezés indokolatlan, a javaslat 
felülvizsgálata szükséges 
A 3824/7 hrsz-ú ingatlan jelenlegi besorolása Gip-3 
építési övezet, mely jelentős zavaró hatású ipari 
övezeti besorolást ír elő, legkisebb 5000m2 
kialakítható teleknagysággal. 
A településfejlesztési döntés alapján támogatandó a 
terület építési övezeti besorolásának 
megváltoztatása annak érdekében, hogy kisebb 
területnagyságot igénylő vállalkozások is 
megjelenhessenek a felhagyott üzemi területen. 
 
A módosítás során a rekreációs terület a használat 
szerinti Különleges beépítésre szánt területbe (K-3 
f,w,sp) kerül. 
A K-3 f,w,spöveeztben az elhelyezhető funkció 
kiegészül a ’sportolási célú, szababidőeltőltéssel 
kapcsolatos létesítmények’-kel 
Az eltérő, szomszédos területhasználatok káros 
hatásainak csökkentésére, mind a különleges, mind 
a gazdasági területen be nem építhető, 
zöldfelületként kialakítandó területsávok kerülnek 
rögzítésre. 
Továbbá közlekedési célú közterület kerül 
kiszabályozásra az érintett ingatlanok kialakult 
megközelítésére, a kialakult, ma is közlekedésre 
használt területek kiszabályozásával. 
A Gip övezet határa nyugati oldalon pontosodik, 
követi a telekhatárt. 
A Gip-3 övezetben a legkisebb kialakítható 
telekmérete 3000m2-re módosul, ezzel együtt a 
min. utcai homlokvonal 30m-re változik.  A város 
területén 5 helyszínen jelölt az övezet, 
mindegyikben elfogadható a változás. 
A módosítás során a helyi védett természeti terület 
lehatárolása pontosításra került a 42/2015. (XII.18.) 
Önkormányzati rendelete a Dombóvár Város helyi 
jelentőségű természeti területeinek és értékeinek 
védelméről, alapján. 
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12. SZ-7 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
A 3015 hrsz-ú zöldterület (közpark egy 
részének) értékesítése, és az ehhez 
kapcsolódó szabályozási vonalakmódosítása. 

A módosítás leírása 

 
A dombóvári 3016/1 hrsz-ú ingatlan (VI. utca 
18/a. szám) tulajdonosai kérelemmel fordultak 
az önkormányzathoz, hogy a tulajdonukban 
lévő ingatlan mellett található dombóvári 3015 
hrsz.-ú zöldterületből egy kisebb területet 
szeretnének megvásárolni. A terület korábban 
árokként funkcionált, de ilyen jellegű funkciója 
már nem áll fent, azonban ennek 
szükségessége esetén a tulajdonos az új árok 
kialakítását vállalja. 
Önkormányzat döntésében megfogalmazottak 
szerint, aközterület értékesítését támogatja,  
annak érdekében hogy az oldalhatáron álló 
beépítésű ingatlan a közösségi park felé ne az 
oldalhatáron álló homlokzatával és oldalkert  
nélkül  forduljon,  hanem  lehetőséget  adjon  
annak  a  közösségi  tér   felé„nyitására”. Az új 
telekhatár kialakításánál a meglévő növényzet 
(sövény) vonal mentén javasolt az új telekhatár 
kialakítása, a vegetáció gondozására kijelölt  
távolságok megtartása mellett. 
 
A módosítás során, a zöldterületből mintegy 
3,5m szélességű sáv a szomszédos vegyes 
területbe (Vt) kerül. 
A módosítás során új beépítésre szánt terület 
kerül kijelölésre. Az aktivitásérték változását a 
dokumentáció külön fejezete mutatja be. 
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14. SZ-5 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Pipacs utca egy részének (hrsz: 2587) Köu-5 
jelű vegyes forgalmi út felülvizsgálása, a 
közterület felosztása (telekalakítás) és a 
meglévő szabályozási vonalak módosítása.  
 

A módosítás leírása 

 
Az önkormányzati tulajdonú telek használatát 
tekintve közlekedési terület, azonban út 
kiépítése nem történt meg. Az önkormányzati 
telket a környező családi házas telkek elő-, 
oldal- és hátsókertként használják, saját 
telekhez kerítéssel lekerítve.  
A 2587 hrsz-ú, közút építésére szánt telket 
Önkormányzat javasolja megszüntetni, mivel új 
út építése a terület feltárásához nem 
szükséges. A területrész a szomszédos 
ingatlan tulajdonosok felé értékesíthető.  
A módosítás célja, a tervezett közterület 
szükségességének felülvizsgálata, lehetőség 
szerinti megszüntetése.  
 
Az érintett, szélesítésre tervezett út, a 
természetben nem létezik, sem közlekedésre, 
sem közművezetésre nem használt. A 
környezetében kialakult, és utóbbi években 
átalakult telkek mindegyike megközelíthető 
közútról. Ez alapján a meglévő keskeny út, 
illetve annak szélesítése és fejlesztése nem 
indokolt. Elhagyása nem okoz közlekedési 
problémát. 
A módosítás során az út a szomszédos 
lakóterületekbe olvad. 
A módosítás során új beépítésre szánt terület 
kerül kijelölésre. A biológiai aktivitásérték 
változását a dokumentáció külön fejezete 
tartalmazza.  
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15. SZ-5 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Hunyadi tér 23. 1294/9 és 1297/16 hrsz-ú 
ingatlanokat érintő közterületszabályozás. 

A módosítás leírása 

 
A 1294/9 hrsz-ú ingatlan, az általános iskola 
telkének keleti,az önkormányzati tulajdonú 
telek használatát tekintve közlekedési terület. 
Egy részén a természetben elzárt parkoló 
működik, a Jókai utcára való átkötés nem 
valósult meg. Az önkormányzati telket a 
környező családi házas telkek elő-, oldal- és 
hátsókertként használják, saját telekhez 
kerítéssel lekerítve az ingatlanhatáraik 
mentén. 
A tervezett parkolóterület és út az iskola 
működését akadályozza. A Tervezett 
közterület rálóg a sportpályára is. Előzőek 
alapján, a parkolóterület szűkítése és a Jókai 
utcára való átkötés elhagyása javasolt. Az 
átkötés megszüntetésének közlekedés 
tekintetében nincs negatív hatása. 
 
A módosítás során, a parkoló területe a ma is 
ténylegesen használt területre szűkül, az 
átkötés megszűnik. 
Az érintett területek egységesen Vt-3 övezetbe 
tartoznak jelenleg is. 
A módosítás során az út megszüntetésével új 
beépítésre szánt terület kerül kijelölésre. Az 
aktivitásérték változását a dokumentáció külön 
fejezete mutatja be. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

alaptérképi állapot 

 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 



 

Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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04.HELYSZÍNI VIZSGÁLATOK 

Településrendezési tervezésnél különösen fontosnak tartjuk a tervezési helyszín 

pontos ismeretét. Számos körülmény csakis a helyszínen érzékelhető. A következőkben 

bemutatjuk azokat a légifotókat, melyek a módosítás szempontjából esetleg fontosabb 

részleteket rögzítenek. 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

1. sz. módosítás 
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2. sz. módosítás 
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3. sz. módosítás 
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4. sz. módosítás 
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5. sz. módosítás 
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6. sz. módosítás 

 



DOMBÓVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2017. ÉVI  MÓDOSÍTÁSA 21 

5T ÉPÍTÉSZETI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI KFT. 7635 DUNÁTUSU ÚT 61, TEL.: 30/271-5010, E-MAIL: 5TERVKFT@GMAIL.COM 

 
ú 

 

 
 

 

7. sz. módosítás 
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8. és 13. sz. módosítás 
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ű 
 

 
 
 

11. sz. módosítás 
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12. sz. módosítás 
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14. sz. módosítás 
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15. sz. módosítás 
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05.KÖZLEKEDÉS 

 

Jelen módosítási eljárás az alábbi indítványok esetében érint közlekedési területet:3, 4, 6, 

8/13, 14, 15. 

 

A közlekedési területeket érintő módosítási indítványok esetében a módosítás 

átvezetésének alapja a szükséges közlekedési vizsgálatok alapján megfogalmazott 

közlekedésfejlesztési javaslat. Az alábbi leírások a szabályozási tervek tervezett 

módosításában megfogalmazottak szakmai indoklása. 

 

3. sz indítvány: A 66 hrsz.-ú közterület esetében a hatályos szabályozási vonal 

megszüntetése, ami lehetővé teszi a telekalakítást. 

A hatályos településrendezési eszközök az érintett területen új küzút létesítésének 

szándékát rögzítik. A jogszerű területhasználatot (önkormányzat és 67.hrsz ingatlan 

tulajdonosa között) bírósági döntés kimondta. A döntés és a tényleges területhasználat 

figyelembe vételével a közterület határa módosodik. A tervezett új út kialakításának 

szándéka a településrendezési tervekből törlésre kerül. A változással az érintett ingatlanok 

akadálymentes megközelítése továbbra is lehetséges. A változásnak a közlekedési hálózat 

tekintetében negatív hatása nincs. 

4. sz indítvány:Az 1944 hrsz.-ú saját használatú út (Kandó K. utca) esetében az út 

kialakításához szükséges szabályozási vonalak módosítása, elmozdítása oly módon, hogy a 

szabályozási vonal magántulajdonú ingatlant ne érintsen. 

A kiszolgálóút nyomvonalának kismértékű korrekciója a közlekedési lehetőségeket nem 

befolyásolja. Amódosítással a magántulajdonú ingatlanok indokolatlan igénybevétele 

megszűnik. 

6. sz indítvány: A Kosztolányi utcai 3163/14 hrsz.-ú közúti övezeti besorolásának 

megszüntetése a terület értékesíthetőségének érdekében. 

Az amúgy nem használt szakasz megszüntetése támogatható, már csak azért is, mert a 

szűk gyalogos átjárók közbiztonsági és köztisztasági kockázatot jelentenek. 

8. sz indítvány: A Kórház utcában tervezett csomópont kialakításának felülvizsgálata az 

érintett kérelmezővel való egyeztetés figyelembevételével. 

13. sz indítvány: A Borealis LAT Hungary Kft. dombóvári, 2952/2 hrsz-ú ingatlanával 

kapcsolatos szükséges módosítások átvezetése. 

A módosítás során a tervezett közlekedési főhálózati elem nem változik. A változás 

kiszolgáló utakat, javasolt magánutat érint, kis mértékben. A módosítás során a javasolt 

közlekedési kapcsolatok telekalakítások a tényleges használat szerinti állapothoz 

közelítenek, amellyel az érintett telephelyek működése, fejlesztése kedvezőbbé válik. 

Amennyiben majd a térséget érintő csomópont és új városi gyűjtőút tervezése, építése 

reálissá válik, szükséges felülvizsgálni egyes telephelyek útcsatlakozásának jelenleg a 

csomóponthoz való túl közeli elhelyezését. 

14. sz indítvány: A Pipacs utca egy részének (hrsz:2587) Köu-5 jelű vegyes forgalmi úttá 

történt kijelölésének felülvizsgálása, a közterület felosztása (telekalakítás) és a meglévő 

szabályozási vonalak módosítása. 
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A hatályos szabályozási terven javasolt kiszolgálóút megvalósulása nélkül is biztosított a 

kialakult ingatlanok megközelítése,további közlekedési terület, közterület lejegyzése nem 

szükséges. A kialakult utcaszerkezet a kisforgalmú utcákban forgalomcsillapító hatású. A 

kialakult és megmaradó teresedések hasznosak lehetnek közösségi funkciókra. 

15. sz indítvány: Hunyadi tér 23. 1294/9 és 1297/16 hrsz-ú ingatlanokat érintő közterület 

szabályozás és övezeti határ rendezés. 

A közlekedési terület, parkoló kiszabályozása a tényleges állapothoz igazodik. A tervezett 

szűk és megtört vonalú gyalogos átjáró megszüntetése városüzemeltetési és közbiztonsági 

szempontból is előnyös. 

 

06.KÖZMŰELLÁTÁS 

 

Jelen eljárásban minden olyan esetben, ahol a megfogalmazott, vagy javasolt 

módosítás esetében a meglévő közművek nyomvonala, vagy tervezettek helyszükséglete a 

módosítás befolyásoló tényezőként felmerült, megbízó önkormányzat 

közműnyilvántartásából a szükséges részeket áttekintettük, és módosításnál figyelembe 

vettük. A közlekedési területet, terület-felhasználást, övezeti előírást érintő módosítások 

többségében kisebb pontosítások, melyeknek közművonzata érdemben nincs.   
 

A közműtérkép részletek: 

 

 
3. sz. indítvány közműtérképe 
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5. sz. indítvány közműtérképe 

 
 

 
5. sz. indítvány közműtérképe 
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6. sz. indítvány közműtérképe 

 

 
 

 
8. és 13. sz. indítvány közműtérképe 

 

 



DOMBÓVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2017. ÉVI  MÓDOSÍTÁSA 31 

5T ÉPÍTÉSZETI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI KFT. 7635 DUNÁTUSU ÚT 61, TEL.: 30/271-5010, E-MAIL: 5TERVKFT@GMAIL.COM 

 
14. sz. indítvány közműtérképe 

 

 

 
15.  sz. indítvány közműtérképe 
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07.TÁJ-ÉS TERMÉSZETVÉDELEM, ZÖLDTERÜLETEK 

 

Dombóvár közigazgatási területén országos védelemre tervezett terület nincs, ahogy jelenleg 

országos védelem alatt álló, vagy Natura 2000 besorolású terület sem található. 

Természetvédelmi célú korlátok alá eső terület a Nemzeti Ökológiai Hálózat magterület és 

ökológiai folyosó besorolású részei. A település közigazgatási területét szintén érinti 

tájképvédelmi övezet.  

 

Jelen, a módosítási eljárásában erdőterülete, zöldterületet, zöldfelületetaz 5., 7. és 11. 

módosítási indítványok érintenek: 

 

5. Az 586/31 hrsz.-ú, kivett közterületen, vagy annak közelében, a parkolók kialakítására 

felvázolt fejlesztési program elkészítését, és annak ismeretében zárt parkolók 

kialakításánaklehetőségét. 

 

Az érintett terület nem rendelkezik a környező lakóterületet ellátó, elegendő gépkocsi 

tárolásra alkalmas területtel. További garázsok létesítésére csak a tömbbelső 

zöldterületeinek igénybe vételével történhet, azonban csak olyan építési hely kijelöléssel, 

mely továbbra is biztosítja a lakóterületek elegendő zöldfelületi ellátottságát, és rekreációs 

adottságainak fennmaradását. 

A módosítás során igénybe vett terület minimális, csupán a meglévő garázssor közvetlenül 

szomszédos, mintegy 100 m2-es területét érinti, mellyel továbbra is biztosított a közösségi 

funkciókat is ellátó zöldfelületek nagysága. 

