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TTaarrttaalloommjjeeggyyzzéékk::  
 

 

I. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 
 

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVI MUNKARÉSZEK  
Szerkezeti terv módosító ÖKT. határozati javaslat 
TRT-1  Településszerkezeti terv      M = 1: 10 000 
    

SZABÁLYOZÁSI TERVI MUNKARÉSZEK  
Helyi építési szabályzat módosító önkormányzati rendelet tervezet 
SZT-2/1, SZT-2/3, SZT-2/4, SZT-2/6, SZT-2/7 
SZT-2/8, SZT-2/9, SZT-2/11, SZT-2/12, SZT-2/13     M = 1: 4 000  
     

II. SZERKEZETI TERV SZÖVEGES MUNKARÉSZEK  
 

1. ELŐZMÉNYEK, ÖSSZEFOGLALÁS A RENDEZÉSI TERVI ELJÁRÁSRÓL 
 

2. VÁLTOZÁSOK, A RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSOK LEÍRÁSA, A MÓDOSÍTÁSOK INDOKLÁSA 
 
3. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 
 
4. BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYRE 
 

 

III. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
 
Közlekedési javaslat 
Közművesítettség 
Tájrendezés és környezetalakítás 
 

IV. TERVIRATOK  
Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet 
Eljárást elindító határozatok 
Előzetes tájékoztatási szakasz iratai 
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II. SZERKEZETI TERV SZÖVEGES MUNKARÉSZEK 
 
 

11..  EEllőőzzmméénnyyeekk,,  öösssszzeeffooggllaallááss  aa  rreennddeezzééssii  tteerrvvii  eelljjáárráássrróóll  
 
Kisbér város szerkezeti (jóváhagyva: 231/2000.(IX.22.) Kt. határozat), és szabályozási 
előírásainak (8/2011. (III.21.) Kt. rendelet, továbbiakban HÉSZ) módosítására kerül sor a 
75/2015.(III.13,.) ÖKT. határozatban foglaltak alapján. Az önkormányzat 194/2013. (VIII.1.) 
ÖKT. határozatával fogadta el a partnerségi egyeztetés szabályait. 
A város rendezési tervének módosítása lakossági és önkormányzati kérések kapcsán került 
elindításra. 
 

EEllőőzzeetteess  ttáájjéékkoozzttaattáássii  sszzaakkaasszz  
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet 37. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti előzetes 
tájékoztatási szakaszban a következő szervezeteket kereste meg az önkormányzat: 
 Megkeresett szerv Nyilatkozott Nem nyilatkozott 

1 Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal  
Építésügyi, Hatósági, Oktatási és 
Törvényességi Felügyeleti Főosztály 
Építésügyi Osztály 
(ügyszám: KED/1/191-2/2015.) 

x  

2 Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztály 
(iktatószám: 11470-1/2015) 

x  

3 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság  x 
4 Komárom-Esztergom Megyei 

Kormányhivatal  
Népegészségügyi Főosztály 
(Ügyiratszám: KER/067/00576-2/2015) 

x  

5 KEM Katasztrófavédelmi Igazgatóság  x 
6 Országos Vízügyi Főigazgatóság 

Helyette válaszolt: Észak-dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság 
(Ügyiratszám: 141/20158.) 

x  

7 Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, 
Vasúti és Hajózási Hivatal  

 x 

8 Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi 
Hivatal 
(iktatószám: FD/RR/NS/A/1262/1/2015 

x 
nem kíván részt venni a 

véleményezésban 
 

9 Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal  
Műszaki Engedélyezési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi 
osztály 

x  
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(Ügyszám: KE/ÚT/NS/A/339/1/2015.) 
10 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi 

és Vagyongazdálkodási Központ 
 x 

11 KEM Kormányhivatal  
Tatabányai Járási Hivatal  
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 
(ügyszám: KE-06D/EP/1197-2/2012.) 

x  

12 Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal  
Földhivatali Főosztály  
(Ügyszám: 10134/2015) 

x  

13 Pest Megyei Kormányhivatal  
Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási 
Főosztály 

 x 

14 Honvédelmi Minisztérium Hatósági 
Hivatal 
(Nyt. szám: HHI/3076-1/2015) 

x 
nem kíván részt venni a 

véleményezésban 
 

15 Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-
főkapitányság 
Közlekedésrendészeti Osztály 
(Szám: 11000/3837-2/2015.ált) 
 

x  
nem kíván részt venni a 

véleményezésban 
 

16 Pest Megyei Kormányhivatal  
Műszaki Engedélyezési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati 
Osztály 
(Ügyiratszám: BBK/1209-2/2015.) 

x 
nem kíván részt venni a 

véleményezésban 
 

17 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
(iktatószám: CS/13666-2/2015.) 

x 
 

 

18 Magyar Közút Nonprofit Zrt. Komárom-
Esztergom Megyei Igazgatósága 
(Iktatószám: KEM-18/15/2015)  

x  

19 Győr-Moson-Sopron Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
(Ügyiratszám: 35800/4631-2/2015.ált) 

x  

20 Komárom-Esztergom Megyei 
Önkormányzat Területfejlesztési és 
Területrendezési Osztály 

 x 

 
Vélemények kifejtése: 

11: I. Tárgyi módosításoknak régészeti örökségi érintettsége nincsen, a kijelölt területen régészeti 
lelőhely nem található a közhiteles hatósági nyilvántartás jelenlegi adatai alapján. 

 
II. 
A tervezett módosításoknak műemléki érintettsége van az alábbiak szerint: 

1. A terv 1-es pontja érinti a 2561 [27910] r. k. templom ex-lege műemléki környezetét. A 
szabályozási terven jelölttől eltérően a műemléki környezet az alábbiak szerint jelölendő ki: 
Római katolikus templom ex lege műemléki környezete: Kisbér 103, 1031, 1032/1, 1035/36, 104, 
107, 133, 157, 1603, 1606, 1958, 309, 4/1, 49 hrsz. 
 
