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Tisztelt Képviselő-testület ! 
 

A Képviselő-testület 2010-ben döntött arról, hogy a településrendezési eszközök  
(településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv) módosítására, felül-
vizsgálatára évente egyszer kerüljön sor. Ez immáron harmadik éve működik. Ugyanakkor 
van lehetőség arra, hogy egyes – nagy területet érintő, egyéni kérelem vagy önkormányzati 
kezdeményezés alapján induló, külön munkarészeket igénylő - módosítások külön eljárásban 
legyenek döntésre előkészítve. Így volt ez 2012-ben a kavicsbánya bővítés okán illetve a most 
induló az M1 autópálya mérőállomás miatti módosítás esetében is. Szintén van lehetőség 
kisebb korrekciók, javítások soron kívüli eljárásban történő véleményezésére. 

A településrendezési eszközök éves felülvizsgálatára, módosítására kilenc egyéni és 
két önkormányzati kezdeményezésű kérelem érkezett. Ezek részben érintik a település-
szerkezeti tervet is, így egy előzetes településfejlesztési döntés határozat meghozatala min-
denképp szükséges az építési törvényben és a vonatkozó kormányrendeletben szabályozott 
eljárás megindításához. A többi esetben arról kell dönteni, hogy a kérelem tárgya támogat-
ható-e. Végleges döntésre várhatóan 2013. decemberben kerül a rendelet és határozat tervezet 
a Képviselő-testület elé. 

Az egyéni kérelmezőkkel az önkormányzat településrendezési szerződést köt. Ebben a 
tervezési költségek arányos részét pedig áthárítjuk a kérelmezőre. 

2013. január 1-től a településrendezés területén is jelentős jogszabályi változás történt. 
Változott az építési törvény, az OTÉK is illetve hatályba lépett a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint az egyes valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012.(XI.8) Korm. rendelet. 

Ezekben változott egyes övezetek elnevezése (pl. a VK központi vegyes övezet helyett 
VI intézményi övezet). Új övezetek lettek elsősorban a különleges területeknél, de 
bevezetésre került például a birtokközpont fogalma is, ami lehetővé teszi mezőgazdasági 
területen (megfelelő méret esetén) lakás, szállásépület elhelyezését is. 

Lényeges változás, hogy az OTÉK-ban előírt, az egyes funkciókhoz, épületekhez 
számított kötelező parkoló mennyiségről a továbbiakban nem a helyi parkolási rendelet, 
hanem a szabályozási terv fog rendelkezni. Ebben kell meghatározni, hogy egyes területeken 
a számítottól mennyi eltérést engedünk. (Emiatt majd a parkoló rendeletet is módosítani kell.) 

Szintén új, hogy lehetőség lesz a helyi építési szabályzat előírásaitól való eltérés 
engedélyezésére is. Itt meg kell határozni az eltérés, mértékét, módját és azt, hogy erről ki 
dönthet. Fenti jogszabályi változásokat a településrendezési eszközök mindegyikében, a város 
teljes területét érintően át kell vezetni. 

 
Két egyéni kérelem alapján indult eljárás az év elején a szabályozási terv módosí-

tására. A Győri kapu utca menti tömbben gyakorlatilag a már kialakult beépítéshez és a 
belvárosra is jellemző mértékhez igazítás történik. Mivel egyetlen érték módosításáról volt 
szó, egyszerűsített eljárásban lehetett lefolytatni a véleményeztetést. 

A Lajta-lakókert II. ütem területén, egy csak most kialakított ingatlan esetében merült 
fel, hogy az építési helyet rosszul ábrázolták. A településtervezők a hibát elismerték. Az új 
jogszabályoknak megfelelően ilyen esetben lehetőség van a tárgyalásos eljárásra, melyet az 
állami főépítész hív össze. Az állami főépítész záró szakmai véleményét illetve a 
jegyzőkönyvet a Képviselő-testületi ülésen ismertetem a döntéshozókkal. 

 
 
        Dr. Nagy István 
           polgármester 

 
Mosonmagyaróvár, 2013. június 10. 
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MŰSZAKI ISMERTETÉS 
 
I. SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA 
 
I.1. Győri kapu utca menti tömb előírásának módosítása 
 
A Győri kapu u. 1/A. alatti, 214/2 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa nyújtott be kérelmet 
az önkormányzathoz, hogy a jelenlegi 40 % helyett 75 % legyen a beépíthető terület. A ké-
relmet azzal indokolta, hogy a leromlott állagú épületet fel kívánják újítani és az utcaképhez 
igazodva zártsorúvá tenni. A bővítést azonban a hatályos előírások nem teszik lehetővé. 
 

A kérelem tárgya indokolt, hisz mint a 1. ábra is 
mutatja, magyaróvár történeti belvárosában 
jellemzően 75 % - helyenként 100 % - a beépít-
hető terület. Ez alól csak az érintett telek és 
környezete a kivétel, nem tudni, mi okból. A ki-
alakult beépítés ugyanis az ingatlanok több-
ségénél már most is jelentősen meghaladja a 40 
%-ot. (Ld. 2. ábra) A beépíthető terület 75 %-ra 
történő emelésével egységes lesz a belváros 
szabályozása. 
Szintén az egységesítés jegyében a Győri kapu 
utca és a Magyar utca közötti tömbben is a 
jelenlegi 7,50 m-es maximális építmény-
magasság helyett kialakult építménymagasság 
lesz jelölve. Ennek értelmében új építésnél a 
környezet magasságához kell igazodni. Nem 
lenne szerencsés ugyanis a szűk Győri kapu 
utcában ilyen magas épület engedélyezése. 

     1.ábra  Beépíthető terület a belvárosban 
 
Az egykörös véleményezési eljárás 
során valamennyi érintett 
államigazgatási szerv nyilatkozott. Az 
állami főépítész a módosítást támogatta. 
Észrevétel az örökségvédelem részéről 
érkezett, de ezek orvosolhatók. A 
műemléki védelemmel kapcsolatos 
észrevételeket (pl. régészeti területek) az 
éves felülvizsgálat keretében fogjuk 
korrigálni az ő adatszolgáltatásuk 
alapján. Javasolták, hogy a Fő u. 30. 
alatti műemlék épület esetében maradjon 
meg a jelenlegi szabályozás, hogy az ne 
legyen bővíthető. Szakmai szempontból 
visszalépés, hogy egyes telkek külön 
építési övezetbe tartozzanak.          2. ábra  Tényleges beépítettség 

Ezt úgy oldjuk meg, hogy a Magyaróvár belvárosára vonatkozó speciális előírások közé 
bekerül olyan kitétel, mely szerint a műemlékek esetében az örökségvédelem előírhatja a 
kialakult állapot megtartását. (Műemlék épületek esetében egyébként is ők az elsőfokú építési 
hatóság.) 
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3. ábra  Hatályos szabályozási terv 

 
Összeségében a Győri kapu utca két oldalán fekvő tömbben egységesen VT-TV 2.1.8.1.(OT) 
lesz az övezeti jel, a beépíthető terület 75 %, az építménymagasság kialakultként kezelendő. 