 

7. A Gólyavári ásatásokhoz kapcsolódó területszerzés és a terület átminősítése Má-2 

(általános mezőgazdasági) övezetről olyan övezetre, melyben az elő-, oldal és hátsókert 

mérete lehetővé teszi atelekalakítást. 

 

A módosítással érintett Gólyavár terület helyi szintű természetvédelmi területbe esik, 

melynek védettségét Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2004-ben a 

Dombóvár Város helyi jelentőségű természeti értékeinek védelméről szóló 10/2004. (IV.19.) 

rendelettel (5. §) megerősítette. 

A természetvédelmi oltalom helyzete rendezett.  

Az egyik falrészlet tetején korábban rendszeresen fészkelt és költött egy fehér gólya (Ciconia 

ciconia) pár, mely fokozottan védett állatfaj.  

 

11. A 3824/7 és a 3824/8 hrsz-ú ingatlanokkal (MOL Nyrt.) kapcsolatos módosítások 

Az érintett területi  korábbi szabadidőközpont, a MOL Nyrt. telephelyének közvetlen 

szomszédságában. A terület szomszédságában található a Gunaras parkerdő 

természetvédelmi terület, mely helyi jelentőségű természeti védelmet kapott 2007-ben 

(11/2007.(II.22.) rendelet).  
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08.ÖRÖKSÉGVÉDELEM 

Kiemelt védett régészeti lelőhellyel (RV) érintett 7. számú indítvány helyszíne, mely 

műemléki ingatlant is érint. 

Helyi települési értékvédelmi területet, helyi építészeti értéket az indítványok nem 

érintenek. 

 

A 7. számú módosító indítvány helyszíne országos jelentőségű kultúrnörténeti és 

régészeti érték.  

A Kapos-völgy egyik terasz-szigetén valószínűleg a tatárjárás után épült a vár. Első ismert 

írásos emléke az Árpád-ház kihalását követő időkből származik, ekkor a Vencel-párti Henrik 

bán szerezte meg. Károly Róbert hatalmának megszilárdítása után az egykori királyi javakat 

visszavette és a vár 1326-ban csere útján a Csák nemzetség birtokába került. Az új birtokos 

család a helynév alapján Dombainak nevezte magát. Dombay János halála után felesége, 

Werbőczy Örzse révén a vár Werbőczy Imre birtokába került. A várban tartózkodott 1537-

ben Tinódi Lantos Sebestyén, itt írta meg „Jázon és Medea” című széphistóriáját. A török az 

1543-44. évi hadjáratban elfoglalta a várat. Itt rendezték be a budai pasalik koppányi 

szandzsákjának egyik központját, a török állandó katonaságot tartott benne. A vár környékét 

1683-ban a Bécs alól menekülő Ali Musztafa csapatai felperzselték. A várat a XIV-XVII. 

században patkó alakban település övezte, amelyről egyes kutatók azt feltételezik, hogy 

Dombóvár település őse, a középkori Dombó, ahol templom is állt. Részletes régészeti 

kutatása 2015 tavaszán az önkormányzat megbízásából megkezdődött. 

A várnak már csak néhány omladozó fala maradt meg. Környezete – a rossz állapotú 

lakóházzal és a konyhakertekkel – a kultúrtörténeti emlékhez méltatlan, mely jelen 

módosítással– Közcélú, kulturális örökségvédelmi célú területté történő átsorolás - 

rendezetté válhat, valamint az övezet kijelölése lehetőséget teremt a falmaradványok 

állagának megóvására, a későbbi bemutatás előkészítésére. 

 

A tervezett módosítások védett érték megváltoztatására közvetlenül nem 

irányulnak.  

A módosítások a hatályos településrendezési eszközök eszközrendszerébe 

illeszkednek, az épített környezet alakítására vonatkozó előírások a kulturális értékek 

által megfogalmazott elvárásokkal továbbra is összhangban vannak.  

 

 

09.KÖRNYEZETALAKÍTÁS 

1. A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSÁNAK FOLYAMATA 

1.1. Előzmények 

 

Az 5T Építészeti és Városfejlesztési Kft., Dr. Kovács Péter irányító tervező vezetésével állítja 

össze DOMBÓVÁR VÁROStelepülésrendezési eszközei 2017. – 2018. évi módosításához 

szükséges egyeztetési dokumentációt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiával és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
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településrendezés sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: 2012. évi Kormányrendelet) szerint. 

Az épített környezet alakításáról szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, az országos 

településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet 

és a többször módosított, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 

11.) Korm. rendelet szerint „a település egészére készülő településszerkezeti terv, helyi 

építési szabályzat és szabályozási terv” esetén minden esetben környezeti vizsgálat 

készítése szükséges.  

A települések egyes részeinek településszerkezeti és szabályozási tervei kidolgozásakor, 

módosításakor a környezetre gyakorolt jelentős hatás(-ok) figyelembevételével dönt a 

döntéshozó, illetve a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatóság a 

környezeti értékelés elvégzésének szükségességéről.  

Tekintettel, arra, hogy az előzetes vizsgálat szerint jelentős környezetterhelő hatás változása 

nem, vagy csak kevés módosító indítvány alapján prognosztizálható, így – a fejlesztésekre 

fókuszáló - célirányos környezeti értékelés elkészítése mellett döntött a döntéshozó 

Önkormányzat. 

A döntést befolyásolta, hogy az előzetes véleményekben a Tolna Megyei Kormányhivatal 

Szekszárdi járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Osztálya és más szervek részéről sem igényelték a stratégiai környezeti 

értékelés elvégzését, így egyszerűsített, összevont alátámasztó munkarész készül a 

településrendezési eszközök módosításához. 

A környezeti értékelés elkészítése a tervezési folyamat szerves részét képezi. 

1.2. A környezetalakítási, környezetvédelmi munkarész módszertana 

Az általános követelmények figyelembevételével a tervezési feladat sajátosságait szem előtt 

tartva a vizsgálat általános szempontjait a következők szerint rögzíthető. 

– A helyzetfeltárás keretében történik a környezeti alapállapot és a jellemző 

környezetterhelések vizsgálata a hatályos előírások, követelmények tükrében. A 

vizsgálatok során megállapításra kerül a településrendezés eszközeivel való elvárt 

intézkedések köre és egyéb környezetvédelmet érintő javaslatok.  

– A tervezési folyamat követia 2012. évi Kormányrendelet szerinti helyzetelemzés és a 

helyzetértékelés az 1997. évi LXXVIII. törvényben meghatározott településrendezési 

tervezési folyamatot, nevezetesen az önkormányzat által határozatban elfogadott 

településfejlesztési koncepció alapján a szerkezeti terv módosítása előkészítését. 

Ezt követően majd a tovább tervezés során a szabályozási terv és a helyi építési 

szabályzat kimunkálását. A településrendezési terveket államigazgatási eljárásban 

történő egyeztetés és a lakosság, valamint civil szervezetek tájékoztatása, bevonása 

után a képviselőtestület önkormányzati rendeletben hirdeti ki.  

– A környezeti értékelés során az államigazgatási szervek, az érintett lakosság, és a civil 

szervezetek módosíthatják, javíthatják a terv minőségét, melyet a szakági tervezők 

integrálnak az egyes dokumentumokba. Ezért szükséges az államigazgatási szervek 

érdemi véleményének a megismerése is. 
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– Az egyeztetési folyamatban esetleg bekövetkező véleményeltéréseket egyeztető 

tárgyalás keretében – kompromisszumra törekedve – kell tisztázni. A tervet készíttető 

önkormányzat, illetve a tervező az eltérő vélemények fenntartása esetén indokolni 

köteles döntését. 

– A környezeti értékelés készítésénél az önkormányzat meglévő és környezetvédelmet 

érintő, terület-felhasználásra hatással bíró tervei, statisztikai és környezetterheléssel 

összefüggő adatok, helyszíni ellenőrző vizsgálatok tapasztalatai, az államigazgatási 

szervek és közüzemi szervek adatszolgáltatásai, véleményei vehetők figyelembe. 

– A tervkészítésre, rendelkezésre álló időszak nem teszi lehetővé kutatások, ciklusok 

monitorizálását, így ezek bizonytalanságával készíthetők el a településrendezési 

eszközök. 

 

1.3. A környezetalakítási, környezetvédelmi (környezeti értékelés) munkarész 

tematikája 

A településrendezési terv készítői a jogszabályi követelményeknek, a megfelelő megrendelői 

akarattal egyezően készítették el a környezetalakítási és környezetvédelmi munkarészt, a 

terv dokumentálásakor, szerkesztésekor figyelembe vették a környezeti értékelés általános 

követelményeit. 

A környezeti értékelés általános tartalmi követelményeit a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. 

sz. melléklete tartalmazza, amely a 2012. évi Kormányrendelet 2. sz. melléklete 

figyelembevételével alkalmazható a településrendezési eszközök kidolgozása során. 

A településszerkezeti és szabályozási tervek, valamint a helyi építési szabályok készítésével 

szemben támasztott követelmények figyelembevételével, a fent rögzített általános 

módszertan alapján a környezeti értékelés részletes tematikája a következők szerint 

rögzíthető. 

1. A környezeti értékelés kidolgozási folyamata  

Előzmények, módszertan, tematika tartalma, a településrendezési tervek más részeihez 

való kapcsolódása, a kidolgozás egyéb szempontjai. 

2. A településrendezési tervek célja és tartalma 

A településfejlesztési elképzelések és tervek rövid ismertetése, a településrendezési terv 

összefüggése más tervekkel, programokkal. 

3. A környezeti hatások értékelése, helyzetfeltárás, helyzetelemzés 

3.1. A rendezési tervek készítése során figyelembe vett tervek és programok 

3.2. A környezeti állapot értékelése és a rendezési tervek készítése során figyelembe 

vett meglévő környezethasználatok követelményei. 

4. A településrendezési tervek alkalmazása esetén várható környezetet érő hatások 

4.1. A településrendezési terv összevetése az országosan és helyi szinten elvárható 

környezet- és természetvédelmi célokkal, követelményekkel 

4.2. A környezetet érintő hatások előrejelzése, helyzetértékelés és alátámasztó javaslat 

5. Javaslat a településrendezési tervekhez kapcsolódó önkormányzati intézkedésekre, 

monitorizálásra 

6. Összefoglalás 
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1.4. A környezeti vizsgálat településrendezési tervek más részeihez való kapcsolódása 

A vizsgálaton alapuló környezeti értékelés mind a települési szerkezeti tervet, mind a 

szabályozási tervet megalapozó, elhagyhatatlan tervrészlete és kiemelt szerepkörű a 

környezetkímélő építések helyi rendjének, szabályozásainak kialakításában. 

Településszerkezeti terv az a településrendezési terv, amely meghatározza a település 

alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes 

területrészek felhasználási módját, a település működéséhez szükséges műszaki 

infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és 

elrendezését. 

Az építés helyi rendjének biztosítása érdekében a települési önkormányzatnak az országos 

szabályoknak megfelelően, illetve az azokban megengedett eltérésekkel a település 

közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, 

táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi 

követelményeket, jogokat és kötelezettségeket helyi építési szabályzatban kell 

megállapítania. 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a környezeti értékelés a településrendezési eszközök 

megalapozója, az eredmények szervesen beépülnek és meghatározói a településrendezési 

terveknek, illetve a helyi építési szabályzatoknak. 

1.5. A kidolgozás egyéb szempontjai 

A környezeti értékelés készítésekor, a környezetalakítási munkarész kidolgozásakor feltétlen 

figyelembe kell venni a tervek érvényességének idő korlátait is, valamint a magasabb szintű 

tervek (országos, megyei) hatályos követelményrendszerét. 

A településszerkezeti tervet a települési önkormányzatnak legalább tíz évenként felül kell 

vizsgálnia, és szükség esetén a terv módosításáról vagy új terv elkészítéséről kell 

gondoskodnia. A megváltozott országos és megyei területrendezési tervek is indukálják a 

felülvizsgálat elvégzését. 

A helyi építési szabályzatnak és a szabályozási tervnek a jóváhagyott településszerkezeti 

tervvel összhangban kell lennie, eltérés szükségessége esetén a településszerkezeti tervet 

előzetesen módosítani kell. 

A követelményeknek megfelelően tehát a környezeti értékelést is tízéves időintervallumra 

szükséges meghatározni, melynek jelenleg hat év felett a környezetvédelmi tervi 

ellátottságok hiányában gyengeségek várhatók. 

Különös figyelmet érdemel az Országos Területrendezési Terv (OTRT) figyelembevétele.  

Az OTRT-hez készített stratégiai környezeti értékelés a város és térsége infrastruktúra 

hálózat tervei kialakítását meghatározta, így ezekhez kell alkalmazkodni a 

településrendezési eszközök készítése során. 

2. A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK CÉLJA ÉS TARTALMA 

2.1. A településfejlesztési célok, elképzelések 

A terület- és településrendezési tervezés célja, hogy a társadalmi-gazdasági igényeket 

szolgáló új terület-felhasználási módok javítsanak a társadalom életkörülményein, a 
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fenntartható fejlődés, pedig megkívánja, hogy mindez a meglévő nemkívánatos környezeti 

állapotokon való javítással történjen. 

Dombóvár Város településrendezési eszközei módosítása a környezetalakítási és 

környezetvédelmi vizsgálatának a fő célja – a tervezési folyamat szerves részeként – az 

elgondolások és a tervjavaslatok alternatívái környezeti hatásainak módszeres elemzése 

annak érdekében, hogy a rendezési terv és így a területek fejlesztése környezetbarát legyen. 

A terv készítése során így figyelembevételre került, hogy a településen megvalósítható 

létesítmények és azok funkciói, valamint az infrastruktúra kialakítása, a fejlesztések révén a 

környezethasználat úgy legyen szervezhető és végezhető, hogy 

– a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő; 

– megelőzhető legyen a környezetszennyezés; 

– kizárja a környezetkárosítást. 

–  

A környezethasználatot az elővigyázatosság elvének figyelembevételével, a környezeti 

elemek kíméletével, takarékos használatával, továbbá a zavaró hatások (zaj, 

hulladékkeletkezés) elleni védelemmel kell megvalósítani. 

2.2. A település közigazgatási területén kialakult, illetve tervezett terület-felhasználásai 

módosításainak ismertetése 

Dombóvár Város településrendezési eszközei 2018. évi módosításának indítványai a 

jelenlegi módosítási eljárásban: 

Módosító 

sorszám 
Indítvány rövid tartalma 

1. 
Az 1954 hrsz.-ú beépítetlen önkormányzati terület övezeti átsorolását a 

telek beépíthetőségének érdekében. 

2. 