Római katolikus plébánia ex lege műemléki környezete: Kisbér 103, 1035/36, 104, 105, 108, 
133, 156, 157, 158, 1602, 1603, 1604, 1605, 309, 49 hrsz. 
A szabályozási vonal megváltoztatásával megváltozik a műemléki környezet vonala is.  
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A szabályozási szélesség zöldterület terhére történő csökkentésével nem értünk egyet, mivel 
ezzel az egykori Angolkert területe csökkenne. 

2. A terv 2-es pontja érinti a 2555 [27915] ev. templom ex-lege műemléki környezetét. A 
szabályozási tervben a műemléki környezet határa nem megfelelő helyen van jelölve, melyet az 
alábbiak szerint kérünk korrigálni: 
Evengélikus templom ex lege műemléki környezete: Kisbér, Hánta 53 hrsz. teljes területe. 

3. A terv 10-es pontjában szereplő 3 telek közül a Kisbér 1032/1 hrsz-ú ingatlan a római katolikus 
templom ex lege műemléki környezetében található, valamint mindhárom igatlan az egykori 
Angolkert megőrzését és értékeinek feltárását a jelenlegi besorolás jobban biztosítja. 

Tekintettel arra, hogy az egykori Angolkerthez jogi védettség nem társul, a módosítások vonatkozásában 
az egykori parkot érintően véleményünk csak javaslatnak tekintendő. 
 

18: 15. és 16. sz. módosítás: A tervezett óvoda melletti 5123 hrsz-ú út szabályozását úgy kell 
kialakítani, hogy a 82116 sz. országos közútra történő csatlakozásnál a szabályozó vonalakat 10-10 m 
hosszon, 45°-os letöréssel kell ábrázolni a saroklekerekítő ívek, a látóháromszögek, illetve a 
közműelhelyezések helybiztosítása érdekében. A tervezett óvoda és uszoda parkolóinak kialakításához is 
szükséges a megfelelő nagyságú terület biztosítása, melyet szintén javasolunk kiszabályozni. 
 
Önkormányzati válasz tervezői közreműködéssel: 
 

11: A Forster Központ adatszolgáltatása alapján aktualizálásra kerültek a műemlékek és környezeteik.  
 

18: A 45 fokos letörés feljelölésre került, a parkolás telken belül lesz megoldva. 

 

Az előzetes tájékoztatási szakasz után felmerült még néhány módosítási igény az önkormányzat részéről. 
Ezek mindegyike egyszerűsített eljárással módosítható. Az önkormányzat úgy döntött egyeztetve az 
állami főépítésszel, hogy a folyamatban lévő eljárásba kerüljenek ezen módosítások és az összes 
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 9. mellékletében szereplő államigazgatási szerv ismételten kerüljön 
megkeresesésre. 
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22..  VVáállttoozzáássookk,,  aa  rreennddeezzééssii  tteerrvvii  mmóóddoossííttáássookk  lleeíírráássaa,,  iinnddookklláássaa  
 
A változtatások a város szerkezeti és szabályozási tervének módosítását igénylik. 

 

SSzzeerrkkeezzeettii  tteerrvveett  ééss  sszzaabbáállyyoozzáássii  tteerrvveett  iiss  éérriinnttőő  mmóóddoossííttáássookk  
 
 

1. számú módosítás 
 
 
A Komáromi utca 1-11. házszámok között a szabályozási vonal visszakerül a kialakult telekhatárra. A 
szabályozási szélesség növelése a szükséges mértékig a szemben lévő zöldterület terhére történik. 
 
A módosítás indoklása:  
A Komáromi utca 1-11. házszámok közötti szakaszon a kialakult állapot szerint a telekhatárok az 
utcafronton tört ugráló vonalvezetésűek. Az hatályos szabályozási terv ezt a tört vonalvezetést 
egyenesítette ki egy tervezett szabályozási vonallal. 
A telek tulajdonosok közül többen is jelezték az önkormányzat felé, hogy a szabályozási vonallal nem 
értenek egyet, mivel a szabályozási vonal több jó állapotú lakóépületen is keresztül halad. Az útlejegyzés 
ezért nem lehetséges. 

 
 
A város képviselő-testülete tárgyalta a kérvényeket és támogatta, hogy a szabályozási vonal kerüljön 
vissza a kialakult telekhatárokra. 
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Hatályos szabályozási terv részlet 

 
 

 
Módosuló szabályozási terv részlet 
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2. számú módosítás 
 
A módosítás indoklása: 
Hántán a Kossuth Lajos utcával párhuzamosan az érvényes szabályozási terv kiszabályoz egy új 
tömbfeltáró utat.  
A több tulajdonos részéről is érkezett kérelem az önkormányzathoz az út törlésére vonatkozóan, mivel a 
kiszabályozott út korlátozza a telkeket, valós kialakítási szándék nincs. Az utcában több esetben is építési 
engedélyt azért nem kaptak a tulajdonosok, mert a telkük rendezetté tétele nem lehetséges a tömb 
belsejébe eső út miatt.  
Mivel a tervezett kiszoláló út lejegyzése az önkormányzat rövid távú tervei között nem szerepel, ezért a 
nyugati oldali teleksor tömbfeltáró útjának szabályozási tervből való törlése mellett döntött a képviselő-
testület.  
A leendő út elépítésének megakadályozása végett be nem építhető sáv jelölése kerül a szabályozási 
tervre. A be nem építhető sáv nem jár telekosztási kötelezettséggel. 
 

