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Komló város településrendezési terveinek 2019. évi 
 2. számú módosítása – településfejlesztési döntés kiegészítés 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, 
ellenőrzési és gazdasági bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta a településrendezési eszközöket érintő  
tervezett módosításokat. 
 

1) A képviselő-testület támogatja az 1. számú mellékletben bemutatott  területet érintően a 
településrendezési eszközök módosítását. 
 

2) A képviselő-testület megállapítja, hogy a módosítást a 180/2019. (XII.18.) számú 
határozatban megfogalmazott egyéb módosítási szándékokkal együtt, a teljes eljárásra 
vonatkozó eljárásrend szerint kerül egyeztetésre és elfogadásra. 
 

3) A képviselő-testület a készülő településrendezési eszközök lakossággal, érdekképviseleti-, 
civil- és gazdálkodó szervezetekkel történő egyeztetésének szabályait a 12/2019. (XII. 5.) 
önkormányzati rendelettel elfogadott SZMSZ IX. sz. függelékében szereplő partnerségi 
rend szerint határozza meg, és utasítja a főépítészt, hogy az egyeztetési folyamat során az 
abban foglaltak szerint járjon el. 
 

4) A képviselő-testület utasítja a városi főépítészt, hogy a fenti döntés szerint – a kiegészítéssel 
együtt - készítse elő a településrendezési terv módosítását. 

 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 

dr. Baracsi Viktória f őépítész 
 
 

K.m.f. 
dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 

   címzetes főjegyző          polgármester 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
  



1. melléklet 
 

 

18. Schmidt Ferenc A patakmeder rendezést követően a kialakult állapotnak 
megfelelő övezeti határ és építési övezet módosítás 

A kérelmező tulajdonát képező 2665/1 hrsz-ú ingatlanán a Mecsekjánosit keresztül szelő 
Kaszárnya-patak partvonal rendezése történt. A telekhatár rendezés a rendezési terv övezeti 
besorolásának határait is érinteti, továbbá a tulajdonos vállalkozásának bővítése céljából a 
Gazdasági terület besorolású ingatlanának déli irányú – 30 méteres - bővítését is kérelmezte. A 
bővítés az önkormányzati tulajdonú kertészet ingatlanát érinti. 

 
 
 



19. 
Földesi Edit 
Hivatalból 

Az Alkotmány utca 26. számú épület körüli közterületi 
határok és építési övezeti besorolás rendezése. 

A kérelmező az érintett területtel határos közterületet évek óta gondozza, amelynek jelen 
kérelemmel – telek kiegészítés céljából - a megvásárlását kezdeményezte. A terület zöldfelület 
ellenben a hatályos szabályozási terven a terület övezeti besorolása tisztázatlan. A terület, 
területek jelenleg is a családi házak megközelítését szolgálják, ezért az övezeti határ 
módosításával, a terület a vele szomszédos Kertvárosias lakóterületi besorolásra módosul, a 
szomszédos ingatlanok telek kiegészítése céljából. 

 
 
 



20. 
Schwarcz Zoltán 
Hivatalból 

A Gesztenyési városrészen, lakótelek kialakítást érintő 
közterület szabályozás okán HÉSZ módosítás 

A tulajdonos, a hatályos terv szerint Kertvárosias lakóterületbe sorolt jelenleg külterületi 
ingatlanának, belterületbe vonását kezdeményezte. A lakóterület kialakítás feltétele a közterület 
szélesítése, amely okán a telek nem felel meg a hatályos előírásoknak. A helyi építési 
szabályzatban a közterület önkormányzati tulajdonba történő felajánlásával a kialakult állapot 
rögzíthető. Jelen rendelkezéssel a HÉSZ kiegészítése szükséges. 

 
 

  



21. 
Kárpáti András 
Hivatalból 

Petőfi téri közterületi kereskedelmi egységekhez a 
tényleges használatnak megfelelő építési övezet 
kialakítása 

A Petőfi tér megújulását követően a környező vállalkozások részéről is igény jelentkezett az 
építményeik, épületeik megújítására. Az egykor a közterületen – úszótelken – kialakult pavilonsor 
hibásan, szintén a városrészre jellemző beépítés szerint kialakított, nagyvárosias lakóterületbe 
került besorolásra. Jelen módosítás célja a terület tényleges használata szerinti építési övezet és 
beépítési paraméterek kialakítása. 

 
 
 