4. ábra  Módosított szabályozási terv  
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I.2. Lajta-lakókert II. ütem szabályozási terv hibajavítása 
 
A Mosonmagyaróvár, Lajta-lakókert II. ütem területére még 2003-ban készült szabályozási 
terv, a Képviselő-testület azt a 17/2003.(VI.30.) számú önkormányzati rendeletével hagyta 
jóvá. A területre készült terv azóta változatlan tartalommal bekerült az egységes szerkezetű 
szabályozási tervbe (15/2002.(V.15.) önkormányzati rendelet) is. 

A javítással érin-
tett ingatlant (hrsz: 
638/4) csak most 
alakították ki, így 
eddig nem derült 
rá fény, hogy az 
építési hely rosszul 
lett ábrázolva. 
A kérdéses Fészek 
utcai ingatlan 
trapéz alakú sarok-
telek. Ugyanilyen 
formájú és méretű 
a Háncs utca 
sarkán lévő telek 

  5. ábra   Hatályos szabályozási terv      (hrsz: 6772).  
  Ott az építési he-

lyet megnövelték a hátsókert irányában (20 m helyett 28 m mély), hogy a telek értelmesen 
beépíthető legyen. Ugyanezt a megnövelt építési helyet kellett volna ábrázolni a tárgyi 
ingatlanon. Az építési hely előkerti határa egyben (nem kötelező) építési vonal is, ettől a telek 
belseje felé lehet eltérni maximum 5 m-rel. Ezzel együtt a jelenleg ábrázolt építési hely 
jelentősen korlátozza az ingatlan beépíthetőségét. 

A hibát a tervezők (Végh-Terv Bt) 
elismerték és egyetértenek ennek 
javításával. Erről nyilatkozatot is tettek, 
melyet az ismertetéshez mellékelünk. A 
2003-as szabályozási terv készítése óta 
olyan jogszabályi változás nem történt, 
mely akadályozná az építési hely 
növelését. A módosítás érdeksérelemmel 
nem jár, nem korlátozza a szomszédos 
ingatlanok beépíthetőségét 
A településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI.8.) Korm. rendelet 32.§ (6) bekezdés 

 6. ábra Javított szabályozási terv   d) pontja szerint a hibajavítás érdekében a                       
        településrendezési eszköz egyeztetése 
történhet tárgyalásos eljárás formájában. Az állami főépítész megkeresésre – a 
véleményeztetési eljárás lefolytatása helyett - egyeztető tárgyalást hív össze az érintett 
államigazgatási szervek részvételével. A tárgyalásról készült jegyzőkönyv alapján dönthet a 
Képviselő-testület a javításról. Mindösszesen az építési helyet kell megnövelni 20 méterről 28 
méter mélységűre. 
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RENDELET TERVEZET 
  

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
…../2013. (VI…..)  ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÉPÍTÉSI ÉS VÁROSRENDEZÉSI 
SZABÁLYZATA MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ  

15/2002. (V. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
 

Mosonmagyaróvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendeletben 
kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el: 
 
 

1. § 

Mosonmagyaróvár város építési és városrendezési szabályzata megállapításáról szóló 
15/2002. (V. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 11. jelű rajzi melléklet 
szabályozási tervlapja az alábbiak szerint módosul: 

a.) Fő utca – Honvéd utca – Linhardt utca - Magyar utca – Malom patak által határolt 
tömbben lévő építési telkeknél a beépíthető terület mértéke egységesen 75 %, az 
építménymagasságot kialakultként kell kezelni. Az övezeti jel VT-TV 2.1.8.1.(OT). 

 
b.) A Lajta-lakókert II. ütem területén lévő 638/4 helyrajzi számú ingatlanon jelölt építési 

hely mélysége 20 méter helyett 28 méter lesz. 
 
 

2. § 
 

A Rendelet 81.§-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 
 
A műemléki védelem alatt álló épület telkére vonatkozó építési övezet paramétereit – a 
kialakult állapotra való hivatkozással – az örökségvédelmi hatóság felülvizsgálhatja. 

 
 

3. § 
 
A rendelet 2013. július 15-én lép hatályba. 
 
 

Dr. Nagy István Fehérné Bodó Mariann 
polgármester jegyző 
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II.  2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT ÉS MÓDOSÍTÁS 

 
II.1.    Mowinpark, hrsz : 5810/1 - átsorolás GK övezetbe    8. oldal 
II.2.    Timföldgyári u.15. – közlekedési terület módosítása    9. oldal 
II.3.    Bartók B.u.16. – beépítési paraméterek módosítása  10. oldal 
II.4.    Lucsony utca/Bíró utca – tervezett út törlése   10. oldal 
II.5.    Tiszavirág utca – kötelező építési vonalak törlése  13. oldal 
II.6.    Gyep utca – tervezett útszélesítés módosítása  14. oldal 
II.7.    Halász utcai tömb – beépíthető terület növelése  15. oldal 
II.8.    Iskola utcai tömb – közlekedési terület növelése  17. oldal 
II.9.    József A. utca – közlekedési terület módosítása  18. oldal 
II.10.  Fecske utca – Malom-ági Lajta sétány törlése  20. oldal 
II.11.  Káposztáskert u. – kertvárosi helyett kisvárosi lakóövezet 21. oldal 
II.12.  Helyi építési szabályzat felülvizsgálata   22. oldal 

            Határozati javaslat      23. oldal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ábra Átnézeti térkép 
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II.1.  Mowinpark, hrsz : 5810/1 - átsorolás GK gazdasági-kereskedelmi övezetbe 
 
Az 5810/1 helyrajzi számú ingatlan a Mowinpark és a már rekultivált hulladéklerakó között 
fekszik. Nagyobbik része üres, egy részén az egykori lőporgyárhoz tartozó épület romjai 
találhatók. Az ingatlan – és még további hat szomszédos ingatlan – a Movinnov Kft 
tulajdonában van. Jelenleg KH – különleges, hulladék elhelyezésére és kezelésre szolgáló 
övezetbe tartozik. Övezeti jele : KH-TE 5.1.5.4., azaz az ingatlan 30 %-a építhető be 
maximum 6,50 m magas épületekkel. 
 

