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1.

ELŐZMÉNYEK

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
- hatályos településszerkezeti tervét a többször módosított 63/2000.(XII.17.) határozattal,
- helyi építési szabályzatát a 8/2002. (VIII. 12.), a 12/2003. (XII. 16.), a 9/2008. (X. 14.), a
16/2012. (XI. 14.), a 9/2014. (VII. 7.), és a 7/2017.(VIII.29.), a 7/2019.(V.20.), a 11/2019.
(VIII.26.) rendelettel módosított, 10/2001. (VII. 15.) rendeletével állapította meg.
Halászi Község Önkormányzat Képviselő-testülete településrendezési tervének módosítását határozta
el.
Módosítási feladatok:
1.

A hatályos terv szerint GipE övezetbe tartozó 0126/14 hrsz-ú telek minimális alakítható
telekméretének 3000 m2-ről 1000 m2-re módosítása.

2.

A Kálnoki utca déli szakaszától keletre eső területen a tervezett belterületi határ módosítás
megszüntetése és a tervezett lakóterület kiterjesztése a tervezett 1401. jelű út vonaláig.

3.

Arak településrészen, a Virág utca és az 1041. jelű út által határolt telektömbben a
telekalakításra vonatkozó előírások felülvizsgálata.

4.

1064/4 hrsz-ú telekre vonatkozó szabályozási előírások felülvizsgálata a mai szállásadó,
vendéglátó funkcióhoz igazodóan.

5.

0154/1 hrsz-ú területen kijelölt igari gazdasági területen a kialakítható legkisebb
telekterület csökkentése

6.

A Kertalja utcától délre eső tervezett lakóterület elrendezésének felülvizsgálata.

7.

A Rákóczi utca Gárdonyi utcai csatlakozásának térségében a közterületek lehatárolásának
felülvizsgálata

8.

A 05/32, 05/33, 05/36 helyrajzi számú földrészlet (Babos major) területére a
településszerkezeti terv áés a szabályozási terv elkészítése

9.

1103,1130, 1116 hrsz-ú földrészletek területfelhasználásának, szabályozásának módosítása
építési telekké.

10. A sportpálya Mosoni-Duna felőli oldalán, oldalhatáron álló beépítés megteremtése
11. Telekhatár korrekció átvezetése önkormányzati adatszolgáltatás alapján

2.

TERVEZÉSI FOLYAMAT

A településrendezési terv módosítása a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírási alapján teljes
eljárással történik, a folyamat az előzetes tájékoztatási szakasszal indul.
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3.
1.

TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOK
A hatályos terv szerint GipE övezetbe tartozó 0126/14 hrsz-ú telek minimális alakítható
telekméretének 3000 m2-ről 1000 m2-re módosítása.
A módosítással érintett földrészlet a Püski utcától délre fekvő egyéb ipari gazdasági területen
belül helyezkedik el, ahol a hatályos szabályozási előírások alapján a kialakítható legkisebb telek
területe 3000 m2. A tulajdonos kérésére a módosuló szabályozási terven, a 0126/14 hrsz-ú telekre
egy új ipari gazdasági övezet kerül kijelölésre, mely övezetben az alakítható legkisebb telek
területe 1000 m2 lesz.
A módosítás a szabályozási tervet és a helyi építési szabályzatot érinti.

Kivonat a hatályos szabályozási tervből

Forrás: E-közmű (módosítással érintett terület)
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2.

A Kálnoki utca déli szakaszától keletre eső területen a tervezett belterületi határ módosítás
megszüntetése és a tervezett lakóterület kiterjesztése a tervezett 1401. jelű út vonaláig.
A módosítással érintett terület a tervezett 1401 es úttól északra helyezkedik el. A Duna sor,
Kálnoki utca, tervezett 1401 számú út által határolt terület a módosítás jóváhagyása után
egységesen, falusias lakóterületként kerül szabályozásra.
A módosítás a településszerkezeti tervet, a szabályozási tervet és a helyi építési szabályzatot
érinti.