Az 1053 hrsz.-ú, kivett bíróság és egészségház esetében olyan építési 

övezeti átsorolást, mely lehetővé teszi a telek megosztását a használat 

szerint. 

3. 
A 66 hrsz.-ú közterület esetében a hatályos szabályozási vonal 

megszüntetését, mely lehetővé teszi a telekalakítást. 

4. 

Az 1944 hrsz.-ú saját használatú út (Kandó K. utca) esetében az út 

kialakításához szükséges szabályozási vonalak módosítását, eltolását oly 

módon, hogy a szabályozási vonal magántulajdonú ingatlant ne érintsen. 

5. 

Az 586/31 hrsz.-ú, kivett közterületen, vagy annak közelében, a parkolók 

kialakítására felvázolt fejlesztési program elkészítését, és annak 

ismeretében zárt parkolók kialakításának lehetőségét. 

6. 
A Kosztolányi utcai 3163/14 hrsz.-ú közút övezeti besorolása 

megszüntetését a terület értékesíthetőségének érdekében. 

7. 

A Gólyavári ásatásokhoz kapcsolódó területszerzés és a terület 

átminősítése má-2 (általános mezőgazdasági) övezetről olyan övezetre, 

melyben az elő-, oldal és hátsókert mérete lehetővé teszi a telekalakítást. 

8. A Kórház utcában tervezett csomópont kialakításának felülvizsgálata az 
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érintett kérelmezővel való egyeztetésfigyelembevételével. 

9. 

Légkábel kiépítésére vonatkozó előírások változtatása a helyi építési 

szabályzat módosításával, annak érdekében, hogy az önkormányzat 

minden esetben véleményezhesse, és adhasson felmentést az adott 

területen a földkábelek elhelyezése alól. 

10. 
A vízfolyások és a vizes élőhelyek védelme érdekében a vízfolyások 

környezetében védőterület kijelölése. 

11. 
A 3824/7 és a 3824/8 hrsz-ú ingatlanokkal (MOL Nyrt.) kapcsolatos 

módosítások 

12. 
A 3015 hrsz-ú zöldterület (közpark egy részének) értékesítése, és az ehhez 

kapcsolódó szabályozási vonalak módosítása. 

13. 
A Borealis L.A.T. Hungary Kft. Dombóvár hrsz. 2952/2 hrsz-ú ingatlanával 

kapcsolatos módosítás 

14. 

Pipacs utca egy részének (hrsz:2587) köu-5 jelű vegyes forgalmi út 

felülvizsgálása, a közterület felosztása (telekalakítás) és a meglévő 

szabályozási vonalak módosítása. 

15 
Hunyadi tér 23. 1294/9 és 1297/16 hrsz-ú ingatlanokat érintő közterület 

szabályozás és övezeti határ rendezése. 

A módosítások nagy többsége a környezethasználatra várhatóan kevésbé jelentős 

változásokat okoznak, így erre tekintettel a környezeti vizsgálat során egyben – 

módosító indítványokként - értékeljük a környezeti elemekre, illetve a jelentős 

hatótényezőkre gyakorolt várható hatásokat. A jelentősebb területhasználati 

módosításokat, kiemelten külön elemezzük a fejezeteken belül. 

2.3. A településrendezési terv összefüggése más tervekkel, programokkal 

A település fejlődése, „működése” is hatással van a környező tájra, módosíthatja, 

változtathatja annak elemeit. A települési eredetű környezetszennyezés, levegőszennyezés, 

szennyvíz- és hulladék-elhelyezés, a település közlekedési struktúrája, a létesítmények 

parkolási lehetőségei közvetlenül befolyásolják a település és környéke környezeti 

minőségét.  

Az Országos Területrendezési Terv és a Tolna Megye Területrendezési Terve igen kedvező 

helyzetbe hozta a települést.  

A településkörnyék a helyi adottságoktól függően többé-kevésbé sajátos konfliktusterület, 

amelynek fejlesztése, rendezése az országos közúthálózat-fejlesztéssel és a település 

érdekeivel összhangban, együttesen történhet. 

A települési környezet minőségét a későbbiekben bemutatott föld-, víz-, levegőtisztaság-

védelem, valamint a jelentős hatások (zajterhelés, hulladékok) elleni védelem koordinált 

érdekei együttesen határozzák meg. 

A környezeti elemek védelme és a jelentős hatások elleni védelem, valamint a település 

működésének, működtetésének összehangolt tevékenysége túlmutat a helyi építési 

szabályzat elkészítésének keretein. A környezet védelmét is szolgáló fejlesztési program 



DOMBÓVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2017. ÉVI  MÓDOSÍTÁSA 39 

5T ÉPÍTÉSZETI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI KFT. 7635 DUNÁTUSU ÚT 61, TEL.: 30/271-5010, E-MAIL: 5TERVKFT@GMAIL.COM 

különösen nagy súllyal jelentkezhet a település életében és az önkormányzatok feladatainak 

ellátásában.  

Az építésügyi igazgatás feltételeinek biztosítása, a településüzemeltetés, a vállalkozási 

tevékenység támogatása, a költségvetés nehézségeiből adódó konfliktusok kezelése és az 

életkörülmények javítását szolgáló intézkedések, valamint a nem kívánatos környezeti 

állapotokon való javítás érdekében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

1995. évi LIII. törvényben megfogalmazottak szerint kell felülvizsgálni a környezetvédelmi 

programot.  

A hivatkozott törvény alapján a települési környezetvédelmi programot a Nemzeti 

Környezetvédelmi Programmal, a rendezési tervekkel összhangban kell kialakítani, melyben 

természetesen szerepelnek az építésügyi igazgatásra vonatkozó intézkedések és az 

üzemeltetéssel kapcsolatos projektek is. 

A környezetvédelmi jogszabályok jelentős módosulása, a feladat- és hatáskörök változása 

miatt célszerű a program folyamatos aktualizálása, mely szerint időszakonként, de legalább 

kétévente felül kell vizsgálni és a végrehajthatóság érdekében módosítást, kell alkalmazni. 

3. A KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉRTÉKELÉSE 

3.1. A rendezési tervek készítése során figyelembe vett tervek és programok 

 

A rendezési tervek készítése során elsősorban a következő tervek és programok lettek 

figyelembe véve: 

A tervezés jelen fázisában az alábbi területi, illetve települési tervek vannak hatályban: 

– OTRT /1/2014.(I. 3.) OGY határozat/ 

– Tolna Megye Területrendezési Terve 

– Nemzeti Környezetvédelmi Program 
– Országos Hulladékgazdálkodási Terv  
 

3.2. A környezeti állapot értékelése és a rendezési tervek készítése során figyelembe 

vett környezethasználatok 

A hatályos jogszabályok követelményei szerint a környezetvédelmi szempontokat a 

területrendezés során érvényre kell juttatni. 

A területfejlesztés, területrendezés környezetvédelemmel kapcsolatos igényeinek 

megfogalmazásához alapvetően a következők vizsgálata szükséges: 

– a meglévő települési környezet jelenlegi állapotának értékelése, a jellemző 

környezetterhelések elemzése, 

– a vonatkozó követelmények, szabályozási előírások ismertetése. 
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3.2.1. A talaj- és a vizek védelme 

Talaj- és vízvédelmi követelmények 

A föld védelme kiterjed a föld felszínére és a felszín alatti rétegeire, a talajra, a kőzetekre és 

az ásványokra, ezek természetes és átmeneti formáira és folyamataira. A védelemnek 

magában kell foglalnia a talaj termőképessége, szerkezete, víz- és levegőháztartása, 

valamint élővilága védelmét is.  

A föld felszínén, vagy a földben olyan tevékenységek folytathatók, ott csak olyan anyagok 

helyezhetők el, amelyek a föld mennyiségét, minőségét és folyamatait, a környezeti 

elemeket nem szennyezik, károsítják. 

A termőföldön történő beruházásokat úgy kell megtervezni, hogy a létesítmények 

elhelyezése a környező területeken a talajvédő gazdálkodás feltételeit ne akadályozza. 

Újabb területek belterületbe vonása, a termőföldön történő beruházások a környező 

területeken a talajvédő gazdálkodás feltételeit nem ronthatják, nem csökkenthetik a meglévő 

talajvédelmi létesítmények működőképességét.  

A beruházások megvalósítása és üzemeltetése során a termőföldről szóló jogszabályban 

foglaltaknak megfelelően kell eljárni. Az előírásokat a termőföld védelméről szóló 2007. évi 

CXXIX. törvény határozza meg. 

 

A térség domborzati és egyéb viszonyai alapján meghatározott munkák és kötelezettségek 

egy részéhez a Tolna Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és 

Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya, mint talajvédelmi hatóság 

engedélye szükséges a következő esetekben a törvény szerint: 

 erózió elleni talajvédelmi beavatkozások, ha a talajművelési eljárásokkal, termesztett 

növények szakszerű területi elhelyezésével, a gyep-, cserje- és erdősávok 

létesítésével kellőképpen nem lehetséges az erózió ellen megóvni a termőföldet, 

 a növények által kivont, a kilúgozás által eltávozott kalcium mennyiségének 

pótlására, a talaj savanyúsági viszonyainak megszüntetésére, továbbá a savanyító 

hatású légköri ülepedés semlegesítése céljából történő meszezés, 

 szikesedés elleni talajjavítás, 

 homoktalajok javítása, 

 tereprendezés a felszín hullámosságának és az egyenetlen terepalakulatok 

megszüntetésének érdekében, 

 mélyforgatás, ha azt a talajviszonyok indokolják, 

 szennyvíz, szennyvíziszap és egyéb nem veszélyes hulladékok termőföldön történő 

elhelyezése, 

 hígtrágya kijuttatása termőföldre. 

 

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. 

(II. 7.) Korm. rendelet szerint Dombóvár nitrát-érzékeny területű település, így különösen az 

állattartó telepeken be kell tartani a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezésével 

szembeni védeleméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól szóló, valamint 
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az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet szerint a 

„helyes mezőgazdasági gyakorlat” szabályait. 

Az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos 

engedélyezési eljárások közül a bányászati hatóság közreműködése szükséges, ha az 

építési tevékenység 

a) felszínmozgás-veszélyes, illetve bányászati tevékenységgel érintett területen valósul meg; 

vagy 

b) nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, 

elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték biztonsági 

övezetében valósul meg, és az építtető az üzemeltetőnek a bányászatról szóló 1993. évi 

XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 19/A. § (8) 

bekezdése szerint egyetértésének megtagadását vagy az üzemeltető által a 19/A. § (10) 

bekezdése alapján az egyetértés megadásához szabott feltételeket sérelmesnek tartja. 

Az a) pont esetében az építési engedély iránti kérelem földtani szempontú 

megalapozottságának vizsgálata. 

A b) pont esetében annak megállapítása, hogy az üzemeltető nyilatkozatában foglalt 

feltételek vagy a hozzájárulás megtagadása a gázipari tevékenységgel kapcsolatos 

létesítmény rendeltetésszerű használatával és védelmével kapcsolatos jogszabályi 

rendelkezéseknek megfelelő-e. 

A bányászati tevékenység és az ásványvagyon-gazdálkodás követelményeit a bányászatról 

szóló 1993. évi XLVIII. törvény és a végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 

tartalmazza. 

A vizek védelme a felszíni és felszín alatti vizekre és azok készleteire terjed ki. A környezet 

igénybevétele – így különösen a vízviszonyokba történő beavatkozások - esetén biztosítani 

kell, hogy a víz, mint tájalkotó tényező fennmaradjon, a vízi és víz közeli élővilág 

fennmaradásához szükséges feltételek, valamint a vizek hasznosíthatóságát elősegítő 

körülmények ne romoljanak. 

A felszín alatti vizek minőségi védelmét szolgáló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet és a 

felszín alatti víz állapota szempontjából Dombóvár Város területe érzékeny felszín alatti 

területi besorolású település a felszín alatti víz szempontjából a 7/2005. (III. 1.) KvVM 

rendelettel módosított 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet előírásai szerint. 

A településen nyílt karszt területek nem találhatók. 

A felszín alatti vizek minőségének védelme érdekében a kockázatos szennyezőanyagok 

elhelyezése, továbbá a felszín alatti vízbe történő közvetlen és közvetett bevezetése tilos, 

illetve a létesítési engedélyezés során megállapított feltételek szerint – engedély alapján - 

történhet. 

A földtani közeg és megvalósulása esetén a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni 

védelméhez szükséges határértékeket be kell tartani. A földtani közeg és a felszín alatti 

vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések 

méréséről szóló 6/2006. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet követelményei 

határozzák meg a határértékeket. 

Élővízbe és a közcsatorna-hálózatba bocsátott szennyvíz vagy folyékony hulladék esetén a 

szennyezőanyag tartalomra vonatkozó határértékeket, küszöbértékeket be kell tartani. a 
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felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló, módosított 220/2004. (VII. 21.) Korm. 

rendelet és a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és 

alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint. 

A település szennyvízcsatorna hálózat fejlesztésénél a határértékek betartása kiemelt 

szempont. 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt, melynek 28. § (1) bekezdése szerint 

vízjogi engedély szükséges – jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve – 

vízimunka elvégzéséhez, illetve vízilétesítmény megépítéséhez, átalakításához és 

megszüntetéséhez (létesítési engedély), továbbá annak használatba vételéhez, 

üzemeltetéséhez, valamint minden vízhasználathoz (üzemeltetési engedély) figyelembe kell 

venni. 

A beruházási programok megvalósítása során, új kút fúrásakor, szennyvíz-előkezelésnél, 

csatornázásnál, átfogó vízrendezésnél, vízfolyás-rendezésnél stb. kell a szükséges 

engedélyezéseket lefolytatni. 

A vízjogi engedélyt az illetékes Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vízügyi Hatóságától 

kell megkérni a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben foglaltak betartásával. 

A tervek engedélyezése csak a szabályozási előírásokban rögzített, és minden esetben 

kötelezően bevonandó szakhatóságok, valamint a szakterületük szerint érintett 

szakhatóságok, és más eljárásban eljáró hatóságok pozitív állásfoglalása alapján történhet.  

Mélyfekvéses területeken építési tevékenység csak a talajvíz szintek vizsgálata alapján 

engedélyezhető, mezőgazdasági tevékenység, pedig csak a földhasználók kockázatára 

végezhető.  

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 

létesítményekre vonatkozó műszaki szabályairól szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 

szerint kell az erre vonatkozó tevékenységet (műszaki tervezés, kivitelezés, fenntartás, 

üzemeltetés) folytatni.  

A nagyvízi medrek, a parti sávok, vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett 

területek használatáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével 

kapcsolatos eljárásokról szóló vízügyi követelményeket – melyeket a 83/2014. (III. 14.) 

Korm. rendelet tartalmazza - be kell tartani, valamint az előírásoknak megfelelő védősáv 

fennmaradását biztosítani kell. 