 
                8. ábra  Légifotó a területről        9. ábra  Szabályozási terv  
 
A Mowinpark létrehozásának kettős célja volt : egyrészt nagyobb területeket biztosítani nem 
szennyező ipari cégeknek, másrészt kisebb telkeket kialakítani helyi vállalkozások részére. Ez 
utóbbira folyamatos igény volt, emiatt már többször kellett módosítani a szabályozási tervet. 
A mostani kérelemnek is ez a célja. Az ingatlanból több, 1200-1500 m2-es telket lehet 
kialakítani. A gazdasági célú hasznosításhoz alapvetően övezetet kell váltani, a hulladék KH 
övezet helyett GK gazdasági-kereskedelmi övezetet kell kijelölni. Ehhez módosítani kell a 
településszerkezeti tervet is 

A településszerkezeti terven jól látható, hogy a 
kijelölendő gazdasági-keresekedelmi övezet 
szervesen illeszkedne a környezetéhez. A tömb-
ben két magántulajdonú ingatlan is már ebbe az 
övezetbe tartozik. 
A kért beépítési paraméterek (50 % beépíthető 
terület, 7,50 m építménymagasság) szintén 
azonosak a Mowinpark területén lévő kisebb 
ingatlanokéval. Telepszerű beépítésnél a 
kialakítható minimális telekméret 1.200 m2, így 
ezt kell alapul venni. 
Az ingatlan övezeti jele fentieknek megfelelően 
GK-TE 6.6.7.5. lenne. 
Megfontolandó az is (amennyiben hulladék-
gazdálkodási területre itt nincs szükség), hogy az 
egész tömböt egységesen gazdasági-keres-
kedelmi területbe soroljuk.  
 

        10. ábra   Településszerkezeti terv 
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II.2.  Timföldgyári u.15. – tervezett közlekedési területek módosítása 
 
A Timföldgyári út 15. alatti, 4786 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosai közösen nyújtottak be 
kérelmet az ingatlant érintő, tervezett utak nyomvonala miatt. Már tavaly is kérelmezték, hogy 
az építési engedély kiadásának ne legyen feltétele a szabályozási tervben jelölt telekalakítás, 
az út területének átadása, de az erre irányuló módosítást a Képviselő-testület nem támogatta.  
Az egykori Lajtaplasztik helyén több helyi vállalkozás telepedett le. Külön nehézség, hogy az 
ingatlan osztatlan közös tulajdon, önálló telkek nem alakíthatók ki, az utak területét is 
közösen kellene leadni az önkormányzat részére. 

Az ingatlant három oldalról is érinti 
szabályozási vonal. Jobbról a Timföld-
gyári út szélesítéséhez kellene kb. 10 m-
es sávot leadni. Balról a tervezett 
elkerülő út szakasza érinti az ingatlant 
mintegy 14 m széles sávban. Az északi 
oldalon tervezett út kialakítása a 
telekhatár korrekciójával járna. A sárga 
színnel jelölt út kikötése a Timföldgyári 
útra szintén változna. A két szélesebb sáv 
közlekedési területté válása az ingatlan 
rendeltetésszerű használatát nem 
befolyásolja. A jelenlegi szabályozás 
szerint viszont bárminemű építési 
engedély csak a telekalakítást követően 
adható. Ez jelenleg gátja a tervezett 
bővítéseknek. Kérelmükben külön 

                    11. ábra  Szabályozási terv                kitértek arra, hogy az északi oldalon az 
                                        út nyomvonalát módosítsuk, mivel az egy    
meglévő épületbe metsz bele. A településtervezők nyilván azért nem vették ezt figyelembe, 
mert az épület nincs feltüntetve a hivatalos földhivatali alaptérképen. Az épület 
elhelyezkedését figyelembe vélhetően engedély nélkül, szabálytalan helyen épült. Ennek 
fényében megkérdőjelezhető a kérelem jogossága. Ugyanakkor az út nyomvonala 
korrigálható, amennyiben ez elősegíti a mielőbbi kialakítását. 
 
A Timföldgyári út szélesítésére 
mindenképp szükség van, mert ez 
gyűjtőútként funkcionál. 
A tervezett tehermentesítő út nyugati 
szakaszának megvalósítására nem 
sok esély látszik a távolabbi jövőben 
sem.  
Ezzel kapcsolatban az a javaslatom, 
hogy az önkormányzat vizsgálja 
felül a közlekedési koncepcióját, 
többek között ennek az útnak a 
létjogosultságát is. Ha lesz ennél 
reálisabb megoldás, akkor az út ezen 
szakasza a szabályozási tervből is 
törölhető. Erre a jövő évben kerülhet 
sor, többek között költségvetési 
vonzata miatt is. 
 
                                                         12. ábra Légifotó a területről szabályozási vonalakkal
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II.3. Bartók B.u.16. – beépítési paraméterek módosítása 
 
A Bartók Béla u.16. alatti, 5059/2 helyrajzi számú ingatlanon a többszörösen bővített és 
átalakított Hársfa nevű vendéglátó ipari egység áll. Az ingatlan beépítettsége már meghaladja 
a megengedett 40 %-ot. A tehermentesítő út és a Bartók Béla út közötti tömb LK kisvárosias 
lakóövezetbe sorolt. A területén – az ingatlan szomszédságában is – viszont földszintes 
garázssorok találhatók, emiatt a megengedett építménymagasság mindössze 3,50 m. 