 
Hatályos szabályozási terv részlet 

 
 



- 9 - − Kisbér Településrendezési eszközök módosítása  − Munkaszám : 15052 − 
 

T�P T A L E N T − P L A N  Kft.  9023 Győr, Richter J. u. 11.;   Tel: 96/ 418-373;   Fax: 96/418-699;   E-mail: talent_plan@arrabonet.hu 

 
Módosuló szabályozási terv részlet 

 
 
A módosítással érintett területen lévő evangélikus templom műemléki környezete a Forster Központ 
adatszolgáltatása alapján frissítésre került. 
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3. számú módosítás 
 
 
A módosítás leírása: 
A Széchenyi utcában a Drat Kft. telephelyének övezete kertvárosias lakóterületből településközpont 
vegyes övezetbe kerül át.  
 
 
A módosítás után az övezet telkei a következő paraméterek szerint építhetők be: 
Területfelhasználás módja: településközpont vegyes terület 
Beépítési mód: oldalhatáron álló 
Maximális beépíthetőség:60% 
Maximális építménymagasság: 6,5 m 
Minimális telekterület: 500 m2 
Minimális telekszélesség: 15 m 
Minimális zöldfelületi arány: 30% 
 

 
Hatályos szabályozási terv részlet 
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Módosuló szabályozási terv részlet 

 
 
 
Módosítás indoklása: 
A módosítással az önkormányzat a Drat Kft. kérelmét támogatja. Az övezetben lévő telkek közül már 
több a Kft. tulajdonában van. A cég alapvető tevékenysége üzletberendezések, raktári berendezések, 
huzalrácsos termékek gyártása. A kertvárosias lakóterületen megengedett 30%-os beépítethetőség és 
kialakult építménymagasság a cég fejleszési terveinek gátat emel.  
A vállalkozás hosszútávú bővítési tervei között szerepel a 1841/1 és 1841/2 hrsz-ú területek megvásárlása 
is, ezért kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz, hogy az övezet e két telekkel való bővítését 
támogassa. 
Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy támogatja a DRAT Kft kérelmét és a 
Kisbér 1841/1 és 1841/2 hrsz-ú telkeire is kiterjedően és kéri a településközponti vegyes építési övezeti 
besorolást Kisbér Város településrendezési eszközeinek módosítása során a korábbi, a munkát 
megalapozó döntése 3. pontjának kiegészítésével.  
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4. számú módosítás 
 
 
 
A módosítás leírása: 
A 0122/4-5 hrsz-ú Bakony Bio Zrt. területe általános mezőgazdasági területből kereskedelmi szolgáltató 
gazdasági területbe kerül át. Mivel az önkormányzati határozatban feltételként szabta a város, hogy a 
biológiai aktivitás érték szinten tartását telken belül kell megoldani, ezért a cég tulajdonában lévő 
területeken kötelező telken belüli védőfásítás sávok kerültek kijelölésre. Valamint a Gksz területen 
megengedhető 60%-os maximális beépíthetőség helyett 50 % került meghatározásra. 
 

 
Hatályos szabályozási terv részlet 
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Módosuló szerkezeti terv részlet telken belüli fásítással 

 
A módosítás indoklása: 
A Bakony Bio Zrt. a tervezési területen bioerőművet üzemeltet. Jelenleg különleges mezőgazdasági 
üzemi területként került szabályozásra a 0122/10, 0122/11 hrsz-ú terület. A Bakony Bio Zrt. bővíteni 
szeretné tevékenységét, melyhez a jelenleg átminősített terület nem elegendő. Kérvényt nyújtott be az 
önkormányzatnak, hogy a 0124/4 hrsz-ú terület és a különleges területként szabályozozott terület 
kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület besorolást kapjon. Az önkormányzat támogatja a kérelmet, 
azzal a feltétellel, hogy a biológiai aktivitás érték szintentartását a cég saját területein belül oldja meg. 

 
 

 
 
 

 



- 14 - − Kisbér Településrendezési eszközök módosítása  − Munkaszám : 15052 − 
 

T�P T A L E N T − P L A N  Kft.  9023 Győr, Richter J. u. 11.;   Tel: 96/ 418-373;   Fax: 96/418-699;   E-mail: talent_plan@arrabonet.hu 

 

5. számú módosítás 
 
 
A módosítás leírása: 
A Batthyány pusztán szabályozott utak felülvizsgálata, a kiépített vagy kitaposott működő nyomvonalak 
figyelembevétele és kiszabályozása, és a feleslegessé váló tervezett út törlése.  
 
A módosítás indoklása:  
A hatályos szabályozási tervben a tevezett új 81-es főúton egy körforgalom kerül kialakításra, mely egyik 
ága Batthyány puszta irányába vezet. A tervezett hosszútávú faluközi út keresztülvágja Batthyány 
pusztán működő vállalkozás telephelyét és épületeit. 
A módosítással a Batthyány puszai kialakult úthálózatára kerül vissza a szabályozási vonal. A hosszútávú 
faluközi út nyomvonala Batthyány pusztát délkeletről elkerülve kerül részben kiszabályozásra, részben 
területbiztosításként kijelölésre.  
 
 

 
Hatályos szabályozási terv részlet 
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Módosuló szabályozási terv részlet 
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6. számú módosítás 
 
A módosítás leírása: 
A Perczel Mór utca - Véncser dűlő közötti tömbfeltáró utak szabályozási tervből való törlése, a leendő 
utak területbiztosítása be nem építhető sáv jelölésével. 
 
A módosítás indoklása:  
Számos tömbben egy meglévő lakóterület hosszú telkein belső tömbfeltárást jelöl a rendezési 
terv.  
Ekkor a meglévő lakóutca foghíj telkeinek beépíthetősége vagy a beépített telkek épületeinek 
bővítése is csak akkor biztosítható, ha a rendezési terv szerinti tervezett új telkek és közterületek 
is megosztásra, kialakításra kerülnek, mivel a telek csak ekkor rendezett. 
 
A rendezési terv szerinti megosztás azonban csak egy telek esetében új „zárványtelket” 
eredményezne, mely jogszabályba ütközik.   
Ebben az esetben csak az lenne a járható út, hogy egy ütemben csak egy tervezett egész tömb 
kerül telekalakításra, amely a sok tulajdonos miatt a legtöbb esetben szinte reménytelen. 
 