Kivonat a hatályos szabályozási tervből

Forrás: E-közmű (módosítással érintett terület)
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3.

Arak településrészen, a Virág utca és az 1401. jelű út által határolt telektömbben a
telekalakításra vonatkozó előírások felülvizsgálata.
Arak településrészre vonatkozó hatályos szabályozási terv a Virág utca és az 1401 számú út
közötti terület ma még be nem épület területére 900 m2 –es legkisebb kialakítható telekterületet
ír elő. A telkek 2100-2300 m2-esek. A telekalakítási paraméterek felülvizsgálatra kerülnek
annak érdekében, hogy gazdaságosan lehessen a falusias lakóterület tervezett telekit kialakítani.
A módosítás a szabályozási tervet és a helyi építési szabályzatot érinti.

Kivonat a hatályos szabályozási tervből

Forrás: E-közmű (módosítással érintett terület)
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4.

1064/4 hrsz-ú telekre vonatkozó szabályozási előírások felülvizsgálata a mai szállásadó,
vendéglátó funkcióhoz igazodóan.
A1094/4 hrsz-ú telken helyezkedik el és működik a Regia Étterem és Panzió. A panzió bővülni
szeretne, ezért a tulajdonos kezdeményezte az önkormányzatnál, hogy a terület falusias
lakóterületből kereskedelmi szolgáltató gazdasági területbe kerüljön, ott nagyobb beépítési %kal lehessen a módosítás jóváhagyása után épületet elhelyezni, továbbá az elhelyezhető épületek
magasságát is növelni szeretné.
A falusias lakóterületen a hatályos szabályozás szerint a megengedett legnagyobb beépítettség
30%, mely a magasabb rendű jogszabályok miatt ebben a területfelhasználási kategóriában
tovább nem növelhető.
Az épület funkciója, (étterem, szálláshely szolgáltatás) a kereskedelem, szolgáltatás körbe
illeszkedik, a területfelhasználási kategória módosításának akadálya nincs.
A panzió további szobákkal, apartmanokkal bővülne, szolgáltatási köre nem változik.
A módosítás a településszerkezeti tervet, a szabályozási tervet és a helyi építési szabályzatot
érinti.

Kivonat a hatályos szabályozási tervből

Forrás: E-közmű (módosítással érintett terület)
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5.

0154/1 hrsz-ú területen kijelölt igari gazdasági területen a kialakítható legkisebb telekterület
csökkentése.
A módosítással érintett terület a Püski út keleti oldalán található tervezett egyéb ipari gazdasági
terület, melyen a tulajdonos kezdeményezte, hogy a hatályos terveken szereplő 5000m2 es
kialakítható telekterület mérete csökkentésre kerüljön.
A módosítás a szabályozási tervet és a helyi építési szabályzatot érinti.

Kivonat a hatályos szabályozási tervből

Forrás: E-közmű (módosítással érintett terület)
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6.

A Kertalja utcától délre eső tervezett lakóterület elrendezésének felülvizsgálata.
A vizsgálattal érintett terület a Kertalja utca, Kálnoki utca, Püski utca, illetve a 0191/1 hrsz-ú út
által határolt tömb, illetve a 0190/1 hrsz-ú úttól délre fekvő terület.
A Kertalja utca, Kálnoki utca, Püski utca, 0191/1 hrsz-ú út által határolt tömbben, a hatályos
tervben szereplő telekalakítást az önkormányzat tulajdonosi szándék hiányában nem tudja
megvalósítani, ugyanakkor szükség van a településen további lakótelkek kialakítására. Ennek
érdekében vizsgáltatja felül az önkormányzat a lakótelek alakítási lehetőségeket, megvizsgálva
azt, hogy milyen feltételek mellett lehet a 0190/1 hrsz-ú úttól délre fekvő mezőgazdasági
területeken telket alakítani.
A módosítás a településszerkezeti tervet, a szabályozási tervet és a helyi építési szabályzatot
érinti.