A vizek és közcélú vízi-létesítményekkel kapcsolatban a 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet 

előírásait kell érvényesíteni. 

A vízbázisok védelme érdekében a különböző védőövezetek által érintett területeken a 

123/1997. (VII.18.) Korm rendelet 5. számú mellékletének korlátozásait kell érvényesíteni a 

területek igénybevételekor. 
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Felszíni és 

felszín alatti 

vízbázisok 

Felszín alatti 

vízbázisok 

hidrogeológiai 

belső külső A B 

védőövezetek védőövezetek 

Beépítés, üdülés     

Lakótelep; új percellázás üdülőterület kialakítása - - - o 

Lakó- vagy irodaépület csatornázással - x + + 

Lakóépületek csatornázás nélkül - - x o 

Szennyvízcsatorna átvezetése - x o o 

Szennyvíztisztító telep - - o + 

Házi szennyvíz szikkasztása - - o o 

Települési folyékonyhulladék-lerakó létesítése és 

üzemeltetése 
- - - x 

Települési hulladéklerakó (nem veszélyes 

hulladékok lerakása) 
- - - o 

Építési hulladék lerakása - - o + 

Temető - - x + 

Házikertek, kiskertművelés - - o o 

Sátorozás, fürdés - x + + 

Sportpálya - x + + 

 

Ipar     

Erősen mérgező vagy radioaktív anyagok 

előállítása, feldolgozása, ilyen hulladékok tárolása, 

lerakása 

- - - - 

Mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása - - - o 

Mérgező anyagokkal nem dolgozó üzemek, 

megfelelő szennyvízelvezetéssel 
- x o + 

Ásványolaj és –termékek előállítása, vezetése, 

feldolgozása, tárolása 
- - x o 

Veszélyeshulladék-ártalmatlanító - - - x 

Veszélyeshulladék-lerakó - - - - 

Veszélyes hulladék üzemi gyűjtő - - x o 
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Élelmiszer-ipari szennyvizek szikkasztása, 

hulladékaik tárolása 
- - - o 

Egyéb ipari szennyvízszikkasztás - - - - 

Salak, hamu lerakása - - o o 

 

Mezőgazdaság     

Erdőtelepítés és művelés vegyszeres kezelés 

nélkül 
- + + + 

Növénytermesztés - o o o 

Komposztálótelep - - x o 

Önellátást meghaladó állattartás - - x o 

Legeltetés, háziállattartás - o o + 

Szervestrágyázás - o o + 

Műtrágyázás - o o o 

Hígtrágya és trágyalé kijuttatása termőföldre - - - o 

Hígtrágya- és trágyalé leürítés - - - - 

Szennyvízöntözés - - - o 

Tisztított szennyvízzel való öntözés - - o + 

Növényvédőszerek alkalmazása - o o o 

Növényvédőszer-kijuttatás légi úton - - - o 

Növényvédőszer-tárolás és –hulladék-elhelyezés - - - x 

Növényvédőszeres eszközök mosása, 

hulladékvizek elhelyezése 
- - - o 

Szerves- és műtrágya raktározása és tárolása - - x o 

Szennyvíziszap tárolása - - x o 

Szennyvíziszap termőföldön történő elhelyezése - - x o 

Állati hullák elföldelése, dögkutak létesítése és 

működtetése 
- - - o 

Haltenyésztés, haletetés - - o o 

 

Közlekedés     

Autópálya, autóút, vízzáróan burkolt 

csapadékvízárok-rendszerrel 
- x o + 
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Egyéb út, vízzáróan burkolat csapadékvízárok-

rendszerrel 
- x + + 

Egyéb út - - x + 

Vasút - - o + 

Gépkocsi parkoló - - o + 

Üzemanyagtöltő-állomás - - x o 

Gépkocsimosó, javítóműhely, sódepónia - - o + 

 

Egyéb tevékenység     

Bányászat - - x o 

Fúrás, új kút létesítése - o o o 

A fedő- vagy vízvezető réteget érintő egyéb 

tevékenység 
- - o o 

Jelmagyarázat: 

   

 -  =  tilos 

 x  =  új létesítménynél, tevékenységnél tilos, a meglévőnél a környezetvédelmi felülvizsgálat vagy a 

környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető 

 o  =  új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat, illetőleg a 

környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat 

eredményétől függően megengedhető 

 +  =  nincs korlátozva 

 

Az ivóvíz- és ásvány-gyógyvízkezelő, -tározó műtárgyak és szállító vezetékek 

védőterületeiről és védősávjairól a 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet 4. sz. melléklete 

rendelkezik.  

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet rögzíti az előzetes (környezeti) vizsgálat, a 

környezetvédelmi és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárások szabályait. 

Az előzetes vizsgálati eljárás során a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság dönt, 

hogy környezeti hatásvizsgálat (további eljárást igényel!) elvégzését szükségesnek tartja-e. 

Az építési engedélyezési eljárások során a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság a 

környezeti hatások jelentőségének vélelmezése esetén dönthet a környezetvédelmi 

engedélyezési kötelezettségről a Kormányrendelet 2/A.  §-a szerint. 

 

3.2.2. A levegőminőség védelme 

A levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos követelmények 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint kell gondoskodni a 

levegő minőség megőrzéséről és javításáról.  
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A levegőterhelést okozó forrásokra, tevékenységekre, technológiákra, létesítményekre (a 

továbbiakban: légszennyező forrás) az elérhető legjobb technika alapján, jogszabályban, 

illetőleg a környezetvédelmi hatóság egyedi eljárásának keretében kibocsátási határértéket, 

levegővédelmi követelményeket kell megállapítani. 

A levegőterheltségi szint határértékeit és a helyhez kötött légszennyező pontforrások 

kibocsátási határértékeit a 4/2011.(I. 14.) VM rendelet tartalmazza. 

A levegőterheltségi szint, a helyhez kötött légszennyező pontforrások, a diffúz források (pl.: 

hígtrágya tárolók stb.) vizsgálatára, ellenőrzésére és értékelésére, valamint mindezek 

üzemeltetőire a 6/2011.(I. 14.) VM rendelet követelményei vonatkoznak. 

A légszennyezettség egészségügyi határértékei egyes légszennyező anyagokra vonatkozóan 

Légszennyező anyag 

[CAS szám] 

Veszélyességi 

fokozat 

Határérték (µg/m
3
) 

órás 24 órás éves 

Kén-dioxid [7446-09-5] III. 250 125 50 

Nitrogén-dioxid [10102-44-0] II. 100 85 40 

Szén-monoxid [630-08-0] II. 10.000 5.000* 3.000 

Szálló por (PM10) III. - 50 40 

* Napi 8 órás mozgó átlagkoncentrációk maximuma, amelyet az órás átlagok alapján készített 8 órás mozgó átlagértékekből kell 

kiválasztani. 

A Város jelenlegi állapotának megfelelő, az alapállapotot jelentő levegőminőségi helyzetének 

megítéléséhez a terület légszennyezettség paramétereit az egészségügyi határértékekkel 

kell összevetni.  

A nagyobb hőteljesítményű (140 kWth és ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges 

bemenő teljesítményű) tüzelőberendezések légszennyezőanyagainak technológiai 

kibocsátási határértékeiről a 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet tartalmaz előírásokat. 

A fűtőmű, erőmű nagyságrendű teljesítményekre (50 MWth felett) külön jogszabályok 

rendelkeznek. 

Az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról külön 

jogszabály rendelkezik a 26/2014. (II. 25.) VM rendelettel. 

Figyelembe kell venni az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú 

üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. 

rendelet követelményeit. 

A tervek készítése időszakában a 3 kg hűtőközeg töltetű légkondicionáló vagy 

hűtőberendezéseket be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. 

A levegő védelméről szóló, módosított 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5.§-a szerint a 

bűzkibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles, vagy egységes környezethasználati 

engedély köteles tevékenységek esetén védelmi övezetet kell kialakítani. 
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A védelmi övezetben nem lehet lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, 

szociális és igazgatási célú épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a már működő 

légszennyező források működésével összefüggő építmény.  

A védelmi övezet kialakításával kapcsolatos költségek viselése a légszennyezőt terhelik. 

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárások 

során állapítja meg a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság az elérhető legjobb 

technikán alapuló intézkedéseket.  

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás 

szabályait a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet határozza meg. 

 

3.2.3. Hulladékgazdálkodás 

A hulladékgazdálkodással szemben támasztott követelmények 

A hulladék gyűjtésével, ártalmatlanításával kapcsolatos tevékenységet a 

hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján kell szervezni és végezni 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény: 

 a 32/A. § (1) bekezdés d.) pontja szerint az állam az, aki elkészíti az 

Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási tervet, amely többek között 

meghatározza a közszolgáltatás ellátásának optimális területi lehatárolását 

és az adott területen minimálisan ellátandó közszolgáltatási feladatokat, 

 a 32/A. § (3) bekezdés c.) pontja szerint a Koordináló szerv az, aki az érintett 

közigazgatási szervezeteknek javaslatot tesz a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás szabályozására. 

A hulladék “termelő” köteles gondoskodni a hulladékok előírásszerű gyűjtéséről, tárolásáról, 

a területről, történő kiszállításáról, valamint ártalmatlanításáról, melynek elsődleges célja, 

hogy megakadályozza a hulladék talajba, felszíni és felszín alatti vízbe és levegőbe jutását. 

A településen a környezet veszélyeztetésének minimalizálása érdekében kizárólag 

hulladékszegény technológiák telepítését szabad engedélyezni úgy, hogy a keletkező 

hulladékok hasznosítására, ártalmatlanítására, rendelkezésre álljon engedéllyel és 

kapacitással bíró szolgáltató szervezet. 

A településen keletkezett lakossági hulladék összetétele rendkívül inhomogén, nagy 

szervesanyag-tartalmú háztartási hulladék mellett tartalmaz még vegyes kerti és veszélyes 

hulladékot (növény védőszeres göngyöleg, lejárt szavatosságú gyógyszer, használt elem 

stb.) is, ezért elhelyezését rendkívüli gondossággal kell megoldani.  

A hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján az önkormányzat 

hulladékgazdálkodási feladatainak ellátása során gondoskodni kell a hulladéklerakók 

felülvizsgálatáról és tovább üzemeltetésük lehetőségeinek feltárásáról, a hasznosítható 

hulladékok szelektív gyűjtésének megteremtéséről, a biológiailag lebomló szervesanyag 

tartalom csökkentéséről (komposztáló telep létesítése).  

Meg kell teremteni a hulladékok átvételére egész évben alkalmas gyűjtőpontok és 

hulladékudvarok kialakításának lehetőségét, a bontási hulladékok válogatását, értékesítését, 
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a megmaradó anyagok esetleges lerakását biztosító telep létesítését.  

A 2012. évi CLXXXV. törvény szerint el kellett készíteni a település komplex 

hulladékgazdálkodási tervét. Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának 

és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet elvárásai 

teljesülésével a települési környezet környezetterhelése minimalizálható.  

A köztisztasággal összefüggő, a rendezési tervvel egyidőben meghozandó rendeletben kell 

meghatározni a közterületen kijelölendő hulladékgyűjtő pontok helyét. A közszolgáltató 

kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről a 317/2013. (VIII. 

28.) Kormányrendelet, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának 

részletes szakmai szabályairól a 64/2008. (III. 28.) Kormányrendelet rendelkezik. 

A hulladékok jegyzékét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 21.) VM rendelet 

tartalmazza. 

A hulladékok közül megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a veszélyes hulladékokra.A 

veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására a veszélyes 

hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 

7.) Kormányrendelet előírásai vonatkoznak. A veszélyes hulladék termelő köteles 

gondoskodni a hulladékok előírásszerű kezeléséről, melynek elsődleges célja, hogy 

megakadályozza a hulladék talajba, felszíni- és felszín alatti vízbe és levegőbe jutását.  

A hulladékok egyik speciális fajtája az állattenyésztés során keletkező állati tetem, hulladék. 

Az állati tetemek elhelyezésére az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről szóló 110/2002. 

(XII. 12.) OGY határozat, valamint a hatályon kívül helyezett 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 

értelmében 2005. december 31-e után nem történhet dögkútban, dögtéren. 

A hatályos jogszabály a 45/2012. (V. 8.) VM rendelet. A dögkút hiánya miatt a fehérje-

feldolgozó üzembe való szállítás a megnyugtató hosszú távú megoldás. Ha és amennyiben 

a foglalkoztatás érdekében állattartó telep létesül, úgy erre is figyelemmel kell lenni. 

Az elhullott állatok tetemeinek, mint a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre 

és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és 

az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1069/2009/EK rendelet 9. cikk 

szerinti 2. kategóriába sorolt állati hulladéknak ártalmatlanító üzembe történő szállítás 

céljából erre engedéllyel rendelkező vállalkozásnak való átadása, vagy engedélyezett 

kiskapacitású hulladékégetőben történő elégetése megfelelő.  

Az állati tetemeket elszállításukig szilárd padozatú, mosható falfelületű, fedett, zárható, 

kerítés vonalában elhelyezett és kívülről üríthető hullatárolóban kell elhelyezni. 

3.2.4. Zaj- és rezgés elleni védelem 

Környezeti zajvédelmi követelmények 

A környezeti zaj- és rezgésvédelem területén érvényes rendeletek, előírások megtartásával 

biztosítható a környezetvédelmi szempontból is megfelelő települési környezet kialakítása.  

A területrendezés, településfejlesztés során kell érvényesíteni azokat az előírásokat, 

melyekkel a káros hatások kialakulása megelőzhető, a meglévő hatások csökkenthetők, 

illetve bizonyos területeken a kedvező állapot megtartható. 
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A környezeti zaj- és rezgésvédelmi követelményeket a környezeti zaj- és rezgés elleni 

védelem egyes kérdéseiről szóló 284/2007.(X. 29.) Kormányrendelet, továbbá a 

zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás 

ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007 (XII. 18.) KvVM rendeletek tartalmazzák. 

A megengedett zaj- és rezgésterhelési határértékeket a területi funkciótól függően külön a 

nappali (600-2200) és külön az éjszakai (2200-600) időszakra vonatkozóan a 27/2008.(XII. 3.) 

KvVM-EüM együttes rendelet mellékletei tartalmazzák. 

A Kormányrendelet értelmében a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket 

úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és helyiségben a 

zaj- vagy rezgésterhelés megfeleljen a követelményeknek. Védendő területeket, pedig úgy 

kell kijelölni, hogy a megengedett határértékek teljesüljenek. 

A rendelet meghatározza a létesítéssel kapcsolatos követelményeket is. E szerint zajt 

kibocsátó berendezés, telephely, tevékenység úgy létesíthető, illetve üzemeltethető, hogy 

környezeti zajkibocsátása nem haladhatja meg a jogszabályban előírt zajterhelési 

határértékeket. Jelenleg a 27/2008.(XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben foglaltak. 