A fent leírtak miatt a képviselőtestület a Perczel Mór utca - Véncser dűlő közötti tömbfeltáró utak 
szabályozási tervből való törlése mellett döntött.  
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Hatályos szabályozási terv részlet 
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Módosuló szabályozási terv részlet 
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7. számú módosítás 
 
A módosítás leírása: 
Az Iskola utcai telekvégek a szerkezeti terven jelenleg kertvárosias lakóterület besorolásúak, szabályozási 
terven „szabályozási terv készítendő” vonallal jelöltek. Besorolásuk településközpont vegyes területre 
változik és kizárólagosan közintézmény építhető az övezetben. A 1637 hrsz-ú telken a kialakult 1,5 m 
széles gyalogút szabályozása. 
 
A módosítás indoklása: 
A hatályos szabályozási terv az Iskola utcai telekvégekhez övezeti paramétereket nem kötött, mivel a terv 
készítésekor még az önkormányzat nem tudott egyértelműen funkciót rendelni a területhez. A területet 
egy „szabályozási terv készítendő” vonallal jelöli körbe a terv. Az önkormányzat az elmúlt időszakban 
döntést hozott, hogy a területet nem lakóterületként kívánja szabályozni.  
A terület központi elhelyezkedése miatt, az önkormányzat úgy döntött, hogy közintézmény céljára 
kívánja fenntartani a területeket. 

 
Hatályos szabályozási terv részlet 
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8. számú módosítás 
 
A módosítás leírása: 
A hatályos szabályozási terv a Kossuth és a Petőfi utca és Téglagyári út tömjét egy tömbfeltáró úttal 
felosztja. A feltáró út közötti tömbfeltáró utat a terven egyik irányból a Téglagyái útra a 63/3 hrsz-ú 
telken keresztül, a Petőfi utcára a 11-es házszámú telken köt ki. Mivel a Téglagyári út irányából 
elépítették a kikötési lehetőséget, ezért annak törlése mellett döntött az önkormányzat. A tömbfeltáró út 
ezután csak területbiztosításként szerepel a tervben egy be nem építhető zóna kijelölésével. 
 
A be nem építhető sáv a 63/3 hrsz-ú telek északi felén a temető mellett köt ki a Téglagyári úthoz. 
 

 
Hatályos szerkezeti terv részlet 
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Módosuló szerkezeti terv részlet nem beépíthető sávval 
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9. számú módosítás 
 
A módosítás leírása: 
A 0259/1 hrsz.-ú ingatlannál a bányaterület határvonalának felülvizsgálata, annak érdekében, hogy a 
0259/1 hrsz-ú telek megoszthatóvá váljon, valamint a megszűnt téglagyár övezeti paramétereinek 
módosítása a másirányú ingatlanhasznosíthatóság érdekében. 
 
A korábbi bányaterületek rekultiválásra kerültek, tavat alakítottak ki. A korábbi bányaterület besorolás 
mai funkciójának megfelelően vízgazdálkodási területté módosul.  
 
A téglagyár megszűnése után a tulajdonos hasznosítani szeretné a terület. Az elmúlt években folyamatos 
probálkozás volt az ingatlanok értékesítésére, de egyben nem találtak vevőt a területre. A téglagyár 
területe kialakult állapotában egy telephelyként a tulajdonosi vizsgálatok alapján nehezen hasznosítható.  
Az érvényes övezeti paraméter az ingatlan feldarabolását nem teszi lehetővé. A beépítési százalék 
kialakult állapotában az előzetes földmérői vázlatok alapján meghaladja a Gksz övezetben maximálisan 
meghatározható 60%-ot.  
 
Felmerült, hogy a terület felosztásával nagyobb eséllyel találnak új funkciót az a meglévő épületeknek.  
A kialakult állapotra való tekintettel a terület feldarabolhatósága érdekében az önkormányzat támogatja a 
tulajdonos azon kérését, miszerint az övezetben 70%-os maximális beépíthetőség kerüljön szabályozásra. 
Az előzetes megosztási lehetőségek vizsgálata szerint, ha a téglagyár legnagyobb épületét szeretnék 
külön hrsz-ra megosztani a beépítettség 60%-ot is meghaladná. 
 
Az OTÉK 111. § (2) bekezdése szerint az OTÉK II-III. fejezetében meghatározott követelményeknél 
megengedőbb követelményeket a településrendezési eszköz akkor állapíthat meg, ha azt különleges 
településrendezési okok vagy a kialakult helyzet indokolja, továbbá közérdeket nem sért, valamint az 
OTÉK 31. § (1) bekezdésében foglalt követelmények teljesülnek. 
Mivel a korábbi próbálkozások, miszerint a telephely a kialakult állapotában új hasznosítást kaphasson 
egyelőre kudarcot vallottak, az önkormányzat inkololtnak tartja a kialakult állapotra való tekintettel a 
terület feloszthatóságának településredezési eszközökben meghatározható feltételét biztosítani. Ezért az 
önkormányzat az OTÉK-ban előírt maximális beépítési százalék növeléséhez az állami főépítész 
felmentését kéri. 
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Hatályos szerkezeti terv részlet 

 

 
Módosuló szerkezeti terv részlet  
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10. számú módosítás 
 
A módosítás leírása 
A 1032/1, 1033, 1034/1 hrsz-ú területek zöldterület besorolás helyett Vt besorolást kapnak, és 
beolvadnak a szomszédos Vt övezetbe. 
 
A módosítás indoklása 
A 1032/1, 1033, 1034/1 hrsz-ú területeket az önkormányzat hatályos szerkezeti terv zöldterületbe sorolta, 
azzal az indokkal, hogy a területek az egykori angol kert részét képezték. Mivel a telkeken lakó és 
gazdasági épületek vannak a zöldterületként való kialakítás nem tudott megvalósulni. A lakóingatlan 
tulajdonosok kérésére a kialakult állapotra való tekintettel a terület beépítésre szánt területbe sorolja az 
önkormányzat vissza. 
 
