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Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület korábban már többször döntött a Szerkezeti Terv, a Helyi
Építési Szabályzat és a Szabályozási Terv módosításáról. Ennek ellenére ismételten
érkeztek újabb módosítási indítványok.
A most kezdődő eljárásban két, a város területére vonatkozó indítványról kell majd
dönteni.
Az indítványok lényegét, az érintett területek elhelyezkedését a mellékletek
tartalmazzák, illetve az alábbiakban részletezem azokat.
I.

1294/16 hrsz.-ú közterület érintő szabályozási terv módosítás:

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 167/2015. (IV. 9.) Kt.
határozatával támogatta, hogy megrendelésre kerüljenek a dombóvári 1294/16 hrszú közterület megnevezésű ingatlanon elhelyezkedő, a Dombó-Coop Zrt. tulajdonát
képező ingatlannal érintkező közterületi területrészeket, valamint a Hunyadi tér 2.
szám, 1 hrsz. alatti áruház megnevezésű ingatlannak az áruház keleti oldalához
csatlakozott, lebontott előtető alatti területrészét érintő telekalakítási vázrajzok,
illetve ingatlanforgalmi értékbecslések, azzal a feltétellel, hogy mindkét fél az általa
igényelt területekkel kapcsolatos költséget vállalja.
Az ezzel kapcsolatos helyszíni bejárás után a 1294/16 hrsz.-ú közterületet érintő, új
tervezett telekhatár (a Dombó-Coop Zrt. tulajdonát képező ingatlannal érintkező
közterületi területrészen) pontos meghatározására készült egy vázrajz (1. sz
melléklet).
A vázrajz alapján megállapítható, hogy az több ponton is ütközik a meglévő
szabályozási tervvel. Ennek szemléletes bemutatása a 2. számú mellékletben látszik,
ahol a vázrajzban meghatározott, tervezett telekhatár és az aktuális szabályozási
vonal látszik.
A helyszínt a jelzett szándékok ismeretében áttekintve az 5T Építészeti és
Városfejlesztési Kft., mint a hatályos településrendezési terv és helyi építési
szabályzat tervezőjével közösen megállapítottuk, hogy az érintett telekhatárok és az
azzal egybefüggő területek módosítása, nem érinti a város szerkezetének, fő
infrastruktúra hálózatának megváltoztatását. Az eljárás egyszerűsített eljárásban
lefolytatható.
A munka elvégzésére az 5T Építészeti és Városfejlesztési Kft. adott árajánlatot (3.
számú melléklet).
Az ajánlati ár ismeretében a Dombó-Coop Zrt. nevében Bodó János Attila
vezérigazgató nyilatkozott, hogy a tervezéssel kapcsolatban felmerült 280.000
Ft+áfa tervezési díj költségét a cég vállalja. (4. számú melléklet).
Amennyiben a képviselőtestület egyetért a fent vázolt módosítás elindításával,

akkor a tervezés várható időtartama min. 90 nap.
II.

Gunarasi elkerülő út nyomvonal korrigálása:

Dombóvár Város Természetvédelmi Alapterve jelenleg áll felülvizsgálat alatt. A
felülvizsgálat során vált ismeretessé a gunarasi elkerülő út (65195. jelű út ) északi
részén (4898 hrsz.) az 5. számú mellékletben dokumentált értékes növényállomány.
Az érintett erdőterületen a védett, fehér madársisak (Cephalanthera damasonium)
kb. 600 egyedet számláló példánya él.
Az értékes növényállomány védelme érdekében az elkerülő út/buszmegálló
nyomvonalvezetésének átalakítása szükséges ezen a részen, azonban ennek kapcsán
a szabályozási tervben jelenleg szereplő út nyomvonalát módosítani szükséges. A 6.
számú melléklet mutatja a felmerült probléma térképi összefüggését.
A Gunarasi elkerülő út hiányzó szakaszának megépítése már számos stratégiában és
koncepcióban szerepelt, azonban megvalósítására az ígéretek ellenére még nem
került sor. A „65195. j. út Mágocs-Dombóvári összekötőút dombóvári bekötés
építéséhez kapcsolódó engedélyezési terv” 2009-ben készült, amelyet a ProUbe Kft.
készített, a Nemzeti Infrastruktúra Zrt. megbízásából. A tervek költségeihez
Dombóvár Város Önkormányzata is hozzájárult. Az engedélyes terv ma már nem
érvényes, így annak felülvizsgálata is szükségessé válik a közeljövőben. A
felülvizsgálat során a növényeket elkerülő új nyomvonal engedélyezhetőségének
feltétele a szabályozási terv módosítása.
Az elkerülő út és a buszmegálló a közlekedési hálózat szerkezeti elemei, azok
nyomvonalának módosítása, érinti a város szerkezetet, fő infrastruktúra hálózatának
megváltoztatásával jár. Az eljárás teljes eljárásban folytatható le.
A munka elvégzésére az 5T Építészeti és Városfejlesztési Kft. adott 780.000 Ft+áfa
árajánlatot (3. számú melléklet), ezzel kapcsolatban, a költségek csökkentése
érdekében célszerű további tárgyalásokat folytatni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a határozati javaslat szíves elfogadását annak
érdekében, hogy a településrendezési terv módosítása mielőbb megkezdődhessen.
Határozati javaslat
Dombóvár szabályozási tervének módosításáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a város
Szabályozási Tervének a dombóvári 1294/16 hrsz-ú közterület érintő új
tervezett telekhatár módosítása - egyszerűsített eljárás során - történő
módosítását.

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a településrendezési
szerződés aláírására a Dombó-Coop Zrt.-vel (7200 Dombóvár, Hunyadi tér 7.)
280.000,- forint + Áfa értékben.
3. A képviselő-testület támogatja a város Szabályozási Tervének a dombóvári
4898 hrsz-ú területet érintő, 65195. j. út Mágocs-Dombóvári összekötő út és az
ahhoz kapcsolódó buszmegálló nyomvonalának - teljes eljárás során - történő
módosítását.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 5T Építészeti és
Városfejlesztési Kft.-vel (székhely: 7627 Pécs, Magyar utca 7.; vezető
településrendező tervező: Kovács Péter) a tervezési díjra vonatkozóan
tárgyalások lefolytatására, ezt követően a vállalkozási szerződés aláírására,
illetve a településrendezési eszközök módosításának tervezési munkái
elvégeztetésére.
5. A Képviselő-testület a 4. pontban írt munkák elvégzésének fedezetére a 2016-os
költségvetésében biztosít forrást.
Határidő: 2015. október 30.
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