Meglévő közlekedési útvonalak melletti, új tervezésű, vagy megváltozott övezeti 

besorolású területeken, megfelelő beépítési távolság meghatározásával és 

betartásával, illetve műszaki intézkedésekkel kell biztosítani az előírt zajterhelési 

határértékek teljesülését. 

Korszerűsítés, útkapacitás bővítés esetében, ha a változást megelőző állapotban már 

határérték túllépés ált fenn, akkor legalább a változást megelőző zajterhelés a 

követelmény.  

Új út létesítésének, a forgalmi viszonyok lényeges és tartós megváltozását 

eredményező felújítása, korszerűsítés tervezésekor a zajterhelési határértékeket 

érvényesíteni kell.  

Ennek érdekében a hosszú távra tervezett forgalom figyelembevételével zajcsökkentő 

létesítmények, berendezések alkalmazását kell szükség esetén előírni és biztosítani. 

Jelenleg a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet 3. sz. melléklete határozza meg. 

A forgalom nagyságának figyelembevétele a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Rt. 

által kiadott „Országos Közutak 2015. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma” adatainak, 

és az ÚT 2-1.302.2003 „Közutak távlati forgalmának meghatározása előrevetítő módszerrel” 

című Útügyi Műszaki Előírás által megadott forgalomfejlődési szorzók alkalmazásával kapott 

értékeivel történik.  

Zajterhelési határérték új utakra, vagy megváltozott területi funkcióra a 27/2008. (XII. 3.) KöM 

– EüM együttes rendelet 3. sz. melléklete alapján. 

A település területére, az OTÉK szerint meghatározott terület-felhasználási egységekre, 

illetve a beépítésre szánt területek esetén építési övezetekre, beépítésre nem szánt területek 

esetén övezetekre vonatkozóan, a zajterhelési határértékeket tartalmazó KvVM-EüM 

együttes rendelet figyelembevételével a következő határértékek érvényesítendők. 
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Üzemi-, szolgáltató létesítmények esetében 

Sor-

szám 
Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM 

megítélési szintre (dB) 

N É 

1. 
Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi 

terület 
45 35 

2. 

Kisvárosias, kertvárosias, falusias lakóterület, különleges 

területek közül az oktatási létesítmények területe, temetők 

és a zöldterületek 

50 40 

3. Nagyvárosias lakóterület, vegyes terület 55 45 

4. Gazdasági terület 60 50 

 

Védett létesítmény, épület (lakó- és intézményépület) nélküli ipari- gazdasági területekre a 

hivatkozott KvVM-EüM együttes rendelet nem állapít meg zajterhelési határértékeket. 

Közlekedési létesítmények melletti területeken megengedett zajterhelési határértékek 

Sor- 

szám 
Területi funkció 

Határérték (LTH) az LAM kö megítélési szintre (dB) 

kiszolgáló úttól, 

lakóúttól 

származó zajra 

a települési 

önkormányzat 

tulajdonában lévő 

gyüjtőutak-tól, illetve 

vasúti mellékvonaltól 

származó zajra 

a települési 

önkormányzat 

tulajdonában lévő 

belterületi 

gyorsforgalmi és 

főutaktól 

származó zajra 

N É N É N É 

1. 

Üdülőterület, 

különleges területek 

közül az 

egészségügyi terület 

50 40 55 45 60 50 

2. 

Kisvárosias, kertváro-

sias lakóterület, 

különleges területek 

közül az oktatási 

létesítmények 

területe, temetők és a  

zöldterületek 

55 45 60 50 65 55 

3. 
Nagyvárosias 

lakóterület, vegyes 

terület 

60 50 65 55 65 55 

4. 
Gazdasági terület 

65 55 65 55 65 55 
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Újonnan létesülő lakó- és közösségi épületekbena külső környezetből származó 

rezgések megengedett egyenértékű, súlyozott rezgésgyorsulás értékeit a KvVM-EüM 

együttes rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza. 

 

3.2.5. Táj- és természetvédelmével kapcsolatos követelmények 

A táj- és természetvédelmi követelményeket az európai közösségi követelmények szerint 

hatályban lévő jogszabályok tartalmazzák. A legjelentősebb a természet védelméről szóló 

1996. évi LIII. törvény.  

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekre (NATURA-

2000) a 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet előírásai alkalmazandók.  

A tájvédelemmel kapcsolatos eljárások rendjét a módosított 166/1999. (XI.19.) 

Kormányrendelet tartalmazta. A hatályon kívül helyezett jogszabály helyett ki kell dolgozni a 

térségi és megyei terveket, amelyek iránymutatók lehetnek a tájpotenciál megőrzésével 

kapcsolatban.   

Az 1996. évi LIII. törvény értelmében „ex lege” védett – vagyis külön védelmi határozat nélkül 

is természetvédelmi oltalom alatt áll – az ország valamennyi lápja, földvára, valamint 5 

liter/perc értéket meghaladó vízhozamú forrása. A település közigazgatási területén található 

„ex lege” védett értékek listája – hazánk többi területéhez hasonlóan – még nem került 

nyilvánosságra. Tekintettel a hiányos jogszabályi háttérre igen fontos a tervezés során a 

későbbiekben nem releváns szempontok környezeti értékelése is, ezért a vizsgálati 

szempontok miatt feltétlen szükséges a keret jogszabályok rögzítése.  

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény rendelkezése szerint természetvédelmi 

oltalom alatt állnak azok az erdő, gyep, nádas művelésű ágú területek, művelés alól 

kivettként nyilvántartott és nem építmény elhelyezésére szolgáló, vagy bányaművelés alatt 

nem álló földterületek, valamint mező- és erdőgazdasági hasznosításra alkalmatlan 

földterületek, melyeket elsősorban természetközeli állapotok jellemeznek. Ezek az ún. 

természeti területek, melyek jelentőségét az adja, hogy - általában a nagy kiterjedésű 

szántók közé ékelődve – a természetes élővilág számára menedékhelyet biztosítanak.   

Az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002. (I.23.) KöM-FVM 

együttes rendelet részletesen előírja a területek kijelölésének és létesítésének szabályait.  

A természetvédelmi kezelési tervekre a 30/2001. (XII. 28.) KöM rendelet előírásai 

vonatkoznak.  

3.2.6. Épített környezet védelmével kapcsolatos követelmények 

Az épített környezet védelmét az ország sajátos jogszabályrendszere biztosítja. Tolna 

megyevonatkozásban meghatározó az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi 

XXVI. Törvény.  

Meghatározó továbbá Tolna megye területrendezési terve, illetve a megye települései 

településrendezési tervei. A településrendezési eszközök rögzítik az építési szabályokat, 

amelyet önkormányzati jogalkotás keretében dolgoznak ki. 
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Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, többször módosított 1997. évi LXXVIII. 

törvény, valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény, az örökség 

védelméről szóló 2001. LXIV. törvény és a végrehajtásukra kiadott jogszabályok 

tartalmazzák, illetve biztosítják az épített környezet védelmét. 

 

Külön ki kell emelni az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 

253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet és az örökségvédelmi hatástanulmányról szóló 

395/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet rendeletek előírásait. 

4. A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK ALKALMAZÁSA ESETÉN VÁRHATÓ KÖRNYEZETET ÉRŐ 

HATÁSOK 

A települési környezet minőségét a környezeti elemek védelmével és a jelentős hatások 

elleni védelem koordinált érdekei együttesen határozzák meg.  

A településrendezési eszközök módosítása során a kedvező környezeti állapot megőrzését 

és javítását tűztük ki célul, így ennek a szempontnak való megfelelés értékelése a feladata a 

fejezetnek a területfejlesztés, területrendezés várható hatásainak elemzésével. 

A módosítások célját a 2.2. fejezetben rögzítettük.  

4.1. A településrendezési terv összevetése az országosan és helyi szinten elvárható 

környezet- és természetvédelmi célokkal, követelményekkel 

 

A rendezési tervek készítése során figyelembe vett, a 3.1. pontban részletezett tervekkel és 

regionális léptékű programokkal való összhang megteremtése volt a célja mind az 

önkormányzatnak, mind a tervezőknek.  

Minden tekintetben sikerült megteremteni a települési rendezési tervek összhangját a 

magasabb szintű tervekkel. 

A magasabb szintű jogszabályoknak és követelményeknek való megfelelés természetesnek 

tekinthető.  

4.2. A környezetet érintő hatások előrejelzése 

 

A környezeti alapállapot és a fejlesztési elképzelések, programok alapján a település-

szerkezeti és szabályozási terv kialakításával várható környezeti hatások a 

követelményeknek megfelelően a környezeti elemek rendszerei szerint, és a jelentős 

környezeti hatások figyelembevételével értékelhető. 

Dombóvár Város településrendezési eszközei módosításának jelen eljárásban vizsgált 

indítványai a következők, amelyekben a módosító indítványok regisztrált sorszámai szerint 

értékeljük a környezetterhelő hatásokat, várható környezetet, terhelő változásokat. 

1. / Az 1954 hrsz.-ú beépítetlen önkormányzati terület övezeti átsorolását a telek 

beépíthetőségének érdekében. 
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Az módosítással érintett ingatlan a méretei szerint nem rendelkezik gazdaságosan 

beépíthető és a csomópont környezetének rendezése szempontjából megfelelő 

adottságokkal. A települési és épített környezet javítása érdekében szükséges a 

csomópont környezetének fejlesztése, rendezése.  

A módosítás a környezeti elemeket jelentősen nem terheli, a jelentős hatótényezők 

nem terhelik a környezetet. A módosítással a települési és épített környezet 

minősége javulása biztosított. 

 A módosítás környezet- és természetvédelmi érdekeket nem sért. 

2./Az 1053 hrsz.-ú, kivett bíróság és egészségház esetében olyan építési övezeti 

átsorolást, mely lehetővé teszi a telek megosztását a használat szerint. 

A módosítás a jelenlegi építmények fenntartói által használatban tartott telek-

használat szerint való telekmegosztásra, az építmények fenntarthatóságára, 

fejleszthetőségére irányul. A meglévőség alapján a környezetterhelő hatások, nem 

változnak. A hatályos településrendezési eszközök akadályozzák az építmények 

fenntarthatóságát, amely a települési és épített környezet romláséhoz vezethet. A 

módosítási javaslat erre a problémára tesz elfogadható javaslatot. 

Az tulajdonjog-védelmi jellegű, az üzemeltetők használata szerinti rendezés a 

környezet-terhelő hatások változását nem eredményező módosításra tekintettel az 

indítvány környezet- és természetvédelmi érdeket nem sért. 

3./ A 66 hrsz.-ú közterület esetében a hatályos szabályozási vonal 

megszüntetését, mely lehetővé teszi a telekalakítást. 

A módosítás a jelenlegi környezethasználaton nem változtat. A jogi helyzet 

átvezetése technikai jellegű beavatkozás. Környezet- és természetvédelmi 

szempontból nem releváns a módosítás. Az út megvalósításának elmaradása a 

várható környezetterhelés (zaj, levegő) növekedését sem indukálja. 

A módosítás környezet- és természetvédelmi érdeket nem sért. 

4./ Az 1944 hrsz.-ú saját használatú út (Kandó K. utca) esetében az út 

kialakításához szükséges szabályozási vonalak módosítását, eltolását oly 

módon, hogy a szabályozási vonal magántulajdonú ingatlant ne érintsen. 

A módosítás a kialakult állapotok szerint történő szabályozás átvezetését biztosítja. A 

módosítás környezethasználat változást nem indukál. Az előkertek fenntartásával a 

lakóingatlanok terhelése is mérséklődik a tervezett állapothoz képest. A települési és 

épített környezet a módosítás után kedvezőbb állapotot eredményez. 

A módosítás környezet- és természetvédelmi érdeket nem sért. 
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5./ Az 586/31 hrsz.-ú, kivett közterületen, vagy annak közelében, a parkolók 
kialakítására felvázolt fejlesztési program elkészítését, és annak ismeretében 
zárt parkolók kialakításának lehetőségét. 

A gépjármű tárolók kialakítását célzó módosító indítvány a lakóingatlanoktól távolabb, 
kedvezőbb elhelyezkedéssel és megközelítéssel teszi lehetővé a fejlesztés 
megvalósítását. A fejlesztés megvalósíthatóságát a tulajdonosi szerkezet is 
biztosíthatja. A környezetterhelés szempontjából a gépjármű tárolók megvalósítása 
vízvédelmi, levegőtisztaság- és zajvédelmi érdekeket szolgál. A megfelelő 
színvonalon kivitelezett építmény a települési környezet minőségét is javíthatja. 

A módosítás környezet- és természetvédelmi érdekeket nem sért. 

6./ A Kosztolányi utcai 3163/14 hrsz.-ú közút övezeti besorolása megszüntetését 

a terület értékesíthetőségének érdekében. 

A módosítás a meglévő lakóingatlanok környezetének telekrendezése érdekében 

történik. A jelenleg közlekedési célra nem használt tervezet út törlése 

környezethasználat változással nem jár. A tervezet út megvalósítása környezeti 

terhelése célforgalom lebonyolítása esetén is az éjszakai időszakban zavaró hatású 

lehet, így az elmaradása a települési környezet minőségét javítja. 

A telekrendezési célú, a környezet-terhelő hatások változását nem eredményező 

módosításra tekintettel környezet- és természetvédelmi érdeket nem sért az 

indítvány. 

7./ A Gólyavári ásatásokhoz kapcsolódó területszerzés és a terület átminősítése 

Má-2 (általános mezőgazdasági) övezetről olyan övezetre, melyben az elő-, oldal 

és hátsókert mérete lehetővé teszi a telekalakítást. 

A módosítás a kulturális örökség védelmét, annak a fenntartását és hosszú távú 

bemutathatóságát szolgálja. A jelenlegi leromlott állapotú műemlék megmentése 

érdekében szükséges védőszerkezet számára terület biztosítása. 

A módosítás az épített környezet javítását szolgálja. A módosítással egy időben 

pontosításra kerül a város helyi természetvédelmi területe. 

A követelmények betartásával, a megfelelő infrastruktúra (különösen a csapadékvíz 

elvezetés megoldása) kiépítésével a módosítás jelentős környezetterhelés változást 

nem okoz, okozhat. 

8.-13./ A Kórház utcában tervezett csomópont kialakításának felülvizsgálata az 

érintett kérelmezővel való egyeztetésfigyelembevételével.A Borealis L.A.T 

Hungary Kft. dombóvári hrsz. 2952/2 hrsz-ú ingatlanával kapcsolatos 

módosítások. 

A két indítvány azonos területet érint, így az igények és lehetőségek együttes 

vizsgálata alapján történhet a településrendezési eszközök módosítása. 