 

 
Hatályos szerkezeti terv részlet 

 

 
Módosuló szerkezeti terv részlet 
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11. számú módosítás 
 
Módosítás leírása:  
Az intermodális pályaudvar törlése a hely szűke miatt a tervből.  
 
Módosítás indoklása:  
Az érvényes szabályozási tervben az a korábbi önkormányzati elhatározás került be, miszerint a 
buszpályaudvart megszüntetnék és a vasút állomás mellé helyeznék. Az elképzelést részletesen 
megvizsgálta az önkormányzat és a MÁV-val és az KNYKK-val történt egyeztetések után a korábbi 
tervet elvetették és a buszpályaudvar jelenlegi helyének megtartása mellett döntöttek.  
 
 
 
 

 
Hatályos szerkezeti terv részlet 
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12. számú módosítás 
 
Módosítás:  
Hánta és Tölgyes telepnél a 065/2 terület környezetében a településközi út nyomvonalának 
felülvizsgálata és kismértésű korrekciója az erdőben kialakult földutak figyelembevételével. A korábban 
hosszútávon tervezett nyomvonal a módosítást követően nem kerül kiszabályozásra, hanem 
területbiztosításként be nem építhető területzónaként kerül a szabályozási tervbe. 
Tölgyestelep településrész különleges turisztikai célú területté és különleges turisztikai terület 
szabályozása. 
 

 
Hatályos szerkezeti terv részlet 

 

 
Módosuló szerkezeti terv részlet 
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13. számú módosítás 
 
A módosítás leírása: 
A hántai új alaptérkép szerint 01063, 01078/3 hrsz-ok) törlése a szabályozási tervből. 
 
A módosítás indoklása: 
A mezőgazdasági területek egy tulajdonban vannak, az önkormányzati tulajdonú közutak, átszelik a 
területet. A tulajdonos egybefüggő területként szeretné művelni területeit. A módosítás hatására nem 
alakul ki zárványtelek. Az átminősítés után a régi út telke forgalomképessé válik és beolvadhat a 
mezőgazdasági területbe. 
 

 
Hatályos szerkezeti terv részlet 
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Módosuló szerkezeti terv részlet 
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14. számú módosítás 
 
Mososítás leírása: 
Temető és a téglagyár sarkánál a szabályozási vonal meglévő épület sarkán keresztül megy, a 
szabályozási vonal kerülje ki az épületet, ezen felül kiszabályozásra kerül a (kitaposott) temető „hátsó” 
útja, amely a téglagyári területek rézsűje mellett halad. 
 

 
A kék csillaggal jelölt telekhatár 
megszűnik és a kialakult 
állapotnak megfelelően a 
földmérő által bemért 
temetőkerítés vonalára kerül át.  
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15. számú módosítás 
 
 
Módosítás leírása: 
Hántán a 5121 és 5122 hrsz-ú területeknél arányos területcserével kialakítandó területen óvoda 
kialakítását tervezi az önkormányzat. A tervezett óvoda területét településközpont vegyes területbe 
kívánja sorolni az önkormányzat. 
 
A terület övezeti előírásai a következők lesznek a módosítás után: 
Területfelhasználás módja: településközpont vegyes terület 
Beépítési mód: oldalhatáron álló 
Maximális beépíthetőség: 35% 
Maximális építménymagasság: 4,5 m 
Minimális telekterület: 800 m2 
Minimális telekszélesség: 15 m 
Minimális zöldfelület: 30% 
 

 

 
 

Hatályos szerkezeti terv részlet 
 

 
Módosuló szerkezeti terv részlet 
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16. számú módosítás 
 
Kisbér Város Önkormányzata uszoda kialakítását tervezi. Az uszoda számára a városközpontban több 
helyszín lehetősége is felmerült, melyek közül kettő területen az uszoda csak a rendezési terv módosítása 
után válna kialakíthatóvá. 
Az önkormányzat úgy döntött, hogy mindkét potenciális területen módosítja a rendezési tervet. 
 
16/a. módosítás 
 
A Vásártér utca 1. szám alatt működő Petőfi Sándor Általános Iskola udvarán az uszoda épület a meglévő 
iskolaépülethez kapcsolva kerülhet kialakításra. Az iskolaudvar déli irányban a meg nem valósult 
társasházak alapjának helyén bővíthető, így a sportpálya jelenlegi helyéhez képest eltolva kerül 
kialakításra.  
Az Arany János utca meghosszabbításában a Várárér utca irányába tervezett összekötés kikerül a tervből. 
A meglévő társasházak előtti út parkolójával együtt közúti közlekedési területéként kiszabályozásra 
kerül, ezáltal a társasházak nem úszótelekként működnek, hanem jogilag biztosítva lesz a közvetlen 
közúti kapcsolatuk. Ez a gyakorlatban nem jelent változást, továbbra is „zsákutcaként” működhet. 
 
A társasházak övezeti előírásai a következők lesznek a módosítás után: 
Területfelhasználás módja: településközpont vegyes terület (Vt-21) 
Beépítési mód: zártsorú 
Maximális beépíthetőség: kialakult 
Maximális építménymagasság: kialkult 
Minimális telekterület: kialakult 
Minimális telekszélesség: kialakult 
Minimális zöldfelület: 10% 
 
Az iskola és uszoda építési övezetének előírásai a következők lesznek a módosítás után: 
Területfelhasználás módja: településközpont vegyes terület (Vt-22) 
Beépítési mód: szabadonálló 
Maximális beépíthetőség: 50% 
Maximális építménymagasság: 10,5 m 
Minimális telekterület: 1000 m2 
Minimális telekszélesség: 15 m 
Minimális zöldfelület: 30% 
 

 
Az iskolaudvar bővítési területe, az új sportpálya helye 
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Hatályos szerkezeti terv részlet 

 

 
Módosuló szerkezeti terv részlet 
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16/b. módosítás 
 
Az új uszoda lehetséges helyszínének felmerült a Béke utca mellett a 855 hrsz-ú jelenleg zöldterület 
besorolású terület egy része is. A területen egy aszfaltos kispálya van, az uszoda megvalósulása esetén 
pálya északi irányban eltolva ismét kialakíthatóvá válik. 