Kivonat a hatályos szabályozási tervből

Forrás: E-közmű (módosítással érintett terület)
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7.

A Rákóczi Ferenc utca és a Gárdonyi Géza utca csatlakozásának térségében a közterületek
lehatárolásának felülvizsgálata
Az önkormányzat a kialakult állapothoz szeretné igazítani a közterületek lehatárolását a
mellékelt megosztási vázrajznak megfelelően.
A módosítás a szabályozási tervet érinti.

Kivonat a hatályos szabályozási tervből

Forrás: E-közmű (módosítással érintett terület)
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8.

A 05/32, 05/33, 05/36 helyrajzi számú földrészlet (Babos major) területére a településszerkezeti
terv és a szabályozási terv elkészítése
A Babos major területére Halászi Község 6/1996 (VII.1) számú rendelete vonatkozott, mely
hatályát vesztette.
A Babos Major nevű, (hrsz: 05/32, 05/33, 05/36) kivett major művelési ágú területén a
tulajdonos szeretné a meglévő épületeket bővíteni, valamint újabb épületeket elhelyezni, ezért
szükséges a területre vonatkozó szabályozási terv és helyi építési szabályzat elkészítése.
A major területe a településszerkezeti terven Különleges terület turista major
területfelhasználási kategóriában van.
A módosítás a szabályozási tervet és a helyi építési szabályzatot érinti.

Kivonat a hatályos szabályozási tervből

Forrás: E-közmű (módosítással érintett terület)
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9.

1103,1130, 1116 hrsz-ú földrészletek területfelhasználásának, szabályozásának módosítása
építési telekké.
A 1103, 1130, és 1116 hrsz-ú földrészletek jelenleg véderdő területfelhasználási besorolásban
vannak.
A hatályos szabályozás arra a koncepcióra épült, hogy a község, a családi házas beépítésű
területeitől északra, szabadidős tevékenységre alkalmas területet jelöl ki, melyet véderdővel
választ el a már beépült településrészektől A terület hasznosítása azonban már a kezdeteknél
más irányba indult, mára a falu szerkezetéhez illeszkedő, kertvárosias lakó környezet jött létre.
Kialakult ugyan a tervezett véderdő, de funkcióját nem látja el, az erdőt az ott lakók zöld-illetve
építési hulladék lerakónak használják. A telkek tulajdonosa ezt az állapotot szeretné
megszüntetni, a véderdőként jelölt telkeken kertvárosias lakótelkeket kíván kialakítani. A telkek
egy részére a majorhoz kapcsolódó vendégházakat építenének, néhány telket pedig szeretnének
értékesíteni.
A módosítás a településszerkezeti tervet, a szabályozási tervet és a helyi építési szabályzatot
érinti.

Kivonat a hatályos szabályozási tervből

Forrás: E-közmű (módosítással érintett terület)
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10.

A sportpálya Mosoni-Duna felőli oldalán, oldalhatáron álló beépítés megteremtése
A hatályos szabályozási terv és helyi építési szabályzat szerint a spotpálya területén, ma
szabadon álló beépítéssel lehet épületet elhelyezni. Halászi község önkormányzata módosítaná
ezt az előírást oly módon, hogy a sportpálya Mosoni-Duna felőli oldalán az épületeket
oldalhatáron állóan lehessen elhelyezni.
A módosítás a szabályozási tervet és a helyi építési szabályzatot érinti.

Kivonat a hatályos szabályozási tervből

Forrás: E-közmű (módosítással érintett terület)
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11.

Telekhatár korrekció átvezetése önkormányzati adatszolgáltatás alapján a Dankó utcában,
illetve a Petőfi Sándor utcában.
A módosítás a szabályozási tervet érinti.

Kivonat a hatályos szabályozási tervből

Forrás: E-közmű (módosítással érintett terület)
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