A szabályozás során az érintett terület közlekedési kapcsolatainak egyszerűsítése 

történik igazodva a jelenlegi területhasználatokhoz és a létesítmények funkcióihoz. 
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A beültetési kötelezettség bármely fejlesztés esetén a használatba vétellel egy 

időben teljesítendő. 

A módosítások a követelmények betartása esetén jelentős környezetterhelő hatást 

nem eredményeznek. 

9./ Légkábel kiépítésére vonatkozó előírások változtatása a helyi építési 

szabályzat módosításával, annak érdekében, hogy az önkormányzat minden 

esetben véleményezhesse, és adhasson felmentést az adott területen a 

földkábelek elhelyezése alól. 

A módosítás a helyi építési szabályzat hatályos jogszabályokhoz való pontosítást 

tartalmazza, úgy, hogy az önkormányzat az OTÉK rendelkezései betartásán túl 

véleményezhesse a földkábeltől való eltérések megvalósítását. A településképi 

rendelkezések hatályba lépésével a jelenlegi átmeneti helyzet megoldást nyer. 

Az indítvány környezethasználat-változást nem eredményez, így körültekintő 

odafigyeléssel környezet- és természetvédelmi érdekeket nem sért a módosítás. 

10./ A vízfolyások és a vizes élőhelyek védelme érdekében a vízfolyások 

környezetében védőterület kijelölése. 

A vízfolyások és vizes élőhelyek védelmét a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és 

fakadó vízek által veszélyeztetett területek használatáról, valamint a folyók esetében 

a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó 

szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm rendelet rendelkezik. A tervezett HÉSZ 

módosítás a kormányrendeletben foglalt 6 m-es védősávnál nagyobb mértékű 

védősávot kíván előírni. A 10 m-es védősáv a kormányrendeletben szereplő 

legfeljebb 10 m szélességű előírásával összhangban van. 

A HÉSZ módosítás környezetvédelmi érdekeket szolgál. 

11./ A 3824/7 és a 3824/8 hrsz-ú ingatlanokkal (MOL Nyrt.) kapcsolatos 

módosítások 

A módosítás a MOL Nyrt. telephelyén a Gunarasi út mentén található szabadidő 

központ önálló övezeti besorolására irányul a jelenlegi használat és a terület 

fejleszthetősége érdekében. 

A különleges övezet kialakításával környezethasználat változás nem történik. 

A módosítással egy időben pontosításra kerül a város helyi természetvédelmi 

területe. A kijelölt zöld területek kedvező hatást biztosítanak. 

A módosítás környezet- és természetvédelmi érdeket nem sért. 
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12./ A 3015 hrsz-ú zöldterület (közpark egy részének) értékesítése, és az ehhez 

kapcsolódó szabályozási vonalak módosítása. 

A zöldterületi határ módosítása lehetővé teszi a szomszédos ingatlanon oldalkert 

kialakítását. A módosítás következtében rendezni szükséges a terület csapadékvíz 

elvezetését. 

A követelmények betartásával az módosítás környezet- és természetvédelmi érdeket 

nem sért. 

14./ Pipacs utca egy részének (hrsz:2587) Köu-5 jelű vegyes forgalmi út 

felülvizsgálása, a közterület felosztása (telekalakítás) és a meglévő 

szabályozási vonalak módosítása. 

A módosítás során a közlekedési és közműterületként nem hasznosított a hatályos 

tervben közlekedési területként lehatárolt övezet elhagyása történik. A módosítással 

a jelenlegi kialakult területhasználat szerint történik az övezet lehatárolása. 

Környezethasználat változás nem történik a módosítással, így környezet- és 

természetvédelmi érdekeket nem sért az indítvány. 

15./ Hunyadi tér 23. 1294/9 és 1297/16 hrsz-ú ingatlanokat érintő közterület 

szabályozás és övezeti határrendezés. 

A módosítás a kialakult területhasználatoknak megfelelő övezeti lehatárolást célozza. 

A hatályos tervben szereplő út megvalósítása felesleges környezetterheléssel járt 

volna, így az elhagyása környzetvédelmé eredménnyel is jár. 

A módosítás környezet- ésttermészetvédelmi érdekeket nem sért. 

Összefoglalóan a módosítások célja a Város számára a településfejlesztési 

koncepcióban megfogalmazottakhoz illeszkedő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő 

korszerű településrendezési eszközök kidolgozása. 

A környezet védelmének általános szabályiról szóló 1995. évi törvény 24-27. §-ai 

szerint összefoglalóan a következők rögzíthetők: 

 A módosítással érintett területek fejlesztése a települési környezet 

minőségén javít 

  megakadályozza a területek állag és környezetminősége további 

romlását. 

 A település hatályos és a módosítás realizálódása esetén is a 

településrendezési eszközei a környezet terhelhetősége és a 

településrészek rendeltetése alapján övezeteket határoz meg. 

 A fejlesztési területeken a jelenleg folytatott és a tervezett 

tevékenységek sem igényelnek jelen ismeretek szerint sajátos 

védőterület kialakítását, azonban a szabályozási elemekkel optimalizálni 

kívánja az Önkormányzat a környezethasználatot. 

 A hatályos településrendezési eszközök és a módosítás realizálódása 

esetén is meghatározott a zöldterületi követelmény rendszer. 
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 A környezetei értékelés szempontjai a tervezés során maximálisan 

figyelembe lettek véve. 

Megállapítható, hogy Dombóvár Város településrendezési eszközei módosítása során 

készített tervek, és a környezeti értékelés biztosítja a település jelenlegi kedvező 

környezeti minőségének és ezen a zajhelyzetének megtartását, illetve hosszútávon 

biztosítja a környezeti elemek védelmét. 

 

5. JAVASLAT A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ÖNKORMÁNYZATI 

INTÉZKEDÉSEKRE, MONITORIZÁLÁSRA 

A településrendezési eszközök módosítása során a környezeti értékelés a terület-

felhasználási kérdéseket és az építési tevékenység feltételrendszerét tisztázza.  

A településrendezési tervekhez kapcsolódó, azokkal összhangban, lehetőleg az 

elfogadásával egy időben szükségszerű olyan önkormányzati intézkedések foganatosítása, 

melyek kezelik a településen meglévő, esetleg bekövetkező környezeti konfliktusokat és 

szabályozza a lakosság együttélési szabályait, valamint a kötelezően igénybeveendő 

közszolgáltatásokat. 

Dombóvár Városában a következő kapcsolódó intézkedésekre teszünk javaslatot: 

A helyi természetvédelmi terület határának pontosítása a Gólyavár műemlék és MOL Nyrt. 

telephelye környezetében. 

A település környezetvédelmi programjának felülvizsgálata a fejlesztési koncepció 

fejlesztésére, módosulására tekintettel. 

A korszerűsített hulladékgazdálkodási tervek szerint a hulladékgazdálkodást érintő helyi 

rendeletek (köztisztasági, közszolgáltatási stb.), aktualizálása az országos tervekhez való 

illeszkedés érdekében.  

Az elfogadható és a követelményeknek is megfelelő „zajhelyzet” elérése érdekében fontos 

továbbá azoknak a feladatoknak és eszközöknek a meghatározása, melyekkel 

megakadályozható a környezet minőségének további romlása, valamint fokozatos javulás 

érhető el. 

A település lakóingatlanain megengedett kisvállalkozások esetében az engedélyezés során 

az előírt zajterhelési határértékek teljesülésének igazolását követelménynek kell tekinteni, 

annak érdekében, hogy a közvetlen környezetükben lévő lakóterületek kedvező zajhelyzete 

megmaradjon, illetve a zajterhelés növekedése megakadályozható legyen. 

6. ÖSSZEFOGLALÁS 

Dombóvár Város településrendezési eszközei módosításához elkészítettük a 

környezetalakítási és környezetvédelmi munkarészhez szükséges környezeti értékelést.  

A környezeti hatások értékelését a települési környezet minőségét, állapotát befolyásoló 

környezethasználatokra vonatkozó követelmények összefoglalásával kezdtük. 
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Célirányosan rögzítettük környezeti elemenként, szakterületenként a követelményeket, 

elvárásokat, melyek a környezethasználat minősítésén túl a szabályozási terv kialakítását és 

a helyi építési szabályzat kereteit határozták meg.  

Összegeztük a területfejlesztés, területrendezés várható hatásait, a fejlesztési irányokat. 

Külön javaslatot adtunk a településrendezési tervekhez kapcsolódó egyéb önkormányzati 

intézkedésekre, melyek a települési környezetminőségnek a javítását eredményezhetik. 

Összefoglalóan megállapítható, hogy Dombóvár településrendezési eszközeinek 

módosítása segíti a település fenntartható fejlődését, a környezeti helyzetének 

megtartását és hosszútávon biztosítja a környezet védelmét.  

A településrendezési eszközök módosítása nem veszélyezteti a környezeti elemeket 

és a fejlesztések során biztosíthatók a jelentős környezeti hatótényezők elleni 

védelem. 

 

 

 

 

10.TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK 

Dombóvár Város hatályos településrendezési eszközei a területrendezési tervek 
elhatározásaival összhangban vannak. A 2017. évi módosítási eljárás nem tartalmaz olyan 
módosítási elemet, mely ezen változtatna. Ennek részletes bemutatását az alábbiak 
tartalmazzák: 

 
Az Országos Területrendezési Terv (2003. évi XXVI. törvény). 
 
Az Országos Területrendezési Terv (OTrT) 2. és 3. melléklete rögzíti az Ország 

szerkezeti tervét és az országos övezeteket az alábbiak szerint: 

2. melléklet: Az ország szerkezeti terve 

3. melléklet tartalmazza, az alábbiak szerint: 

3/1. melléklet az országos ökológiai hálózat övezetéről, 

3/2. melléklet a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetéről, 

3/3. melléklet a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetéről, 

3/4. melléklet a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetéről, 

3/5. melléklet a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 

övezetéről, 

3/7. melléklet az országos vízminőség-védelmi terület övezetéről, 

 

 Dombóvár Város területét érinti az országos ökológiai hálózat övezete, a kiváló 

termőhelyi adottságú szántóterület övezete, a jó termőhelyi adottságú szántóterület 

övezete, a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete, a tájképvédelmi szempontból 

kiemelten kezelendő terület övezete, és az országos vízminőség-védelmi terület övezete. 
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 A jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetén kívüli, előzőekben felsorolt 

övezeteket a Tolna Megye Területrendezési Terve (TMTrT) tovább pontosítva tartalmazza, 

ezért ezen övezetek tekintetében mind a város egészére vonatkoztatott, mind pedig a 

Dombóvár Város 2017. évi módosításával érintett területek esetében a megfelelés 

igazolását a következő fejezet tartalmazza. 

 A jó termőhelyi adottságú szántóterületek övezetét a megyei terv még nem 

tartalmazza, a településrendezési tervek készítésekor az OTrT-ben megfogalmazottak, és 

lehatároltak az irányadók. Az övezet a település északkeleti külterületi részén érinti a város 

közigazgatási területét. OTrT elvárása (13/B.§), hogy a településrendezési eszközökben a 

jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetét a mezőgazdasági terület területfelhasználási 

egység kijelölésénél figyelembe kell venni.  

 

E területek a hatályos településrendezési tervekben csak részben soroltak 

mezőgazdasági terület-felhasználásba, illetve övezetbe. Az országos övezet több eleme 

azonban a hatályos településrendezési tervekben már beépítésre szánt területként 

megjelölt. Ilyen a belterület északi részén megjelenő távlati területfejlhasználási területek, 

mely lakó-, gazdasági és vegyes területfelhasználású területeket foglal magába.  

Dombóvár 2017. évi módosításai nem érintik a jó termőhelyi adottságú szántóterület 

övezetét. 
 

Az OTrT vonatkozó kivonatait a következő ábrák mutatják be. 
 

 

 
Kivonat az Ország Szerkezeti Tervéből 
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Kivonat az OTrT 3.1. 

mellékletéből 
Országos ökológiai hálózat 

övezete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kivonat az OTrT 3.2. 
mellékletéből 

Kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterület övezete 
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 Kivonat az OTrT 3.3. 

mellékletéből 
Jó termőhelyi adottságú 

szántóterület övezete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Kivonat az OTrT 3.4. 
mellékletéből 

Kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterület övezete 
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Kivonat az OTrT 3.5. 

mellékletéből 
Tájképvédelmi szempontból 

kiemelten kezelendő terület 
övezete 

 
 

 
Tolna Megye Területrendezési Terve 
 

Tolna megye területrendezési tervének (TMTrT) 2. és 3. melléklete rögzíti a megye 

szerkezeti tervét valamint megyei övezeteket, melyből az alábbiak érintik Dombóvár 

igazgatási területét: 

2. melléklet: Tolna megye szerkezeti terve 

3. melléklet tartalmazza, az alábbiak szerint: 

3/1. melléklet: Magterület övezete 

3/1. melléklet: Ökológiai folyosó övezete 

3/2. melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

3/2. melléklet: Jó termőhelyi adottságú szántóterület 

3/3. melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 

3/3. melléklet: Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete 

3/4. melléklet: Országos jelentőség tájképvédelmi terület övezete 

3/8. melléklet: Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület 

3/9. melléklet: Kiemelt fontosságú honvédelmi terület, honvédelmi terület 

3/10. melléklet: Rendszeresen belvízjárta terület 

3/11. melléklet: Földtani veszélyforrás területe 

3/13. melléklet: Szélerőműpark telepítéséhez vizsgálat alá vonható terület 
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Dombóvár 2017. évi módosításai többségében Tolna megye szerkezeti tervének 

településitérségét érintik. 

 

 A 7. számú indítványmezőgazdasági térséget érint. A teljes település területére 

vonatkozó mezőgazdasági térség nagysága: 5712,18 ha. Dombóvár 2017. évi módosítással 

érintett erdőgazdálkodási térsége 0,43 ha, azaz a módosítás összességben 5% alatti 

(0,0075%). 

Az erdőgazdálkodási térség lehatárolása nem változik .  

A település egészére megfogalmazott települési térség nagysága: 1781,44 ha. A 2017. évi 

módosítása települési térség nagyságát nem módosítják. 

Magterület övezetét (369,48 ha) Dombóvár 2017. évi módosítási indítványai nem érintik. 

Ökológiai folyosó övezetét (468,27 ha) a 7. sz. módosító indítvány érinti.Új beépítésre szánt 

terület azonban nem kerül kijelölésre. 

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetét (1027,11 ha) és jó termőhelyi adottságú 

szántóterület övezetét (3037,87) a 2017. évi módosítás tételei nem érintik. 

Kiváló termőhelyi adottságú 

erdőterület övezetét (~282,09 ha) 

ugyan érinti a 11. számú 

módosító indítvány lehatárolási 

területe, azonban a módosítással 

érintett övezet nem érintett a 

megyei övezet területével. 