 
A tulajdonos az épületet emeletráépítéssel, tető-tér 
beépítéssel kívánja bővíteni, melyben lakásokat 
alakítana ki. Emiatt kérelmezte a szabályozási terv 
módosítását, a beépíthető terület 50 %-ra illetve az 
építménymagasság kb. 9,5 m-re történő emelését. 
Hasonló kérelmet már nyújtott be néhány évvel 
ezelőtt, akkor azt az illetékes bizottság és a 
Képviselő-testület is elutasította. 
A tervezett módosítás nem illeszkedik a 
környezetéhez, de más akadálya is van a tervezett 
bővítésnek. A kisvárosias lakóövezetben a meg-
engedett szintterület sűrűség 1,0, ami szerint 50 %-
os beépítéssel maximum két szint építhető. 
Emellett a gépjárművek tárolását is az ingatlanon 
belül kellene megoldani, amire nincs elegendő 
hely. Fentiek figyelembe vételével a tervezett 
módosítást szakmailag nem támogatható. 
        

        13. ábra  Szabályozási terv részlet 
 
II.4. Lucsony utca / Bíró utca – tervezett út törlése 
 

A Lucsony utca és a Lajta közötti – a hosszú és keskeny ingatlanok megosztására, 
kilenc önálló építési telek kialakítására hivatott – tervezett út törlését már tavaly kezde-
ményezte a Bíró u.8. alatti, 1251/1 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa. A út kialakításával 
ugyanis telke közel 40 %-át vesztené el, számára ez semmilyen előnnyel nem jár. 

                           14. ábra  Hatályos szabályozási terv a tervezett úttal 
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A 2012. júniusi ülésén a Képviselő-testület nem támogatta előzetesen sem a kérelmet, 

így az nem is került bele a véleményezési anyagba. Az érintett ingatlantulajdonosokat tavaly 
megkérdeztük az út törlésének lehetőségéről. Kb. a fele egyetértett vele, fele a megtartását 
kérte. 

A levélben is szerepelt, hogy az önkormányzat nem fogja senki ingatlanát, ingat-
lanrészét kisajátítani. Itt magáningatlanokról van szó, a keletkező ingatlanok is magán-
tulajdonban maradnak. A beruházás hasznát is a tulajdonosok húzzák, így az önkormányzat 
saját hatáskörben nem fogja elindítani az út kialakítását. Közös szándék esetén a 
tulajdonosoknak kell összefogni, az út területét megosztással kialakítani, közművesíteni, 
aszfaltozni. Az ingatlanok eladásából, az értéknövekedésből keletkező haszonból a 
megállapodás alapján (vagy területarányosan) osztozhatnak illetve ebből kell kártalanítani azt, 
aki csak területet veszít. Az utat közterületként át kell adni az önkormányzatnak, az új 
ingatlanok beépítésére ezt követően van lehetőség. 
 

15. ábra  Légifotó a beépítetlen területről 
 

Az önkormányzatnak a településfejlesztési koncepcióban rögzített egyik célja a belső, 
beépítetlen területek feltárása, ezzel a város további - az infrastruktúrát drágító - területi 
növekedésének lassítása. Az út kialakítása is ezt a célt szolgálná a város egyik legszebb 
részén. Az út egyben olyan ingatlanokhoz is elérne, melyeknek jelenleg nincs is hivatalos 
közterület kapcsolata, a megközelítés más ingatlanokon keresztül megoldott. A település-
rendezés során összhangot kell teremteni az egyéni és a közérdek között, ezzel együtt a 
szakmai szempontok sem szorulhatnak háttérbe. 
 

A kérelmet idén ismét benyújtották, de immár nem a tulajdonos, hanem az ingatlant 
megvásárolni kívánó ügyvédnő. Kérelmét – az érintettekkel illetve a városi főépítésszel 
történt egyeztetést követően - az ingatlant érő hátrányokon túl az alábbiakkal támasztotta még 
alá : 

 Az út kialakítása 1996-ban jelent meg az akkori Lucsony Részletes Rendezési 
Tervben. Ez 2002-ben, némi változással került át a 15/2002.(V.15.) önkormányzati 
rendelttel elfogadott új szabályozási tervbe. Az elmúlt 17 évben az út kialakításával 
kapcsolatban előrelépés nem történt, az még szándék szinten sem merült fel. 

 A szabályozási vonallal érintett ingatlanokon gyakorlatilag építési tilalom áll fenn, 
hiszen amíg a tervezett telekalakítást el nem végzik, építési engedélyt nem kaphatnak. 
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 Az út kialakításában az egyetem sem partner, hiszen a közlekedési területnek jelölt 
parkolóját az önkormányzatnak át (el) kellene adnia ahhoz, hogy az út a Cserháti 
utcához csatlakozhasson. Nem áll szándékukban az ingatlanuk megosztása. 

 A jelenlegi közúti jogszabályok alapján az útcsatlakozás a híd környezetében meg-
kérdőjelezhető. 

 A jelenlegi szabályozás a tulajdonviszonyokra is „kötelező” elemet tartalmaz, hisz a 
1251/1 helyrajzi számú ingatlan végét, mely önálló telekként nem alakítható ki, a 
1251/3 helyrajzi számú ingatlanhoz kellene csatolni. Ez utóbbi tulajdonosa nem 
kívánja a telekrészt megvásárolni. 

 Az önkormányzat az út kialakításában nem kezdeményező, hisz az csak magánérdeket 
szolgál, a város csak a kész utat venné át. 

 
Fenti indokok méltányolhatók, ugyanakkor figyelembe kell venni azt is, hogy néhány 

tulajdonos az út távlati kialakítása mellett szavazott. Két megoldási lehetőség adódik : 
 

1., Az út nyomvonalát módosítani kell úgy, hogy az a 1251/1 helyrajzi számú ingatlant 
ne érintse. Ez az út eltolását jelentené kb. 3 méterrel déli irányba. Így azoknak kellene 
ennyivel több területet leadni, akiknek ténylegesen új beépítetlen ingatlana alakul ki. A szűk 
keresztmetszet azonban még mindig az egyetem. 

2., Az ingatlanok tervezett megosztását feltárását magánúttal oldanák meg. A magánút 
nem szabályozási elem, a szabályozási terv sem tartalmazza. Ingatlanok feltárására alakítható 
ki, amennyiben a megosztás egyéb feltételei fennállnak. A magánútnak közterülethez kell 
csatlakoznia, szélességét a forgalom mértéke határozza meg (12 m helyett lehet 7-8 m is.) Az 
út tulajdonosai az érintett ingatlanok tulajdonosai. Az út lehet közforgalom céljára megnyitott 
vagy attól elzárt. 