 
Uszoda kialakítás szempontjából lehetséges terület a Béke utcában 

 
Az iskola és uszoda építési övezetének előírásai a következők lesznek a módosítás után: 
Területfelhasználás módja: településközpont vegyes terület (Vt-13) 
Beépítési mód: szabadonálló 
Maximális beépíthetőség: 60% 
Maximális építménymagasság: 6,5 m 
Minimális telekterület: 900 m2 
Minimális telekszélesség: 15 m 
Minimális zöldfelület: 15% 
 

 
 

             
 Hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 
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17. számú módosítás 
 
A módosítás leírása: 
Kisbér Város Önkormányzatához jelen módosítási eljárás előzetes tájékoztatási szakaszának lefolytatása 
után kérvényt nyújtott be a Kisbéri Ipari Terület Kt., melyben a tulajdonukban lévő 0227/4 hrszú ipari 
gazdasági terület besorolású területen a 0227/1 hrsz-ú út és 0219/2 hrsz-ú utak összekötésére tervezett 
közúti közlekedési terület törlését kérték, mivel a területet egyben szeretnék kialakítani. 
Az önkormányzat a kérelmet 100/2017.(IV.21.) KVÖKt. határozatában támogatta, mivel az összekötő 
útnak nincs gyűjtőút szerepe, az csak a gazdasági terület kisebb telkekre való felosztási lehetőségének 
megteremtését szolgálta. 
 
Mivel a módosítás egyszerűsített eljárással módosítható lenne, ezért az önkormányzat úgy döntött, hogy a 
folyamatban lévő eljárásban kívánja szerepeltetni. A véleményezési szakasz dokumentumát ezért minden 
314/2012.(XI.8.) Korm. rendeet 9. melléletében szereplő államigazgatási szervnek elküldi 
véleményezésre az önkormányzat. 
 

 
Hatályos szabályozási terv részlet 

 

 
Tervezett szabályozási terv részlet 
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33..  AA  TTEERRÜÜLLEETTRREENNDDEEZZÉÉSSII  TTEERRVVVVEELL  VVAALLÓÓ  ÖÖSSSSZZHHAANNGG  IIGGAAZZOOLLÁÁSSAA  
 
 
A településrendezési tervnek összhangban kell lenni a magasabb rendű területrendezési 
tervekkel. 
Kisbér esetében ezek: 
- Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (Átmeneti rendelkezések) 
- 25/2011 (XII.15.) számú önkormányzati rendeletével módosított Komárom-Esztergom megye 

Területrendezési Szabályzatáról szóló 22/2005. (IX.29.) KGY rendelet 
 

3.5.1 Az Országos Területrendezési Tervvel (OTrT) való összevetés 
 

 
Az ország szerkezeti terve (Részlet) 
 
Az OTrT 31/B. § a) bekezdés alapján az ország szerkezeti tervéből az országos jelentőségű 

műszaki infrastruktúra-hálózati elemeket kell figyelembe venni. 
 
Kisbér közigazgatási területét a következő országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózati 

elemek érintik: 
- Főút 
- Egyéb országos törzshálózati vasúti pálya 
- Földgázszállító vezeték 
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A települést érintő országos övezetek az OTrT szerint (31/B. § l) bek.) : 
 

1) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete: 
Nem érintett. 

2) Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete: 
Államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatása figyelembevételével kell lehatárolni (az 
önkormányzat nem kapott erre vonatkozó adatszolgáltatást). 

3) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete: 
Államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatása figyelembevételével kell lehatárolni (az 
önkormányzat nem kapott erre vonatkozó adatszolgáltatást). 

4) Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete 
Nem érintett. 

5) Országos vízminőség-védelmi terület övezete 
Nem érintett. 

6) Nagyvizi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló 
vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének övezete 

Nem érintett. 
7) Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete 

Nem érintett. 
 
Az országos övezetekre vonatkozó szabályok az OTrT szerint: 
 
Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
 
13/B. § A településrendezési eszközökben a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetét a mezőgazdasági terület 
területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni. 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 

14. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 
(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. 
 

A tervezett módosítás az országos övezetek előírásaival nem ellentétes. 
 

3.5.2 KEM Területrendezési tervvel való összevetés 
 
A megyei rendezési tervi elhatározásokkal összhangban kerül Kisbér rendezési terve 
módosításra. 
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KEM szerkezeti terve (részlet) 
 
Az OTrT 31/B. § b) bekezdés alapján az KEM szerkezeti tervéből a térségi elemeket kell 

figyelembe venni. 
 
Kisbér közigazgatási területén a következő térségi területfelhasználási kategóriákat határozza 
meg a megyei terv: 
- városias települési térség 
- hagyományosan vidéki települési térség  
- erdőgazdálkodási térség 
- mezőgazdasági térség 
- vízgazdálkodási térség 
- vegyes területfelhasználású térség 
 
Kisbér közigazgatási területét a következő térségi műszaki infrastruktúra-hálózati elemek érintik: 

- térségi ellátást biztosító 120 kV-os elosztó hálózat 
- térségi mellékút 
- vasúti mellékvonal 
- térségi kerékpárút-hálózat eleme 

 
A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákra vonatkozó 
szabályok az OTrT szerint: 
 

6. § (2) A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási 
egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni: 

a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni; 
b) a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, beépítésre szánt különleges 

honvédelmi terület, beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület vagy természetközeli terület 
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területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület 
területfelhasználási egység nem jelölhető ki; 

c) a vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, erdőterület vagy 
természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület 
kivételével bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető; 

d) a települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható; 
e) a vízgazdálkodási térséget legalább 85%-ban vízgazdálkodási terület vagy természetközeli 

területfelhasználási egységbe kell sorolni; 
f) az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti települési területfelhasználási 

egységbe kell sorolni. 
 

