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KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA 

 VÉLEMÉNYEZTETÉSÉRŐL  

 

A véleményezési eljárásban a törvényes határidőn belül 13 állásfoglalás érkezett. 

 

Megküldött állásfoglalásukban nem emelnek kifogást,  

- Baranya Megyei Kormányhivatal Földhivatala, 

- Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 

- Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztály, 

- Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, 

- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, 

- Baranya Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 

- Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

 

Észrevételt tesznek 

 BmKh Bányászati Osztály 

Felhívja a figyelmet, hogy a terület felszínmozgás-veszélyes és ezért az 
építési engedélyezési eljárásokhoz talajvizsgálati jelentést és a 
geotechnikai vizsgálat összefoglalását mellékelni kell. 

Egyben megjegyzi, hogy mivel a település rendezési terve a település 
egész közigazgatási területét földtani veszélyforrás övezetébe sorolja, a 
dokumentáció a Bányafelügyelet feladat- és hatáskörébe tartozó köve-
telményeknek megfelel. 

 BmKh Erdészeti Osztály 

Felhívja a figyelmet a „közjóléti erdő” fogalom használatra. 

A dokumentáció a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 45.§ (2) 
bekezdése szerint készül, eszerint ez a fogalom még nem hasz-
nálható 

Véleménye szerint a módosítás erdőrészleteket érinthet. 

Nem érint. 
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Baranya Megyei Önkormányzat 

Javasolja a HÉSZ kiegészítését a tájképvédelemre vonatkozóan. 

A vonatkozó szabályokat a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati ren-
delet 39/1. §-a HÉSZ-be beiktatta. Ezt most kiegészítjük a tetőre 
való rálátás kérdéskörével. 

Felhívja figyelmet, hogy az érintett telek a Baranya Megyei Területren-
dezési Terv szerint földtani veszélyforrás területen van. Az OTrT 25. § 
(2) szerint az övezet területén beépítésre szánt terület csak a bányafel-
ügyelet hozzájárulásával jelölhető ki 

A településrendezési terv jelen módosítása nem jelöl ki beépítésre 
szánt területet. Csak módositja az övezeti besorolását. 

A megyei területrendezési terv 3.14-es melléklete csak a külterüle-
tet jelöli földtani veszélyforrás övezeteként. 

A szabályozási és szerkezeti terv a település egész területét földta-
ni veszélyforrás övezeteként jelöli. 

BmKh Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 

  Javasolja a börtön lakóterületre való hatását vizsgálni. 

Egyeztetés eredményeként (lásd az emlékeztetőt a mellékletben) a 
börtön telkének két szélén korlátozások kerülnek a szabályozási 
tervbe.  

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 

  Felhívja a figyelmet, hogy a módosítás tájképvédelmi területet érint. 

A vonatkozó szabályokat a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati ren-
delet 39/1. §-a HÉSZ-be beiktatta. 

BmKh Építésügyi, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építés-
ügyi Osztály 

Kéri az alátámasztó munkarész részletesebb kidolgozását. 

Kibővítjük az alátámasztó munkarészt. 

Kéri a HÉSZ-ben rögzíteni a Kbü jelű különleges büntetésvégrehajtási 
területre vonatkozó szabályokat. 

Az övezet beépítési paramétereit a véleményeztetési dokumentáció 
tartalmazza, de kiegészítjük a HÉSZ-t a területen építhető funkció 
lerögzítésével. 

Kéri a HÉSZ-ben rögzíteni a tájképvédelmi övezetre vonatkozó szabá-
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lyokat. 

A vonatkozó szabályokat a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati ren-
delet 39/1. §-a HÉSZ-be beiktatta. 

A lakóterület közelsége miatt kéri a szabályozási terv részletesebb kidol-
gozását.  

Kidolgozzuk. 

Egyeztetés során, tájképvédelemre hivatkozva kéri a szabályozási terv-
ben a Kbü és Gksz övezeteket 10 m-es beültetési kötelezettséggel körül-
venni.  

Körülvesszük. 

Az egyeztetés során kéri a geotechnikai jelentés készítési kötelezettség 
beírását a helyi építési szabályzatba. 

Bár a szabályozási és szerkezeti terv a település egész területét 
földtani veszélyforrás övezeteként jelöli és a 312/2012. (XI.8.) 
Korm. rendelet 8. melléklet 6.1.2.2 pontja ez esetben az engedé-
lyezési terv mellékleteként előírja a geotechnikai jelentést, és az 
Étv 13. § (1) szerint a HÉSZ-nek egyértelműen a „sajátos helyi 
követelményeket, jogokat és kötelezettségeket” kell megállapítania 
és nem szól a jogszabály arról, hogy az általános érvényű jogsza-
bályok beidézése, vagy megnevezése a HÉSZ feladata lenne, hi-
szen ezek a jogszabályok az önkormányzat döntésétől függetlenül 
születnek és változnak meg, a kérést teljesítjük. 

Az átdolgozás után egyeztető tárgyalás összehívását javasolja. 

A véleményeket elfogadtuk, a tervet átdolgoztuk, egyeztető tárgya-
lás nem szükséges. 

 

 

Beszámolót összeállította: Csaba Gyula tervező és Dr. Kovács Péter főépítész 
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EMLÉKEZTETŐ  
 
 

Tárgy: Komló rendezési tervének módosításával kapcsolatos vélemény egyeztetése 
Helyszín: a BmKh Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve irodájában 
Időpont: 2015, október 5-én 
Jelen voltak: 

 BmKh Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve részéről:  dr. Makai Aranka   
Zwick Zoltán 

  Pécsépterv Stúdió részéről: Csaba Gyula 
 
Bevezetőben a tervező ismertette a módosítás célját.  
Komló Város Önkormányzatának az év folyamán elfogadott Integrált Településfejlesz-
tési Stratégiájában kiemelt cél a foglalkoztatás bővítése. Erre a célra kijelölt helyszín a 
félbe maradt körtvélyesi lakótelep és Mecsekfalu közötti terület. Az Önkormányzat a 
kormányzat felhívására pályázik egy börtön elhelyezésére, amely 1-5 évig tartó bünteté-
süket töltő 500 fő számára létesülne. Tervezett létesítmény 250 főt foglalkoztatna, és a 
fogvatartottak mintegy felének a telken lenne a munkahelye is.  
 
Az Önkormányzat a tárgyban közmeghallgatást, a két szomszédos területen lakossági 
fórumot, valamint véleménynyilvánító szavazást rendezett. A 10965 háztartásnak eljut-
tatott szavazólapból 6008 érkezett vissza, amelynek 73 % -a volt támogató.  
 
Az épület az előzetes tájékoztatás és a mellékelt beépítési javaslat szerint mintegy 
150x80 m-es területen belső zárt udvarokkal létesülne, ahol az őrizetesek ablakai kizá-
rólag a belső udvarokra nézne. 
 
Ezzel a beruházással párhuzamosan - az ITS szerint a körtvélyesi lakótelep komplex 
megújítására is sor kerülne. 
 
Továbbiakban a jelenlévők megvitatták a lakóterületek védelmére nyújtható rendezési 
tervi intézkedések körét és megállapodtak abban, hogy a mecsekfalui telekvégek felé 10 
m széles beültetési kötelezettség, illetve a nagyvárosias beépítés elképzelhető bővítése 
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felé egy 35 m széles be nem építhető sáv kerülne meghatározásra, amely terület a kerí-
tésen kívüli parkolást biztosíthatná. 
 
 
Emlékeztetőt összeállította: Csaba Gyula 

 

 

 

 

 

 

 














