Mivel az út nem szabályozási elem, a későbbi kialakítás lehetőségének megtartására 
más szabályozási elemeket lehet beiktatni. Az út területét illetve a tervezett előkerteket 
jelölhetjük átmenetileg kötelező (nem beépíthető) zöldfelületnek. Az egyes ingatlanokon ki 
lehet jelölni építési helyet, ebből az út területe kimaradna. 
 

A 2., pontban ismertetett magánút kialakítása kizárólag a tulajdonosokon múlik, az 
önkormányzatot ebbe nem kell bevonni. Az út lépésenként is létrejöhet, természetesen a 
közterületi kapcsolat biztosításával. Ezzel együtt a kötelező telekalakítás miatti építési 
korlátozás is megszűnik. 

 
Amennyiben a szabályozási tervet módosítjuk, úgy a jelenlegi övezeti besorolásokat 

(LK-kisvárosi, LKE-kertvárosi) és a kötelező építési vonalakat (vastag sötétkék) is felül kell 
vizsgálni. 
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II.5. Tiszavirág utca – kötelező építési vonalak törlése 
 

A Tiszavirág utca – Elza utca által feltárt lakótömb közlekedési rendszere meglehető-
sen körülményes, köszönhetően a közlekedési jogszabályoknak és egyéb tényezőknek. Ebben 
egyelőre nincs előrelépés, hisz további út kialakítása csak magánterület rovására történhet. 

 
További panasza a Tiszavirág ut-
ca – Elza utca – Mosoni-Duna 
által határolt tömbben lévő 
ingatlanok tulajdonosainak a 
korlátozott beépítési lehetőség. 
A kisebb telkeknél a kötelező 
építési vonal 8-8 m előkertet 
határoz meg. A nagyméretű 
telkeknél építési hely jelöltnél, 
melyeknél a kötelező előkert 
illetve hátsókert akár 12-14 m. 
A közelmúltban történt ingatlan 
megosztásokat követően merült 
fel, hogy a kialakult telkek (a 
minimális telekméret 900 m2, a 
„kisebb” telkek alatt ez értendő) 
beépíthetőségét a kötelező szabá-
lyozási elemek jelentősen korlá-
tozzák. Különösen igaz ez a 
saroktelekre. Emiatt kérték, hogy 
az önkormányzat vizsgálja felül a 
szabályozási elemeket. 

                   16. ábra  Hatályos szabályozási terv 
 

 
A felvetés jogos abból a szem-
pontból is, hogy a nagyméretű 
telkek továbbosztásakor az építési 
hely nem értelmezhető. 
Az általános 5 m helyetti 8 m elő-
kert alkalmazását igazából kiala-
kult utcakép sem indokolja. 
A kötelező építési vonalak és 
építési hely törlése tehát támogat-
ható, helyettük az általános 
előírások alkalmazandók.  Általá-
nos esetben az épület 5 m-rel a 
telek belseje felé eltolható, tehát 
aki nagyobb előkertet szeretne, arra 
a lehetőség adott. 
A Mosoni-Duna felőli oldalon 
viszont indokolt nagyobb, ha nem 
is a jelenlegi mértékű előkert 
előírása, hogy a leendő épületek a 
vízfolyástól távolabb kerüljenek. 

                   17. ábra Kötelező szabályozási elemek 
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II.6. Gyep utca – tervezett útszélesítés módosítása 
 

A Gyep utcai ingatlantulajdonosok (5) közösen kérelmezték, hogy a telkük végéből - a 
Zsák utca szélesítése miatt - leadandó területet megtarthassák, azaz a szabályozási vonalat 
törljük. A Zsák utca ezen szakasza 2,5-3 m széles, gyakorlatilag csak gyalogos közlekedésre 
alkalmas. Szélesítésére mindenképp szükség van ahhoz, hogy a már beépített ingatlanok 
megközelíthetősége normalizálódjon illetve hogy a még üres telkek beépíthetővé váljanak. 

 
Az üres telkek (3428, 3429, 
3432) jelenleg nem beépíthetők, 
mivel nincs megfelelő közterület 
kapcsolatuk. 
(Megfelelő közterület kapcso-
laton olyan út értendő, melyről 
az építkezés megoldható, azon 
mentő, tűzoltó, kukásautó is 
közlekedni tud.) 
Az kiszélesített útra tehát 
mindenképp szükség van, annak 
megszüntetése jelentős érdek-
sérelemmel járna. Anomália a 
dologban, hogy azoktól kell 
területet elvenni, akiknek ez nem 
érdeke. Érdeke lenne viszont a 
szemközti telektulajdonosoknak 
a telkek normális használatához, 
beépítéséhez. 
Ezért lenne alternatíva a szélesí-
tést a másik oldalon  megoldani.                     

        18. ábra Szabályozási terv és alternatív nyomvonal 
 
Ennek viszont akadálya a 
sarkon álló épület. A volt 
kisállattenyésztő telephely 
szabályozási tervét 2010-ben 
módosítottuk. Megnöveltük a 
beépíthető területet, ennek 
fejében a Munkácsy utca 
közlekedési területet szélesí-
tettük, a kötelező építési 
vonalat beljebb toltuk. Akkor 
arra tettek ígéretet, hogy a 
meglévő épületeket elbont-
ják. Ez a mai napig nem tör-
tént meg (még fel is újítot-
ták), így az épület akadálya 
az alternatív nyomvonal 
megvalósulásának. Még állhat                  19. ábra Légifotó a területről 
évekig, nem kötelezhető a bon- 
tásra. Ennek ismeretében az alternatív nyomvonalnak jelenleg kisebb a realitása. A jelenlegi 
szabályozási vonal megtartása nem akadályozza a telektulajdonosokat a kertjük 
használatában. Építési engedélyt viszont csak a telekalakítás után kaphatnak. 
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II.7.  Halász utcai tömb – beépíthető terület növelése 
 

A Halász u.5. (Hrsz : 2065/2) alatti ingatlan tulajdonosa kérelmezte, hogy ingatlanán a 
beépíthető terület mértékét 25 %-ról 30 %-ra emeljük. Meglévő épületét ugyanis nem tudja 
bővíteni az ingatlan meglévő beépítettsége miatt. Kérelmével egyidejűleg jelezte, hogy a 
szabályozási terv szerinti közterület szélesítéshez az ingatlanából szükséges 65 m2 területet az 
önkormányzat számára átadja. Ez azóta meg is történt. (Az utcai kerítése már régóta a 
szabályozás szerinti vonalon volt, a leadott terület papíron volt még az övé.) 