KKiieemmeelltt  ttéérrssééggii  ééss  mmeeggyyeeii  öövveezzeetteekk  ((OOTTrrTT  3311//BB..  §§  hh))  bbeekk..  sszzeerriinntt))::  
  
11))  MMaaggtteerrüülleett  ––  nneemm  éérriinntteetttt  

  
22))  ÖÖkkoollóóggiiaaii  ffoollyyoossóó  öövveezzeettee::  

  
 

33))ppuuffffeerrtteerrüülleett  ––  nneemm  éérriinntteetttt  
  
44))  eerrddőőtteelleeppííttééssrree  jjaavvaassoolltt  tteerrüülleett::  
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55))  rreennddsszzeerreesseenn  bbeellvvíízzjjáárrttaa  tteerrüülleett  ––  nneemm  éérriinntteetttt  
66))  ffööllddttaannii  vveesszzééllyyffoorrrrááss  tteerrüülleettee::  

 
  
77))  hhoonnvvééddeellmmii  tteerrüülleett  ––  nneemm  éérriinntteetttt  
88))  ttéérrssééggii  jjeelleennttőőssééggűű  ttáájjkkééppvvééddeellmmii  tteerrüülleett  ––  nneemm  éérriinntteetttt  
  
- Ökológiai folyosó övezete  

18. § (1) Az ökológiai folyosó övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: 
a) a települési területet az ökológiai folyosó vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és 
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület 
területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az 
ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai 
kapcsolatok zavartalan működése. 
(4) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, az 
erőművek és kiserőművek az ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes élőhelyeinek 
fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó 
műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el. 
(5) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek 
nem bővíthető. 

- Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 
19/A. § A településrendezési eszközökben az erdőtelepítésre javasolt terület övezetét az erdőterület 
területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni. 

- Földtani veszélyforrás területének övezete 
25. § (1) A földtani veszélyforrás területének övezetét a településrendezési eszközökben kell a tényleges 
kiterjedésnek megfelelően lehatárolni. 
(2) Az övezet területén új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a bányafelügyelet a 
településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott véleményében hozzájárul. 
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További megyei tervi övezetek: 
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület Térségi komplex  

tájrehabilitációt igénylő terület 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A tervezett módosítás a megyei területrendezési tervi övezetek elhatározásaival nem 
ellentétes.
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44..  BBiioollóóggiiaaii  aakkttiivviittáásséérrttéékk  
 
Az Étv. 8.§ (2) bek. b) értelmében a biológiai aktivitás érték az átminősítés előtti aktivitás 
értékhez képest nem csökkenhet a település közigazgatási területén. A számítást a 9/2007. 
(IV.3.) ÖTM rendelet alapján (az adott terület hektárban mért területnagysága és az adott 
terület értékmutatójának szorzata) módosítási pontonként végezzük el. 
 

Kisbér biológiai aktivitásértéke 
Hatályos állapot Tervezett állapot 

           Terület (ha) Értékmutató  Aktivitásérték             Terület (ha) Értékmutató  Aktivitásérték  

1. sz. módosítás 

Z     Z     
3,59 8 28,72 3,57 8 28,56 

Lf     Lf     
2,19 2,4 5,256 2,25 2,4 5,4 

Vt     Vt     
1,34 0,5 0,67 1,32 0,5 0,66 

KÖu     KÖu     
0,37 0,6 0,222 0,35 0,6 0,21 

V     V     
0,07 6 0,42 0,07 6 0,42 
7,56 7,56 

2. sz. módosítás (Hánta) 

Lf     Lf     
12,4 2,4 29,76 10,65 2,4 25,56 

Vt     Vt     
1,34 0,5 0,67 4,63 0,5 2,315 

KÖu           
1 0,6 0,6       

Z           
0,27 6 1,62       

V           
0,27 6 1,62       

15,28 15,28 
3. sz. módosítás 

Lke     Vt     
1,15 2,7 3,105 1,15 0,5 0,575 

5. sz. módosítás (Batthyány puszta) 

Má     Má     
82,72 3,7 306,064 82,54 3,7 305,398 

Gip     Gip     
17,3 0,4 6,92 17,56 0,4 7,024 

KÖu     KÖu     
0,83 0,6 0,498 0,75 0,6 0,45 

100,85 100,85 
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6. sz. módosítás 

Lf     Lf     
27,89 2,4 66,936 44,68 2,4 107,232 

Z           
7,63 8 61,04       

KÖu     KÖu     
6,1 0,6 3,66 1,66 0,6 0,996 

Lk           
2,26 1,2 2,712       

V           
1,74 6 10,44       

Vt           
0,72 0,5 0,36       

46,34 46,34 
7. sz. módosítás 

Lk     Lk     
1,11 1,2 1,332 0,66 1,2 0,792 

      Vt     
      0,45 0,5 0,225 

1,11 1,11 
8. sz. módosítás 

Lf     Lf     
9,72 2,4 23,328 7,91 2,4 18,984 

Vt     Vt     
3,04 0,5 1,52 6,02 0,5 3,01 

KÖu     KÖu     
1,29 0,6 0,774 0,02 0,6 0,012 

Gksz     Gksz     
0,93 0,4 0,372 1,03 0,4 0,412 

14,98 14,98 
9. sz., 14. sz 
módosítás 

Kb     KÖu     
38,94 0,2 7,788 0,33 0,6 0,198 

Má     Má     
15,78 3,7 58,386 19,21 3,7 71,077 

Gip     Gip     
2,97 0,4 1,188 2,87 0,4 1,148 

Kt     Kt     
2,02 6 12,12 1,99 3 5,97 

Ev     Ev     
1,1 9 9,9 0,77 9 6,93 

V     V     
0,49 6 2,94 36,13 6 216,78 
61,3 61,3 

10. sz. módosítás 

Z     Z     
4,26 8 34,08 3,3 8 26,4 

Vt     Vt     
0,64 0,5 0,32 1,6 0,5 0,8 



--  KK  II  ss  bb  éé  rr        rr  ee  nn  dd  ee  zz  éé  ss  ii      tt  ee  rr  vv    mm  óó  dd  oo  ss  íí  tt  áá  ss    __  MMsszz::  1155005522--  