Erdőtelepítésre alkalmas terület 

övezetét (~7,58 ha)a 2017. évi 

módosítások nem érintik. 

Tájképvédelmi szempontból 

kiemeleten kezenedő terület 

övezetét (~897,25 ha) a 7. számú 

módosítás érinti. A 

megfogalmazott elvárások 

alapján a tervezett módosítások 

végrehajtásának nincs akadálya. 

Rendszeresen belvízjárta terület 

övezetét (1866,71 ha) az 1, 4, 6, 

8, 11, 12, 13, és 15. jelű 

módosítások érintik. Terület 

felhasználás változások a 

területrendezési tervek 

figyelembevételével kerültek 

meghatározásra, azok 

végrehajtásának nincs akadálya. 

  

Tolna Megyei Szerkezeti Terve 
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Kivonat az TMTrT 3.1. 

mellékletéből 
Magterület övezete (zöld) és 

Ökológiai folyosó övezete (sárga) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kivonat az TMTrT 3.2. 

mellékletéből 
Kiváló termőhelyi adottságú 

szántóterület övezete (zöld) és Jó 
termőhelyi adottságú 
szántóterület övezete (barna) 
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Kivonat az TMTrT 3.3. 

mellékletéből 
Kiváló termőhelyi adottságú 

erdőterület övezete (sötétzöld) és 
Erdőtelepítésre alkalmas terület 
övezete (világos zöld) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kivonat az TMTrT 3.4. 

mellékletéből 
Országos jelentőség 

tájképvédelmi terület övezete 
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Kivonat az TMTrT 3.8. 

mellékletéből 
Ásványi nyersanyag-

gazdálkodási terület 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kivonat az TMTrT 3.9. 

mellékletéből 
Kiemelt fontosságú 

honvédelmi terület, honvédelmi 
terület 
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Kivonat az TMTrT 3.10. 

mellékletéből 
Rendszeresen belvízjárta 

terület 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kivonat az TMTrT 3.11. 

mellékletéből 
Földtani veszélyforrás területe 
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Kivonat az TMTrT 3.13. 

mellékletéből 
Szélerőműpark telepítéséhez 

vizsgálat alá vonható terület 
 
 

 

11.BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS 

Dombóvár Város településrendezési eszközeinek 2017. évi módosítása esetében a 3, 

6, 12, 14, és 15. módosítások tartalmaznak olyan elemeket, mely az aktivitásérték 

egyensúlyának igazolását teszi szükségessé.  

 

A 3. számú indítvány biológiai aktivitásérték számítását az alábbi táblázat  

JELENLEGI ÁLLAPOT 

TERÜLETHASZNÁLAT 
TERÜLET 

NAGYSÁG (ha) 

ÉRTÉK 

MUTATÓ 

AKTIVITÁS 

ÉRTÉK 

Közlekedési terület (Köu) 0,0410 0,6 0,0246 

ÖSSZESEN: 0,0410  0,0246 

 

TERVEZETT ÁLLAPOT 

TERÜLETHASZNÁLAT 
TERÜLET 

NAGYSÁG (ha) 

ÉRTÉK 

MUTATÓ 

AKTIVITÁS 

ÉRTÉK 

Kisvárosi lakóterület (Lk) 0,0145 1,2 0,0174 

Településközpont vegyes terület (Vt) 0,0265 0,5 0,0133 

ÖSSZESEN: 0,0410  0,0307 
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A módosítással a terület biológiai aktivitásértékének növekedése: 0,0061 

 
A 6. számú indítvány biológiai aktivitásérték számítását az alábbi táblázat  

JELENLEGI ÁLLAPOT 

TERÜLETHASZNÁLAT 
TERÜLET 

NAGYSÁG (ha) 

ÉRTÉK 

MUTATÓ 

AKTIVITÁS 

ÉRTÉK 

Közlekedési terület (Köu) 0,0261 0,6 0,0157 

ÖSSZESEN: 0,0261  0,0157 

 

TERVEZETT ÁLLAPOT 

TERÜLETHASZNÁLAT 
TERÜLET 

NAGYSÁG (ha) 

ÉRTÉK 

MUTATÓ 

AKTIVITÁS 

ÉRTÉK 

Kertvárosi lakóterület (Lke) 0,0261 2,7 0,0705 

ÖSSZESEN: 0,0261  0,0705 

A módosítással a terület biológiai aktivitásértékének növekedése: 0,0548 

 
A 8. és 13. számú indítvány biológiai aktivitásérték számítását az alábbi táblázat 

JELENLEGI ÁLLAPOT 

TERÜLETHASZNÁLAT 
TERÜLET 

NAGYSÁG (ha) 

ÉRTÉK 

MUTATÓ 

AKTIVITÁS 

ÉRTÉK 

Zöldterület (Z) 0,3197 6,0 1,9182 

Közlekedési terület (Köu) 0,4170 0,6 0,2502 

Gazdasági ipari terület (Gip) 0,1906 0,4 0,0762 

ÖSSZESEN: 0,9273  2,2446 

 

TERVEZETT ÁLLAPOT 

TERÜLETHASZNÁLAT 
TERÜLET 

NAGYSÁG (ha) 

ÉRTÉK 

MUTATÓ 

AKTIVITÁS 

ÉRTÉK 

Beültetési kötelezettség 0,1541 6,0 0,9246 

Gazdasági ipari terület (Gip) 0,5326 0,4 0,2130 

Zöldterület (Z) 0,1906 6,0 1,1436 

ÖSSZESEN: 0,9273  2,2812 

A módosítással a terület biológiai aktivitásértékének növekedése: 0,0366 

 
A 12. számú indítvány biológiai aktivitásérték számítását az alábbi táblázat  

JELENLEGI ÁLLAPOT 

TERÜLETHASZNÁLAT 
TERÜLET 

NAGYSÁG (ha) 

ÉRTÉK 

MUTATÓ 

AKTIVITÁS 

ÉRTÉK 

Zöldterület 0,0163 6,0 0,0978 

ÖSSZESEN: 0,0163  0,0978 

 

TERVEZETT ÁLLAPOT 
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TERÜLETHASZNÁLAT 
TERÜLET 

NAGYSÁG (ha) 

ÉRTÉK 

MUTATÓ 

AKTIVITÁS 

ÉRTÉK 

Településközponti vegyes zóna (Vt) 0,0163 0,5 0,0082 

ÖSSZESEN: 0,0163  0,0082 

A módosítással a terület biológiai aktivitásértékének csökkenése: 0,0896 
 

A 14. számú indítványbiológiai aktivitásérték számítását az alábbi táblázat 

JELENLEGI ÁLLAPOT 

TERÜLETHASZNÁLAT 
TERÜLET 

NAGYSÁG (ha) 

ÉRTÉK 

MUTATÓ 

AKTIVITÁS 

ÉRTÉK 

Közlekedési terület (Köu) 0,0550 0,6 0,0330 

ÖSSZESEN: 0,0550  0,0330 

 

TERVEZETT ÁLLAPOT 

TERÜLETHASZNÁLAT 
TERÜLET 

NAGYSÁG (ha) 

ÉRTÉK 

MUTATÓ 

AKTIVITÁS 

ÉRTÉK 

Kertvárosi lakóterület (Lke) 0,0550 2,7 0,1485 

ÖSSZESEN: 0,0550  0,1485 

A módosítással a terület biológiai aktivitásértékének növekedése: 0,1155 
 

 

A 15. számú indítvány biológiai aktivitásérték számítását az alábbi táblázat 

JELENLEGI ÁLLAPOT 

TERÜLETHASZNÁLAT 
TERÜLET 

NAGYSÁG (ha) 

ÉRTÉK 

MUTATÓ 

AKTIVITÁS 

ÉRTÉK 

Közlekedési terület (Köu) 0,1443 0,6 0,0866 

ÖSSZESEN: 0,1143  0,0866 

 

TERVEZETT ÁLLAPOT 

TERÜLETHASZNÁLAT 
TERÜLET 

NAGYSÁG (ha) 

ÉRTÉK 

MUTATÓ 

AKTIVITÁS 

ÉRTÉK 

Településközponti vegyes zóna (Vt) 0,1443 0,5 0,0722 

ÖSSZESEN: 0,1443  0,0722 

A módosítással a terület biológiai aktivitásértékének növekedése: 0,0144 
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Dombóvár 2017. évi módosítási eljárási tételeinek biológiai aktivitásértéke: 

Biológiai aktivitásérték változás 

Indítvány száma Meglévő állapot Tervezett 
állapot 

Biológiai aktivitásérték 
változása 

3. sz. indítvány 0,0246 0,0307 +0,0061 

6. sz. indítvány 0,0157 0,0705 +0,0548 

8. és 13. sz. 
indítvány 

2,2446 2,2812 +0,0366 

12. sz. indítvány 0,0978 0,0082 -0,0896 

14. sz. indítvány 0,0330 0,1485 +0,1155 

15. sz. indítvány 0,0866 0,0722 -0,0144 

Összesen 2,5053 2,6248 0,1186 
 

 

Dombóvár 2017. évi módosítási eljárás tételeinek biológiai aktivitásértéke 

összességben növekszik (0,1186).  
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II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 

 

01.A SZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK HATÁROZAT-TERVEZETE 

 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestülete 

……………. határozata 

DOMBÓVÁR VÁROS SZERKEZETI TERVÉRŐL  

szóló 

7/2004. (II.9.) számú Önkormányzati határozat 

módosításáról 

 

 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 7/2004. (II.9.) számú 

Önkormányzati határozattal jóváhagyott Dombóvár Város Szerkezeti Tervében jelen 

határozat 1-5. mellékletébenbemutatott szerkezeti tervi kivágatokon megjelölt telektömbök 

tekintetében, a hatályos szerkezeti terv telektömbje helyébe a melléklet szerinti tartalom lép. 

 

 

Dombóvár, 2018. ………….. hó 

 

 

_________________________ 

Dr. Letenyei Róbert 

jegyző 

_________________________ 

Szabó Lóránd 

polgármester 

 

 

Záradék: 
A határozat kihirdetése ………. 
           Dr. Letenyei Róbert

           jegyző 
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ……………. határozata 

 

1.-5. MELLÉKLETE 
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestülete ……………. határozata 2. melléklete 

Szerkezeti terv változásainak leírása 

A módosítás során a településszerkezeti terv az alábbiak szerint változik: 

3. számú módosító indítvány: 

A módosítás során a 66. hrsz-ú közterület egy része, és az attól délkeleti irányba 

tervezett kiszolgáló út törlésre kerül, és a magmaradó közterület határa a kialakult 

határokhoz igazodik.  

 

4. számú módosító indítvány: 

A Szuhay Sportcentrum északi oldalán tervezett közlekedési terület déli irányban 

szélesedik a különleges sportterület igénybevételével. Az új szabályozási szélesség 9-18,0 

méter között változik. 

 

7. számú módosító indítvány: 

A Gólyavári ásatások helyszínén egy önálló, közcélú kulturális örökségvédelmi célú 

beépítésre nem szánt különleges terület (Kk) került lehatárolásra az általános 

mezőgazdasági területen. A módosítás során a helyi természetvédelmi terület lehatárolása 

pontosításra került a 42/2005. (XII.18.) Önk. rendelet alapján. 

 

8.és 13. számú módosító indítvány: 

A Gólyavári ásatások helyszínén egy önálló, közcélú kulturális örökségvédelmi célú 

beépítésre nem szánt különleges terület (Kk) került lehatárolásra az általános 

mezőgazdasági területen. A módosítás során a helyi természetvédelmi terület lehatárolása 

pontosításra került a 42/2005. (XII.18.) Önk. rendelet alapján. 

 

5. és 8. számú módosító indítvány: 

A módosítás során a Kórház utcán tervezett körforgalom környezetében a feltáró utak és 

zöldfelületek megszűnnek, a gazdasági területbe olvadnak. A tervezett utak a terület 

feltárásához szükségtelenek, ezért egy részük törlésre került, az övezethatárok pontosodtak. 

A 2943 hrsz-ú telkeket érintő magánut a telek határáig rövidült, az északi kikötés 

megszüntetésre került. A 2952/2 hrsz-ú telek északi részét érintő Köu-4 jelű út 10,5 méterrel 

ésszakabbra tolódott, keleti végében gépjármű megfordulásra alkalmas forduló továbbra is 

tervezett. A tervezési terület nyugati részén húzódó lakóterület határa a 2947/2 hrsz-ú telek 

mentén pontosodott. 

 

11. számú módosító indítvány: 

A 3824/7 hrsz-ú ingatlan jelenlegi besorolása jelentős zavaró hatású ipari övezet (Gip), mely 

a módosítás során a rekreációs terület a használat szerinti Különleges beépítésre szánt 

területbe (K-3) kerül. Továbbá közlekedési célú közterület kerül kiszabályozásra az érintett 
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ingatlanok kialakult megközelítésére, a kialakult, ma is közlekedésre használt területek 

kiszabályozásával. A Gip övezet határa nyugati oldalon pontosodik, követi a telekhatárt. 

A módosítás során a helyi védett természeti terület lehatárolása pontosításra került a 

42/2015. (XII.18.) Önkormányzati rendelete a Dombóvár Város helyi jelentőségű természeti 

területeinek és értékeinek védelméről, alapján.  

12. számú módosító indítvány: 

A dombóvári 3016/1 hrsz-ú ingatlan a módosítás során a zöldterületből mintegy 3,5 méter 

szélességű sáv a szomszédos vegyes területbe (Vt) kerül át. 

14. számú módosító indítvány: 

A dombóvári 2587 hrsz-ú közút megszűntetésre kerül. 