Egy ilyen jellegű kérelmet természetesen nem egy ingatlan vonatkozásában, hanem az 
egész tömbben - sőt a határos tömbökben is - kell vizsgálni. 

20. ábra  Szabályozási terv részlet az érintett ingatlannal 

A Rév utca  - Partos utca – Vágóhíd utca által határolt terület zömében kisebb telkek-
ből, keskeny utcákból álló településrész. Valamikor szegényebb néprétegek lakták, 
külvárosnak számított. Mára azonban a terület felértékelődött, köszönhetően a Mosoni-Duna 
közelségének, a kialakult és nyugodt környezetnek.  

21. ábra    Légifotó a Halász utca, Molnár utca környékéről 
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Ehhez hozzájárult az is, hogy megszűnt a területen lévő vágóhíd, húsüzem és tüzép-

telep. A terület déli peremén új társasházak épültek, részben Movinnov beruházásban. 
Ha megnézzük a légifotót (31. ábra), zömében új tetőket láthatunk. Ez köszönhető 

annak, hogy a meglévő épületállomány egy részét felújították, mások helyére újakat építettek. 
Az is jól kivehető, hogy a beépítettség a telkek többségénél meghaladja a maximális 25 %-ot. 
(Meglévő épület felújítható akkor is, ha a beépítettség nagyobb a maximumnál, csak bővítésre 
nincs lehetőség.) 
A kérelem tárgya tehát mérlegelhető. Nem feltétlenül kell összefüggésben lennie a 
telekméretnek a telek beépíthető területével. Kisebb teleknél a 30 % beépíthető terület is 
kisebb beépítést eredményez, ami még nem jelent sűrű beépítést. 
 

22. ábra  beépíthető terület az érintett területen és környezetében 

 
A fenti ábrát megvizsgálva láthatjuk, hogy 25 %-os beépíthetőség csak ezen a 

területen jelölt. A környezetében lévő családi házas beépítéseknél, de még a jóval kisebb 
telekosztású Felsőötház és Alsóötház utcákban is 30 % a megengedett beépítés. 

A beépíthető terület 30 %-ra emelése tehát nem idegen a környezettől és jól szolgálná 
a terület további megújulását, fejlődését. 
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II.8.  Iskola utcai tömb – közlekedési terület növelése 
 
A Képviselő-testület a 142/2011.(VI.23.) kt. számú határozatában rögzítette abbéli elhatáro-
zását, hogy az Iskola utcai tömbre készüljön új szabályozási terv. A jelenleg hatályos szabá-
lyozás inkább a meglévő állapotokat rögzíti, nem ad lehetőséget az egész tömb összehangolt, 
egységes koncepció szerinti beépítésére, új közlekedési rendszer kialakítására. 
Mivel az önkormányzat a beruházást önerőből nem tudja megvalósítani, reális befektetői ja-
vaslat, igény még nem érkezett, nem került sor a szabályozási terv módosítására. 
A szabályozási tervet nem csak az Iskola utcai tömbre, hanem a tágabb környezetre kell majd 
készíteni. Alapvetően ki kell találni a közlekedési rendszert, az egész terület – ezen belül 
egyes ingatlanok – feltárását, meg kell határozni funkciót, a beépítési koncepciót. 

23. ábra Az Iskola utcai tömb és környezetének hatályos szabályozási terve 

24. ábra  Légifotó a területről (2011.július) 
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A terület előkészítése folyamatban van. A tömbben lévő ingatlanok kettő kivételével már a 
Movinnov Kft tulajdonában vannak. Az épületeket a tömbben elbontották, miként a Mosonvár 
utca legelején, a Kápolna mellett állt két épületet is. 

 
A terület további fej-
lesztési előkészítéséhez, a 
közlekedési rendszer ki-
alakításához feltétlenül 
szükséges az Erzsébet tér 
és a Mosonvár utca csatla-
kozásánál a közlekedési 
terület kiszélesítésére. 
A Mosonvár utca 
csatlakozása egyszerűbbé 
válik, a térre rányílik, az 
itt álló kápolna is hang-
súlyosabb környezetet 
kaphat. A Királydomb 
utca is felértékelődik, 
annak kikötését a Soproni 
utcára a későbbiekben kell               

     25. ábra  Tervezett közlekedési terület bővítés    megoldani. 
 
A felújított Erzsébet tér ugyan gyalogos zóna, de a gépjármű forgalmat nem lehet a jelenlegi 
állapotok között teljesen kitiltani. Végső cél a tér és környezetének forgalommentesítése, 
melyhez a tervezett közlekedési területre is szükség van. 
Minden további módosítást a terület egészére készülő, külön eljárásban véleményezendő 
szabályozási tervben kell majd megoldani. 
 
II.9.  József Attila utca – közlekedési terület módosítása 
 
A Szent István király u.205. alatti, 2529/2 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa kérelmezte az 
ingatlanát érintő szabályozási vonalak felülvizsgálatát. Az ingatlan hossza elnyúló vége a 
József Attila utcára csatlakozik ki, a gépjárművel való megközelítés innen megoldott. 

A szabályozási terv az ingatlan 
Soproni utca felőli nyúlványát 
illetve a telek végéből még kb. 
450 m2 területet közlekedési 
területet jelöl. Építési engedélyt 
csak a szabályozási terv szerinti 
telekalakítás után kaphatnának. 
A 2527/1 helyrajzi számú 
ingatlan (Nábob étterem) mel-
letti nyúlvány jelenleg is közle-
kedési területként használt, azt 
át is adnák az önkormány-
zatnak. A többi részt viszont 
meg kívánják tartani, mivel 
azon a telekrészen épületek is 
állnak és az itt működő vállal-
kozás parkolójának használt. 
 

                    26. ábra  Hatályos szabályozási terv 
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A jelölt közlekedési terület alapvetően a 2528 és a 2527/1 helyrajzi számú ingatlanok megkö-
zelítését szolgálná. A két ingatlan a József Attila utcáról megközelíthető, jelenleg is ez a 
kapcsolat működik. A tervezett hátsó kapcsolat tehát kissé túlbiztosított, igény nincs rá. 

