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Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület legutóbb a 309/2017. (VI. 29.) Kt. számú határozatával döntött
Dombóvár város településrendezési eszközeinek módosításáról.
A júniusi döntés óta újabb lakossági és vállalati kérések érkeztek, amelyek újabb
módosítást igényelnek, azzal, hogy ezek és az előzőekben már jóváhagyott
módosítások együtt kezelendőek, és ezek átvezetéséig újabb kérések elbírálása már
nem javasolt, mert azzal ismét elhúzódna a tervezés, valamint a hatályba léptetés.
A felmerült új indítványok lényegét az alábbiakban részletezem:
1. 3824/7 és a 3824/8 hrsz-ú ingatlan (MOL Nyrt.):
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 véleményük szerint Dombóvár
későbbi fejlesztési lehetőségeit is segíthetik.
1.1 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 terület.
A területrész építési övezeti besorolásának átminősítése javaslandó, azonban ehhez új
telekosztás szükséges (szabadidőközpont területe önálló helyrajzi számon).
1.2 A hatályos rendezési terv szerint a 3824/7 hrsz-ú földrészlet övezeti határának
módosítása kisebb területen szükségessé válik, azonban ez a telekhatár módosítása
indokolatlan, illetve nehezen megvalósítható a terepviszonyok és a szántóföld
felesleges művelés alóli kivonása miatt.
Javaslandó az eredeti telekhatár megtartása és a hatályos szabályozási tervlapon a
telekhatár megszüntetésnek elvetése és az új, javasolt telekhatárok megszüntetése.
1.3 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 felvetés alapján támogatandó a terület építési övezeti besorolásának
megváltoztatása annak érdekében, hogy kisebb területnagyságot igénylő
vállalkozások is megjelenhessenek a felhagyott üzemi területen.
1.4 A 3824/8 hrsz-ú ingatlan Lk-5 építési övezetének megváltoztatását kérelmezte
annak érdekében, hogy a terület ne „többlakásos lakóépületek elhelyezésére
szolgáljon” hanem adjon lehetőséget rugalmasabb területhasználatra.
A felvetés támogatandó, azonban az ingatlan környezete szintén „Lk-5” építési
övezetű besorolás alá tartozik, így komplexebb módosítást érint, mely jelen rendezési
terv módosítási anyagában nem javaslandó elfogadásra.
A módosítások a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési

sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdése
szerint egyszerűsített eljárásban lehetségesek.
Az érintett terület sárgával jelölve:

2. 3015 hrsz-ú zöldterület (közpark egy része):
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.
A közterület értékesítése támogatandó 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 a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. §(4) bekezdése
szerint teljes eljárásban lehetséges.
Az érintett terület sárgával jelölve:

3. A Kórház utca 6. szám (hrsz.: 2952/2, Borealis L.A.T Hungary Kft.)
3.1 Új körforgalmi csomópont illetve ehhez kapcsolódóan a telekhatárok rendezése
után a telekhatárhoz közeli „Z-1” területet a tulajdonos meg kívánja tartani a
telephely fenntartásához.
3.2 Az előbb említett „Z-1” terület mellett javasolt útszakasz (magánút) építésének
törlése
A kérések támogatandók, azonban a tervezett közlekedési csomópont kialakítása
átgondolandó, mivel több problémát is felvet mind a hrsz. 2952/2, Borealis L.A.T
Hungary Kft. részéről, mind a korábban beadott rendezési tervet érintő
előterjesztésben (Dombóvár, Kórház utca 4-6.: Axereal Hungary Kft.) felmerült
esetekben.
3.3 A telektől északra javasolt telekhatár módosításának elvetése. A telep belső,
kiépült úthálózat ezt nem teszi lehetővé (raktárak megközelítése), így a szomszédos
„Gip-1” építési övezetben javasolt telekkiosztás és építési helyek áttervezendőek.
3.4 A telek hátsó részéből, új közút céljára történő területelvonás nem támogatják
mivel a belső telephasználat ezt nem teszi lehetővé.
3.5 A telek hátsó, keleti részén, az üzemi területen áthaladó magánút kiépítése
felülvizsgálandó a telep működésé érdekében.
A felvetések szintén támogatandók mivel a belső közlekedési hálózat a telekalakítás
következtében sérülne és a telep a funkcióját nem tudná ellátni.
Az érintett terület sárgával jelölve:

4. Pipacs utca egy részének (hrsz: 2587) Köu-5 jelű vegyes forgalmi út
felülvizsgálata:
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 javaslom megszüntetni, mivel az út
megépítésének hiányából a terület használható marad. Javasolandó az önkormányzati
telket a szomszédos ingatlanok között értékesíteni a jelenlegi használt területrész
alapján. Ennek következtében új telekalakítási terv szükséges, és a hatályos, rendezési
tervben szereplő előírásokat (szabályozási vonal, telekmegszüntetés) módosítani kell.
A módosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdése
szerint teljes eljárásban lehetséges.
Az érintett terület sárgával jelölve:

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a határozati javaslat elfogadását annak
érdekében, hogy a helyi építési szabályzat módosítása mielőbb megkezdődhessen.
Határozati javaslat
a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának kezdeményezéséről
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a város
településrendezési eszközeinek (Szerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzatának és
Szabályozási Tervének) módosítását az alábbi pontokban:
1.1 A 3824/7 és a 3824/8 hrsz-ú ingatlanokkal (MOL Nyrt.) kapcsolatos módosítások:
1.1.1 A 3824/7 hrsz-ú ingatlan északi részén, a Gunarasi út mentén, a korábbi
szabadidőközpont új építési övezetbe sorolása.
1.1.2. A 3824/7 hrsz-ú földrészlet telekhatár megtartása és a hatályos
szabályozási tervlapon a meglévő telekhatár megszüntetésnek elvetése és
az új, javasolt telekhatárok megszüntetése.
1.1.3. A 3824/7 hrsz-ú ingatlan jelenlegi besorolásának megváltoztatása
(jelenleg Gip-3 építési övezet) annak érdekében, hogy kisebb
területnagyságot igénylő vállalkozások is megjelenhessenek a felhagyott
üzemi területen.
1.2 A 3015 hrsz-ú zöldterület (közpark egy részének) értékesítése, és az ehhez
kapcsolódó szabályozási vonalak módosítása.
1.3 A Borealis L.A.T Hungary Kft. dombóvári hrsz 2952/2 hrsz-ú ingatlanával
kapcsolatos módosítások:
1.3.1 Új körforgalmi csomóponttól távolabbi, a szabályozási vonallal javasolt
új telekhatárhoz közelebbi „Z-1” területet a tulajdonos meg kívánja
tartani a telephely fenntartásához, így az magánterületként lesz
nyilvántartva. Az érintett terület szabályozási vonalának módosítása.
1.3.2 Az előbb említett „Z-1” terület mellett javasolt útszakasz (magánút)
építésének törlése.
1.3.3 A telektől északra javasolt telekhatár módosításának elvetése a telek
belső forgalmi rendjének megőrzésének érdekében.
1.3.4 A telek hátsó részéből, új közút céljára történő telekalakítás
megszüntetése a telek belső forgalmi rendjének megőrzésének
érdekében.
1.3.5 A telek hátsó, keleti részén, az üzemi területen áthaladó magánút
kiépítésének megszüntetése a telek belső forgalmi rendjének
megőrzésének érdekében.
1.4 Pipacs utca egy részének (hrsz:2587) Köu-5 jelű vegyes forgalmi út
felülvizsgálása, a közterület felosztása (telekalakítás) és a meglévő szabályozási
vonalak módosítása.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 5T Építészeti és
Városfejlesztési Kft.-vel (székhely: 7635 Pécs, Donátusi utca 61.; vezető
településrendező tervező: Kovács Péter) a vállalkozási szerződést aláírja a tervezési
munkák elvégzésére, továbbá arra, hogy az egyeztetési eljárásokat lefolytassa a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdése szerint.
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