15. számú módosító indítvány: 

A módosítás során a 1294/9 hrsz-ú ingatlanon belül a parkoló területe a ma is ténylegesen 

használt területre szűkül, az átkötés megszűnik, és az érintett területek egységesen Vt 

övezetbe kerülnek. 
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestülete ……………. határozata 3. melléklete 

A település területi mérlege 

A tervezett módosításokkal a település területi mérlege az alábbiak szerint változik: 

Területfelhasználás Meglévő (ha) Tervezett (ha) Összesen (ha) 

    

Lakóterület 

   Nagyvárosi lakóterület (Ln) 20,7157 

 

20,7157 

Kisvárosias lakóterület (Lk) 32,6464 14,0272 46,6736 

Kertvárosias lakóterület (Lke) 365,987 157,4175 523,4045 

Falusias lakóterület (Lf) 121,4579 1,3094 122,7673 

 
   

Vegyes területek 

   Településközponti vegyes terület (Vt) 25,2571 18,4671 43,7242 

Központi vegyes terület (Vk) 16,1225 7,9893 24,1118 

    

Gazdasági területek 

   Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági 

terület (Gksz) 44,7420 68,9626 113,7046 

Ipari gazdasági terület (Gip) 34,4774 20,0707 54,5481 

    

Üdülőterületek 

   Üdülőházas terület (Üü) 7,4156 18,6838 26,0994 

Hétvégi házas terület (Üh) 44,8153 2,7792 47,5945 

    

Különleges területek 75,929 166,3385 242,2675 

    

Beépítésre nem szánt különleges 

terület 7,4947 

 

7,4947 

    

Zöldterület 10,3451 72,0066 82,3517 

    

Erdőterületek 374,9119 161,672 536,5839 

    

Mezőgazdasági területek 

   Általános mezőgazdasági területek (Má) 5033,1268 0 5033,1268 

Kertes mezőgazdasági területek, 

szőlőhegy (Mk) 115,5258 

 

115,5258 

    

Vízgazdálkodási terület (V) 293,0135 

 

293,0135 
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestülete ……………. határozata 4. melléklete 

Területrendezési tervekkel való összhang igazolása 

A módosítással érintett területek jellemzően települési térségben fekszenek, az országos 

és megyei öveztek jelentős részét nem érintik. Egyéb övezetek tekintetében a hatályos 

településrendezési tervek összhangban vannak a területrendezési tervekkel, és a 

módosítások nem tartalmaznak olyan elemet, melyek ezen változtatnának. 

 

Az érintett indítványokat a Megyei szerkezeti terv városias települési térségbe sorolja. A 

településszerkezeti terv érintett része ennek megfelel és a módosítása során sem változik a 

besorolás, ennek értelmében a két terv közötti összhang igazolása nem szükséges. 

 

Tolna Megye Szerkezeti Terve 

 

A módosítások jellemzően települési térséget érintenek, mely alapján a legtöbb országos és 

megyei övezet nem érinti a módosításokat. 

A Tolna Megyei Területrendezési terv által jelölt térségi övezetek közül a7. számú 

módosítás érinti a tájképvédelmi szempontból kiemeleten kezelendő terület övezetét 

(~897,25 ha), valamint az 1, 4, 6, 8, 11, 12, 13, és 15. jelű módosítások érintik a 
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Rendszeresen belvízjárta terület övezetét (1866,71 ha). Ökológiai folyosó övezetét (468,27 

ha) a 7. sz. módosító indítvány érinti. Új beépítésre szánt terület azonban nem kerül 

kijelölésre.Az alábbiakban bemutatásra kerülnek azok a térségi övezetek, melyek érintik a 

települést. Az egyes kivonatokon kék kontúrral jelöltük a módosítással érintett területek 

határait. 

 

Országos övezetek: 

Országos ökológiai hálózat 

 

 

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 
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Jó termőhelyi adottságú szántóterület 

 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 
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Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 

 

Megyei övezetek: 
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Magterület (zöld),Ökológiai folyosó (narancs), pufferterület 

 

Kiváló (zöld) és jó (barna) termőhelyi adottságú szántóterület 

 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület (sötétzöld), és erdőtelepítésre javasolt terület 
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(világoszöld) 

 

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 
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Ásványi nyersanyagvagyon-terület 

 

Rendszeresen belvízjárta terület 
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Földtani veszélyforrás területe 

 

Kiemelt fontosságú honvédelmi terület 
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Szélerőműpark telepítéshez vizsgálat alá vonható terület 
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestülete ……………. határozata 5. melléklete 

Biológiai aktivitásérték változása 

A módosítások során új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre. Ennek megfelelően a 

változások biológiai aktivitásértékének változását számoltuk.  

A jelenlegi állapot aktivitásértéke 44,55 a változás után az érintett terület aktivitásértéke 

44,67. A módosítás során az aktivitásérték nőtt. 

Dombóvár 2017. évi módosítási eljárási tételeinek biológiai aktivitásértéke: 

Biológiai aktivitásérték változás 

Indítvány száma Meglévő állapot Tervezett 
állapot 

Biológiai aktivitásérték 
változása 

3. sz. indítvány 0,0246 0,0307 +0,0061 

6. sz. indítvány 0,0157 0,0705 +0,0548 

8. és 13. sz. 
indítvány 

2,2446 2,2812 +0,0366 

12. sz. indítvány 0,0978 0,0082 -0,0896 

14. sz. indítvány 0,0330 0,1485 +0,1155 

15. sz. indítvány 0,0866 0,0722 -0,0144 

Összesen 2,5053 2,6248 0,1186 
 

 

Dombóvár 2017. évi módosítási eljárás tételeinek biológiai aktivitásértéke 

összességben növekszik (0,1186).  
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02.HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK RENDELET-

TERVEZETE 

 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

......../2018. (.....) 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, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés 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 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 felsorolt államigazgatási szervek és a partnerek 

véleményének kikérésével és a 40. § (1) bekezdésében biztosított szakmai véleményezési 

jogkörében eljáró Állami Főépítész záró szakmai véleményének kikérésével -a következőket 

rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a város közigazgatási 

területének helyi építési szabályzatáról szóló 2/2006. (II.20.)önkormányzati rendelete 

(továbbiakban: Rendelet) 9.§ (4) bekezdés  

 
    

 

Vt-4 
K(Z)/Z K/60/75  

K(15,0)/8,5 K/600/350  

    

 

szövegrész helyébe 

 
    

 

Vt-4 
K(Z)/Z K/60/75  

K(15,0)/8,5 K/500/350  

    

 

szöveg lép. 

 

(2) A Rendelet 9.§ (4) bekezdés 3. pontjában a 

 

3. A telekalakítás lehetőségei Az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető.  

 A kialakítható  Legkisebb területe K tartható vagy 600/350 ●  m2 

 telek Legkisebb utcai homlokvonala K tartható vagy 16,0 m 
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●    Önálló lakóépület építése esetén a kisebb telekméret alkalmazható (csoportházas beépítésben). 

 

szövegrész helyébe a  

 

3. A telekalakítás lehetőségei Az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető.  

 A kialakítható  Legkisebb területe K tartható vagy 500/350 ●  m2 

 telek Legkisebb utcai homlokvonala K tartható vagy 16,0 m 
 

●    Önálló lakóépület építése esetén a kisebb telekméret alkalmazható (csoportházas beépítésben). 

 

szöveg lép. 

 

 

(1) A Rendelet 7.§ (3) 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

3.    gazdasági-,  G jelű, 

3.1. kereskedelmi-, szolgáltató-,  Gksz-1 jelű, 

3.2. kereskedelmi-, szolgáltató-,  Gksz-2 jelű, 

3.3. kereskedelmi-, szolgáltató-,  Gksz-3 jelű, 

3.4. kereskedelmi-, szolgáltató-,  Gksz-4 jelű, 

3.5. ipari-,  Gip-1 jelű, 

3.6. ipari-,  Gip-2 jelű, 

3.7. ipari-,  Gip-3 jelű, 

3.8. 1ipari-,  Gip-4 jelű, 

 

(2) A Rendelet 7.§ (6) bekezdése egy új 9. ponttal egészül ki: 

 9. különleges közcélú kulturális örökségvédelmi terület  Kk-1 k jelű. 

 

(3) A Rendelet 7.§ (2) bekezdés a) pontjában lévő " továbbá a településközpont vegyes-, 

központi vegyes-, nagyvárosi lakó-, kisvárosi lakó-, üdülő-, különleges – illetve 

zöldterületeken légkábel nem létesíthető " szövegrész hatályát veszti. 

 

2. § 

 

(1) A Rendelet 10.§-a egy új (3A) bekezdéssel egészül ki: 

 

(3A) A 
    

 

Gksz-4 K(SZ,Ikr)/SZ K/50  

K/6,0 K/3500  

    
 

jelű övezet elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú, térségi 

szintű kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épületek, továbbá vegyi anyaggal nem dolgozó 

könnyűipari, kézműipari tevékenységek létesítményeinek elhelyezésére szolgál. 
 

“K” betűjel meghatározása ld. 6. §. (11)  bekezdés 
 

1. Az övezetbenelhelyezhető funkció: OTÉK 19. §. (2) bekezdés 1, 2, 3, 5 pontja valamint 

kivételesen elhelyezhető (2) bekezdés 4. pontja
●
 és (3) bekezdés 1. pontja szerinti 

építmények. 
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●
Benzinkút az övezetben akkor helyezhető el, ha a vonatkozó jogszabályban előírt 50,0 m-es levegő 

védelmi övezet lakó-, üdülő-, oktatási-, egészségügyi-, szociális- és igazgatási célú épülettől biztosított. 
 

2. A közművesítettség mértéke:A 7. §. (2) bekezdés a.) pontja szerinti teljes közművesítettség 

biztosítandó. 
 

3. A telekalakítás 

lehetőségei 

Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhető. 

 A kialakítható  Legkisebb területe K tartható vagy 3500 m2 

 telek Legkisebb utcai homlokvonala K tartható vagy 40,0 m 
 

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett 

 Beépítési módja Legnagyobb 

beépítettsége % 

Legkisebb 

zöldfelület % 

 Kialakult szabadon álló, ikresen csatlakozó 

beépítés tartható, új beépítés szabadon álló legyen 

 

K tartható ill. 50 
 

20% 

 

 

5. A beépítés paraméterei 

Az övezet telkein 

 Elhelyezhető 

épületek száma 

Megengedett legkisebb Beépítési mód 

függvényében  előkert oldalkert hátsókert 

  

Több épület 

létesíthető 

 

5,0 m 

 

OTÉK szerint 
 

 

OTÉK szerint 

 

Szabadon álló 

 

 

6. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések 

 Megengedett 

építménymagasság 

Tetőzet és tető 

hajlásszöge 

Magastető legnagyobb 

szélessége 

Tető héjazata 

 K tartható, új beépítés 

legfeljebb 6,0 m ● 

 

- 

 

- 

Szürke pala nem 

lehet 
 

 

7. Egyedi előírások 

 - 
 

8. Sajátos jogintézmények 
 

 8.1 Építési tilalom:  

▬ közvetlenül vízfolyásig nyúló telkek esetében a hátsókert legalább 6,0 m széles 

sávjára Vízügyi hatóság számára szolgalmi jog jegyezendő be. 
 

 8.2 Helyi lakó és kiszolgáló utak számára történő lejegyzés érinti a következő 

ingatlanokat: - 
 

 8.3 Elővásárlási jog:- 
 

9. Vonatkozó védelmi kategóriák 

 a.) ÖRÖKSÉGVÉDELEM SZERINT: 

b.) EGYÉB: - 
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(2) A Rendelet 10.§ (6) bekezdés  

 

6) A 
    

 

Gip-3 
K(SZ)/SZ K/30  

K/9,5 K/5000  

    
 

jelű övezet jelentős mértékű zavaró hatású ipari területek építményeinek elhelyezésére szolgál. 
 

“K” betűjel meghatározása ld. 6. §. (11)  bekezdés 

szövegrész helyébe a  

 

6) A 
    

 

Gip-3 
K(SZ)/SZ K/30  

K/9,5 K/3000  

    
 

jelű övezet jelentős mértékű zavaró hatású ipari területek építményeinek elhelyezésére szolgál. 
 

“K” betűjel meghatározása ld. 6. §. (11)  bekezdés 

 

szöveg lép. 

 

(3) A Rendelet 10.§ (6) 3. pont  

 

3. A telekalakítás 

lehetőségei 

Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás 

engedélyezhető.  

 A kialakítható 

telek 

Legkisebb területe K tartható vagy 5000 m2 

 Legkisebb utcai homlokvonala K tartható vagy 50,0 m 

 

szövegrész helyébe a 

 

3. A telekalakítás 

lehetőségei 

Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás 

engedélyezhető.  

 A kialakítható 

telek 

Legkisebb területe K tartható vagy 3000 m2 

 Legkisebb utcai homlokvonala K tartható vagy 30,0 m 

 

szöveg lép. 
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3. § 

 

(1) A Rendelet 12.§ (3)  

 

3) A 
    

 

      K-3 
f,w,sp 

K(SZ)/SZ/Z/Hz 
 

K/35  

K(5,5)/9,5 K/5000  

    
 

jelű övezet elsősorban települési szintű sportolással kapcsolatos, fitness-welness célú 

tevékenységek folytatására szánt terület, mely kisebb fedett szabadidős létesítmények -, illetve 

azok kiszolgálására létesítendő építmények elhelyezésére szolgál.  
 

“K” betűjel meghatározása ld. 6. §. (11)  bekezdés 

 

szövegrész helyébe a  

 

3) A 
    

 

      K-3 
f,w,sp 

K(SZ)/SZ/Z/Hz 
 

K/35  

K(5,5)/9,5 K/5000  

    
 

jelű övezet elsősorban települési szintű sportolással kapcsolatos, fitness-welness célú 

tevékenységek folytatására szánt terület, mely kisebb fedett szabadidős létesítmények -, illetve 

azok kiszolgálására létesítendő építmények, valamint sportolási célú, szababidőeltőltéssel 

kapcsolatos létesítmények elhelyezésére szolgál.  
 

“K” betűjel meghatározása ld. 6. §. (11)  bekezdés 

 

szöveg lép. 

 

4.§  

 

(1) A Rendelet egy új  21/C.§ egészül ki: 

 

21/C. § 

 
(1) A Kk-2k jelű övezetek közcélú, kulturális örökségvédelmi célú létesítmények kialakítására 
szolgálnak, ahol az örökségvédelmi értékek állagmegóvásához és bemutatásához, valamint 
azok üzemeltetéséhez, kiszolgálásához kapcsolódó létesítményekhelyezhetők el. 
(2) Az övezetben a maximális építménymagaság: 12,0 m. 
(3) Az övezetben a kialakítható minimális telekméret 4000m2. 

(4) Az övezetben megengedett legkisebb előkert 3,0 m, oldal-és hátsókert OTÉK szerint 

alakítandó ki. 

 

5.§ 

 

A Rendelet 25.§ egy új (11) bekezdéssel egészül ki: 

11) A Kiskonda és Kapos vízfolyások mentén a vízgazdálkodási terület határáról mért 10,0 

méteren belül állattartó telep nem létesíthető." 
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6. § 

A Rendelet 11. mellékletének SZ-1.,2.,3.,4.,6.,7.,8.,9. jelű belterületi szabályozási tervlapjai 

helyébe az 1. melléklet tartalma lép.  

 

7. § 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.  

(2) Jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell 

alkalmazni. 

 

 

          Szabó Loránd                    dr. Letenyei Róbert  

 polgármester       jegyző  

 

 

Törvényességi, jogalkotási szempontból ellenőrizte: 

 

 dr. Letenyei Róbert 

 jegyző 
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ……………. rendelete 

 

1. MELLÉKLETE 
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET 
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK 
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET 

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS SZABÁLYAI 
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET 

VÉLEMÉNYEZÉSBEN ÉRDEKELTEK ELŐZETES LEVELEI 














































