                                                      27. ábra  Légifotó a területről 
 
Ugyancsak felvetette a kérelmező a Radnóti Miklós utca továbbvezetésének létjogosultságát. 
A tervezett út kettévágja a2567/2 helyrajzi számú önkormányzati ingatlant. Az ingatlan elején 
az egykori Kühne gyár kerékpártárolói állnak, a maradék része nem igazán gondozott zöld-
felület, némi játszótérrel.  
A szabályozási terv szerint a tervezett út és a József Attila út közötti, mintegy 1.850 m2 ingat-
lan kisvárosi lakóövezetbe sorolt 30 % beépítési lehetőséggel, 6,5 m építménymagassággal. 
Ide tehát emeletes társasház(ak) is építhető, az ingatlan akár ketté is osztható. Az út elha-
gyásával az építési ingatlan vagy a zöldpark területe növekedhetne 600 m2-rel. A tervezett út 
felett a Szent István király utcai telekvégekig maradna némi zöldfelület. 
A szabályozási terv jelöli a Szent István király utcai hosszú telkek megoszthatóságát, de itt a 
keskeny csíkokat össze kellene vonni, mert a közterületi kapcsolat csak így biztosítható. 
Mindenképp felül kell vizsgálni tehát a közlekedési területek létjogosultságát és csak a 

szükséges mértékben kell 
azokat megtartani. 
Az itt bemutatott alternatív 
megoldás csak javaslat, a 
végleges kialakítást a szabá-
lyozási terv kidolgozásakor 
kell meghatározni. 
A javaslat szerint a Szent 
István király utcai telek-
végek, a kérelmező ingatla-
nának hátsó megközelítése 
megmarad a jelenlegi álla-
potnak megfelelően. Ugyan-
akkor a zöldfelület növel-
hető egy nem feltétlenül 
szükséges út helyén. 

                     28. ábra  Alternatív megoldási javaslat 
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II.10.  Fecske utca – Malom-ági Lajta parti sétány törlése 
 
A Fecske u.14., 96 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa kérelmezte, hogy az ingatlanát érintő 
szabályozási vonalat – kb. 4 m-es sáv csatolása a parti sétány kialakításához – töröljük a 
szabályozási tervből. A kérelemhez később a Fecske utcai lakók aláírásával csatolt indítványt, 
melyben már az egész tervezett parti sétány törlését kérték. 
 

A Malom-ági Lajta parti sétány kialakí-
tása minden korábbi szabályozási tervben 
szerepel. Benne volt már az 1994-es 
belvárosi részletes rendezési tervben, ez 
került át 2002-ben a jelenleg is hatályos 
szabályozási tervbe. A sétány felső 
szakasza a volt sörgyártól a Jókai utcai 
hídig tart, alsó része a Tímár utcai telkek 
végénél fut. A sétány része valamennyi 
turisztikai, városfejlesztési koncepciónak 
is. Célja a belváros ezen részének és a 
vízpartnak élettel való telítése, feltárása. 
A parkolás megoldható a Malomszer és a 
Vízpart utcákban, innen több kisebb-
nagyobb hídon keresztül megközelíthető 
a belváros. A Fecske utca és a Tímár utca 
ingatlanai VT településközponti vegyes 
övezetbe tartoznak. Ez alapvetően 
intézményi, kereskedelmi, szolgáltató 
épületek elhelyezésére szolgál, de 
építhető lakó-ház is. A cél természetesen 
a közösségi épületek, terek létrehozása. 

              
                 29. ábra  Hatályos szabályozási terv 
 
A parti sétány területe ugyan még nincs kialakítva, 
de a folyamat a Jókai utca felől már elindult. Itt már 
három épület is úgy épült meg, hogy a víz felőli 
oldalon közösségi terület, teraszok lettek kialakítva, 
ezeket már egy gyalogos hídon is meg lehet 
közelíteni. A sétány kialakítását felgyorsíthatja a 
Fecske utcai épületállomány átépítése, a Malom-ági 
Lajta rehabilitációjának elindítása. Az egész 
belvárosnak lökést adhatna a volt malom és sörgyár 
hasznosítása. Ezek megközelítésére híd épülne a 
Malomszer felől. A Malom-ági Lajta 
csónakázhatóvá tételével, vízparti teraszok 
kialakításával növelhető az egész terület vonzereje, 
mely az itt álló ingatlanok értékét is csak növelné. 
Valóban – mint a kérelmező indokolja - közel 20 éve 
nem valósult meg még a sétány, de a folyamat 
elindult. Ha a megvalósítás tolódik is, a mi felada-
tunk a terület megőrzése a következő nemzedék 
számára. 
           29. ábra Légifotó a területről 
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II.11.  Káposztáskert utca – kertvárosi helyett kisvárosi övezet kijelölése  
 
A Káposztáskert utcai tömbben, a Mediterrán-lakópark melletti ingatlanok tulajdonosai kérel-
mezték, hogy hatályos szabályozás szerint LKE kertvárosi lakóövezetbe sorolt építési 
telkeiket LK kisvárosi lakóövezetbe soroljuk. Kérelmüket azzal indokolták, hogy a négy 
ingatlan (Hrsz : 1847/4-7) beépítése a módosítással jobban illeszkedne a környezetében 
kialakult beépítéshez és intenzívebb beépítést tenne lehetővé a viszonylag nagyméretű (800-
1200 m2) telkeken. 
Az ingatlanokon a jelenlegi szabályozás szerint családi ház építhető (maximum 2 db), a 
beépíthető terület 30 %, a megengedett építménymagasság 6,50 m. A szomszédos kisvárosias 
tömbökben zártsorú a beépítés a keskeny, kisméretű telkek miatt. A beépíthető terület ezek-
ben 30-50 %, a megengedett építménymagasság mindenütt 6,50 m. 

           
          30. ábra   Hatályos szabályozási terv            31. ábra   Építési övezeti tervlap 
 
A kérelme tárgya és indoklása elfogadgató. Ebbe a már kialakult környezetbe jobban illesz-
kedne intenzívebb beépítés. (A város célja is a központi fekvésű, beépítetlen területek haszno-
sítása a további területi terjeszkedés helyett.) A nagyméretű telkek miatt a zártsorú beépítés 
nem indokolt, javasolható a szabadonálló beépítés megtartása az építési helyre vonatkozó 
általános előírásokkal. (A jelenleg jelölt kötelező építési vonal nincs összhangban a 
telekhatárokkal.) A megengedett építménymagasság nem változna, marad 6,50 m. A 
beépíthető terület (30%) esetleg 
növelhető, de ez nem indokolt. 
A végleges beépítési paramétereket a 
szabályozási terv módosítás során 
kell meghatározni. 
A kialakítható telekméret minimuma 
jelenleg 900 m2, ez tartható. 
Felmerül a belátás kérdése a temető 
közelsége kapcsán, de a megenged-
hető  építménymagasságon nem vál-
toztatunk. Másfelől a temetőn belüli 
meglévő fásítás ezt a kérdést meg-
oldja. A közterület kapcsolat biz-
tosított, a közművek kiépítése a 
beruházók feladata. 
                            32. ábra   Légifotó a területről 
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II.12.  Helyi építési szabályzat felülvizsgálata 
 
A településfejlesztésről, a településrendezésről az alábbi jogszabályok rendelkeznek : 

 
 az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv) 
 az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) 

Korm. rendelet (OTÉK) 
 a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint az egyes valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8) Korm. rendelet. 

