
2 . számú melléklet a 134/2016. számú képviselő testületi határozathoz 
 

 
 

Sorszám 
Szelvén
yszám 

Érintett hrsz. Kérelmezők Módosítás tárgya Várostervezési szakmai 
kiegészítés 

1.   
 

 
Mezőgazdasági területen lakóépület 
szabályozás 

Hész 49. § bekezdésének 
módosítása. 

2.  D1 
0157/43, 
0157/44 

Dulai János 
0157/43 és /44 hrsz. új beépítésre szánt 
terület kijelölése  

Mezőgazdasági vállalkozás 
fejlesztése érdekében. 

3.  
 

 
 

 
Külterületi fő feltáró utak szélességének 
felülvizsgálata 

 

4.  B5, C5 2994/2 
Király és 
Társa Bt. 

Batthyány utca, Klapka utca és a Dózsa 
György út közötti terület szabályozási terv 
módosítása.  

Az utca szabályozási szélessége a 
járda és kerékpárút építése miatt 
bővül 17 m-re. A 2994/1 hrsz-ú 
közpark területe a 2994/2 hrsz-ú 
kereskedelmi egység fejlesztése 
érdekében csökken. Batthyány utcai 
3009/1 és a 3009/2 hrsz ingatlanon 
intenzívebb beépítés lehetővé 
tétele. 

5.  SZT-3/2 
 

Judák Zsolt 
0111/15 hrsz-ú ingatlan új beépítésre 
szánt terület kijelölése  

Mezőgazdasági vállalkozás 
fejlesztése érdekében. 

6.  D6 
 

 
Záportározó és környékének fejlesztése 
szabadidős tevékenység lehetővététele. 

 

7.  SZT-3/2 

 

Serfőző Noémi 
0305/8 hrsz. új beépítésre szánt terület 
kijelölése 

Mezőgazdasági vállalkozás 
fejlesztése érdekében. Szakmai 
szempontból nem támogatott. 

8.  B4 2711, 2703 
Szekeres 
Károly  

Városi sporttelep paramétereinek 
felülvizsgálata, szabályozási terv 
módosítása 

Jégpálya fejlesztése érdekében. 

9.  D6 1959, 1960 Kuti László 

Segesvári utca – Petőfi Sándor út - Piac 
tér közötti terület szabályozási terv 
módosítása 

Szálláshely kialakítása érdekében.  

10.  D6 
4113, 4120, 

4121 
Kuti László 

53. sz. főút menti kisvárosias terület 
szabályozási terv módosítása 

Az övezethatár a záradékolt 
telekalakítási vázrajz szerint 
korrigálásra kerül kis mértékben. 

11.  D6 1933 Turán Pál 
Petőfi Sándor út szabályozási terv 
módosítása 

Petőfi Sándot út építési vonal 
meghatározása. 

12.  D6 1950 
Szentgyörgyi 

Tünde 

Segesvári utca –Petőfi Sándor út- Piac tér 
közötti terület szabályozási terv 
módosítása 

 

13.  B4 96/8  
Szabadidőpark szabályozási terv 
módosítása 

Szabadidőpark környékén a 
szabadidős tevékenység 
lehetővététele és a tenisz klub 
fejlesztése érdekében.  

14.  A5 0559  Vásártér szabályozási terv módosítása  

15.  SZT-2 
 

 
Erdőtelki út menti lakóterület 
szabályozási terv módosítása. 

 

16.  SZT-2 

 
Szekeres 
Mihály 

Erdőtelki út menti hétvégi házas terület 
szabályozási terv módosítása. 
 

Hétvégi házas terület átsorolása 
lakóterületté. Szakmai 
szempontból nem támogatott. 

17.  D4, C4 

2463, 2462, 
2458, 2459  

Kossuth utca – Mészáros Lőrinc utca-
Damjanich János utca- Árpád utca közötti 
terület szabályozási terv módosítása. 

 