 

T·P TALENT-PLAN Kft.  9023 Györ, Richter J.u.11.;Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu; www.talent-plan.hu    - 45 - 

4,9 4,9 
11. sz. módosítás 

Kök     Kök     
5,24 0,6 3,144 5,5 0,6 3,3 

KÖu     KÖu     
3,86 0,6 2,316 3,6 0,6 2,16 
9,1 9,1 

12. sz. módosítás 

Eg     Eg     
787,34 9 7086,06 793,07 9 7137,63 

Khon     Ktu     
3,81 1,5 5,715 3,81 1,5 5,715 

Kmg     Kmg     
1,98 0,7 1,386 2,07 0,7 1,449 

Má     Má     
1,01 3,7 3,737 1,14 3,7 4,218 

KÖu           
5,95 0,6 3,57       

800,09 800,09 
13. sz. módosítás 

Má     Má     
135,84 3,7 502,608 137,6 3,7 509,12 

KÖu           
1,76 0,6 1,056       

137,6 137,6 
15. sz. módosítás 

Lf     Lf     
2,23 2,4 5,352 1,8 2,4 4,32 

Ev     Ev     
1,69 9 15,21 1,69 9 15,21 

V     V     
0,46 6 2,76 0,41 6 2,46 

      Vt     
      0,48 0,5 0,24 

4,38 4,38 
16a sz. módosítás 

Vt     Vt     
2,56 0,5 1,28 2,54 0,5 1,27 

KÖu     KÖu     
0,16 0,6 0,096 0,18 0,6 0,108 
2,72 2,72 

16b sz. módosítás 

Z     Z     
0,69 6 4,14 0,34 6 2,04 

      Vt     
      0,35 0,5 0,175 

0,69 0,69 
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17. sz. módosítás 

KÖu     Gip     
0,32 0,6 0,192 0,32 0,4 0,128 
0,32 0,32 

 
 
 
      

1208,05   8323,963 1208,05   8527,081 

      Biológiai aktivitásérték változás 203,118 
 
 
A módosítás hatására a biológiai aktivitás érték növekszik a település közigazgatási 
területén. 
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III. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
 
 
 

KKöözzlleekkeeddééssffeejjlleesszzttééssii  jjaavvaassllaatt  
 
A város rendezési tervének módosítása során a tervezett fejlesztések és módosítások a korábban 
elhatározott közlekedéshálózati elképzeléseket jelentősen nem módosítják. A jelölt korrigálások 
mind szabályozási szélességükben, mind úthálózati szerepükben betöltik a szerepüket, vagy egyedi 
előírásokkal biztosíthatóak. 
A 2., 6., 8. módosítások esetén közlekedési területek törlését tervezi az önkormányzat. Mindhárom 
esetben tömbfeltáró utak törléséről van szó, melyeket lakossági kérelmekre indított az 
önkormányzat. Egyik esetben sem érintünk tervezett gyűjtőutat. 
 
A 11. számú módosítás az intermodális közlekedési csomópont törlése a szerkezeti tervről. A 
korábban kijelölt helyszín szűk, a részletes tervezés bizonyította, hogy a buszpályaudvar és a 
vasútállomás egy csomópontban való kialakítása a jelölt helyen nem megvalósítható, csak a 
környezetében további területek bevonása esetén válna megvalósíthatóvá. Ezt az önkormányzat a 
lakókörnyezet miatt nem tartja indokoltnak.   
 
A 13. módosításnál a törölt külterületi megőgazdasági utak egy tulajdonban lévő telkeket tárnak 
fel, ezért törlésük esetén a feltárt területek összevonásra kerülneknem marad egy telek sem közúti 
kapcsolat nélkül.  

  

KKöözzmműűffeejjlleesszzttééssii  jjaavvaassllaatt  
 
A város rendezési tervének módosítása során a tervezett fejlesztések és módosítások a korábban 
megjelölt közműkapacitásokat nem módosítják, vagy egyedi előírásokkal biztosíthatóak. 
 

TTáájjrreennddeezzééss  ééss  kköörrnnyyeezzeettaallaakkííttááss  
 
A 9. módosítás a volt bányaterületek vízgazdálkodásai területbe való átsorolása. A területen 
horgásztó kialakítás és működtetése történik. A módsítás jelentősen javít a város biológiai 
aktivitásértékén, üdvözölendő. A rekultiváció a tervek alapján folyamatban van. 
 
Az 10. módosításnál szerkezeti terven zöldterületnek jelölt, de a valóságban kialakult lakóházas 
telkek településközpont vegyes területbe történő visszaminősítése történik. A kijölés a Battyhán 
kastély volt angolkertje területének visszaállítását hivatott szolgálni. Az önkormányzat anyagi 
helyzete nem teszti lehetővé, a területek megvásárlását. A területek környezetében lévő korábbi 
angolkert felújítását javasoljuk. 
 
A 16/b. számú módosításnál zöldterületből településközpont vegyes terület kijelölése történik, 
mely az uszoda egyik lehetséges helyszíne. Javasoljuk, hogy a Törekedni kell a város zöldfelületei 
további csökkentésének elkerülésére, és a meglévő zöldfelületek igényes kialakítására.  
 

 

 