 
2013. január 1-től hatályosan az Étv és az OTÉK jelentősen módosult, tartalmuk egy 

része átkerült az új 314/2012.(XI.8) Korm. rendeletbe. 
 A módosítások alapvetően érintik a város településszerkezeti tervét és helyi építési 
szabályzatát a szabályozási tervvel együtt. Ezeket felül kell vizsgálni a teljes közigazgatási 
területet érintően és a jogharmonizációt meg kell teremteni. A felülvizsgálat során különös 
tekintettel kell lenni az alábbiakra : 
 
 változtak egyes övezetek, építési övezetek elnevezései (intézményterület, külön 

kereskedelmi és külön ipari terület, különleges területek elnevezései) 
 változtak egyes övezetekre vonatkozóan az előírások (pl. zöldfelületek) 
 az OTÉK 42. §-ban illetve a 4. számú mellékletben meghatározott, az egyes épít-

ményekhez kötelezően biztosítandó parkoló mennyiségtől való eltérés lehetőségét a 
szabályozási tervben kell meghatározni (övezetenként, funkciónként, térképi ábrázolással) 
Ezzel együtt a parkolóhelyekről és a parkolás szabályairól szóló 40/2008. (X.31.) önkor-
mányzati rendeletet is felül kell majd vizsgálni és az itt szabályozott részeket abból törölni 
kell. 

 a 314/2012.(XI.8) Korm. rendelet 12. § alapján lehetőség lesz a helyi építési szabályzat 
előírásaitól való eltérésre. Meg kell határozni ennek eseteit, módját és azt, hogy erről ki 
dönthet. 

 
Az előzetes vélemények beérkezése után, a véleményezési tervdokumentáció 

összeállítását megelőzően szükséges a városvezetés, az érintett szakemberek véleményének 
figyelembe vételével a fentekre javaslat összeállítása. 

 
 

Megjegyzés : a II.1. – II.7. pontokban taglalt módosítási javaslatoknál még a hatályos 
településrendezési eszközök jelölésrendszerét vettük figyelembe. A végleges rendelet-
alkotásnál természetes már az kódrendszer lép érvénybe. 
 
 
 
 
 
Mosonmagyaróvár, 2013. június 10. 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

….../2013. (VI.27.) Kt. határozat 
 

Mosonmagyaróvár város Önkormányzata Képviselő-testülete a város településrendezési 
eszközeinek módosításával kapcsolatban az alábbi településfejlesztési döntést hozza : 
 
(1) A Mowinpark mellett lévő 5806, 5807, 5808, 5809/2-4 és az 5810/1 helyrajzi számú 
ingatlanok KH hulladék elhelyezésére és kezelésére szolgáló különleges övezetből GK 
gazdasági-kereskedelmi övezetbe kerülnek. A teljes tömbre vonatkozóan a beépítési 
paramétereket a szabályozási terv módosítása során kell meghatározni. 
 
(2) A Timföldgyári út – Barátság út csatlakozásánál a tervezett új közlekedési területek 
nyomvonalát felül kell vizsgálni. 
 
(3) A Bartók B. út 16., 5059/2 helyrajzi számú ingatlannál a beépíthető terület 40 %-ról 50 %-
ra növekszik, a megengedett építménymagasság 3,5 m helyett 9,5 m lesz. 
 
(4) A Lucsony utcai ingatlanok megosztásához, új ingatlanok kialakításához tervezett út 
nyomvonalát illetve létjogosultságát felül kell vizsgálni. Szabályozási elemekkel meg kell 
teremteni egy esetleges magánút kialakításának lehetőségét. 
 
(5) A Tiszavirág és az Elza utca mentén fekvő ingatlanoknál a kötelező építési vonalakat, 
építési helyeket törölni kell. 
 
(6) A Zsák utca Gyep utcai ingatlanok végénél lévő szakaszának tervezett szélesítését felül 
kell vizsgálni, lehetőség szerint módosítani. 
 
(7) A Rév utca  - Partos utca – Vágóhíd utca által határolt lakótömbben a beépíthető terület 25 
% helyett 30 % lesz. 
 
(8) Az Erzsébet tér közlekedési területét bővíteni kell az Iskola utcai tömb irányába. 
 
(9) A József Attila utca Radnóti utca összekötésére tervezett közlekedési területet felül kell 
vizsgálni, különös tekintettel a 2529/2 helyrajzi számú ingatlant érintő szabályozásra. 
 
(10) A Malom-ági Lajta melletti parti sétány Fecske utcai szakaszát felül kell vizsgálni 
 
(11) A Káposztáskert utcai1847/4-7 helyrajzi számú ingatlanokat LK kisvárosi lakóövezetbe 
kell sorolni. 
 
(12) A 2013. január 1-től hatályos, vonatkozó magasabb rendű jogszabályokban foglalt új 
rendelkezéseket, változtatásokat a város településrendezési eszközeibe át kell vezetni. 
 
(13) A partnerségi egyeztetés során a teljes eljárásra vonatkozó jogszabályok szerint kell 
eljárni. Az egyeztetésbe a területileg érintett lakosságot, a településrészi, városvédelemmel és 
környezetvédelemmel érintett civil szervezetek, egyházakat és jelentős gazdasági 
szervezeteket kell bevonni. A tájékoztatás a főépítészi hirdetőtáblán illetve a város hivatalos 
honlapján történő közzététellel útján illetve a médián keresztül történik történik. A civil 
szervezetek postai úton is tájékoztatást kapnak. 
 
Határidő : 2014. január 31. 
Felelős : Dr. Nagy István polgármester 


