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Melléklet a 46/2022. Képviselő-testületi határozathoz: 

1. A fürdő beruházáshoz kapcsolódóan elkészültek a környező közterületek előzetes tervei, 

melynek kapcsán szükség van a közterület határok pontosítására, és közterületi parkolók elhe-

lyezése céljára szolgáló terület kijelölésére is. A módosítás a Csipke Hotel telkét, annak kör-

nyezetében található közterületeket érinti. Törlésre kerül továbbá a 2424/5 hrsz.-ú ingatlant 

érintő szabályozási vonal is, mivel a buszforduló kisebb helyen valósult meg. 

 

2. Pontatlan adatszolgáltatás miatt hibásan kerületek kijelölésre a 0721/11 és 0721/38 hrsz.-ú 

ingatlanokat érintő övezetek, ami így nem teszi lehetővé az ingatlanon a tulajdonos által ter-

vezett mezőgazdasági beruházások megvalósítását, ezért az övezetek pontosítása szükséges az 

érintett ingatlanok tekintetében. 

 



3. A Tinódi utcán található elektromos alállomás mögött található 3224 és 3225 hrsz.-ú ingat-

lanok tulajdonosa kérelemmel fordult az önkormányzathoz annak érdekében, hogy a belterü-

leti fekvésű, de mezőgazdasági besorolású ingatlanjai kerüljenek olyan övezeti besorolásba, 

hogy azokon a kinnlakást is lehetővé tevő gazdálkodást lehessen folytatni. Korábban a 3223/2 

ingatlan tulajdonosa is hasonló kéréssel fordult a hivatalhoz. Az érintett ingatlanok beépítésre 

nem szánt, Kgk övezetbe történő átsorolása lehetővé tenné a kérelmezők terveinek megvalósí-

tását, a terület beépítésre nem szánt terület státuszának megtartása mellett. 

 

4. Tekintettel arra, hogy buszpályaudvar fejlesztése a meglévő állomás helyén valósult meg, a 

kertvárosi körforgalom mellett erre a célra fenntartott közlekedési célú területet az Önkor-

mányzat a vele szomszédos ingatlannal azonos módon, kereskedelmi-szolgáltató gazdasági 

területként kívánja hasznosítani, ezért annak Gksz övezetbe történő átsorolása szükséges. 



5. A Keceli út mellett található építőanyag kereskedelemmel foglalkozó cég telephely bővítés 

miatt a számára kijelölt általános gazdasági terület bővítését kezdeményezte a 41025/2, 

41030/2 hrsz.-ú ingatlanok e célra történő átsorolásával. Ugyanezen kérelmező a telephelye 

közelében, a Keceli út túl oldalán található 41381/6 hrsz.-ú, jelenleg Mz besorolású ingatlan 

Kgk övezetbe történő átsorolását kérelmezte. 

 

6. A vasútállomás előtt, a körforgalomtól jobbra található, 5749/15 hrsz.-ú társasház lakói a 

társasház telkének kötöttpályás közlekedési területből történő átsorolását kezdeményezték, 

tekintettel arra, hogy az ingatlan valójában nagyrészt lakásoknak és néhány iroda helyiségek-

nek ad helyet. 



7. A 41715/12 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa a telkét érintő útszabályozás törlését kérelmezte. 

Az érintett úthálózat közlekedési szempontú vizsgálatát követően dönthető el, hogy van-e 

mód a kérelem teljesítésére. 

 

8. A Szegedi úti Major mellett, a 0967/7 hrsz.-ú tanyán élő tulajdonos kérte a művelésből ki-

vett, általános mezőgazdasági övezetbe sorolt ingatlan átsorolását Mk övezetbe a tanyán ter-

vezett napelemes beruházások megvalósíthatósága érdekében. 

 

 



9. A Keceli út mellett található 0451/2 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa kérte az ingatlan területét 

képező Mk övezet megszüntetését, és a terület beolvasztását a körülötte lévő általános mező-

gazdasági területbe mezőgazdasági, állattenyésztési jellegű beruházások megvalósíthatósága 

miatt. 

 

10. A 41826/1 hrsz.-ú út megvásárlását kezdeményezte a szomszédos 41821 hrsz.-ú ingatlan 

tulajdonosa, a kérés teljesítéséhez a szabályozási vonal (közterület határ) módosítása szüksé-

ges, és megközelítést kell biztosítani a 41827 hrsz.-ú ingatlannak. 

 

 



11. A Peterka József utca végén található 41499 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa kérte az ingatlan 

területét képező V jelű vízgazdálkodási övezet megszüntetését, és a telek beolvasztását a 

szomszédos lakóterületbe. 

 

12. A 0548/57 hrsz.-ú út megvásárlását kezdeményezte a szomszédos 0548/56 hrsz.-ú ingat-

lan tulajdonosa, a kérés teljesítéséhez a szabályozási vonal (közterület határ) módosítása 

szükséges. 

 



13. Az ingatlana előtt található közterület rész megvásárlását kezdeményezte a 86 hrsz.-ú in-

gatlan tulajdonosa (Szegfű u. 7.), a kérés teljesítéséhez a szabályozási vonal (közterület határ) 

módosítása szükséges. 

 

14. Az építési hely módosítását kérelmezték a 10130, 2589, 2590, 2591, 2592, 2603/1, 07/4, 

07/5, 5962, 3038, 6556, 41833/11, 1766, 3881, 8257, 03/19, hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosai, a 

közterülethatár pontosítását kérte a 0555/128 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa, a 1815/45 és 

1815/101 hrsz.-ú ingatlanok közötti övezethatár felülvizsgálatát kérte a 1815/101 hrsz.-ú in-

gatlan tulajdonosa. 

15. A HÉSZ előírásainak vizsgálata szükséges az alábbi témakörökben: 

- az építési hatóság kérte a legutóbbi módosítás során a sajátos, hézagosan zártsorú beépítés 

esetében a szomszédos telekre átnyúló eresszel kapcsolatban bevezetett szabályok pontosítá-

sát, pontosítani kérték a több kötelező építési vonallal megjelölt telkek szabályozásának elő-

írásait is, 

- a szabályozási terv jelkulcsának javítását kérte a 41741/18 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa, a 

maximális telekhatárt meghatározó kód különböző fekvésekre vonatkozó szelvények eltérése, 

valamint a HÉSZ táblázatos melléklete tekintetében. 

 



16. A 0976/27, a 0976/29, 0976/32 és a 0989/16 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosai területüket a 

2x20 MW kapacitású napelemes kiserőmű építése céljából a Sunglare Capture Kft. és a Sun-

glare Expert Kft. rendelkezésére bocsátják, akikkel együtt az önkormányzat támogatását kér-

ték a projekt megvalósításához. Ehhez a különleges mezőgazdasági üzemi terület (Km) beso-

rolású 0976/32 hrsz-ú, valamint az általános mezőgazdasági terület (Má, Mát) besorolású 

0976/27, 0976/32, 0989/16 hrsz. alatti ingatlanokat különleges, a kutatás-fejlesztés, megújuló 

energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló övezetbe szükséges átsorolni. A beruházók 

vállalták a területre vonatkozóan a rendezési terv módosítás költségeinek finanszírozását is. 


