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SZABADBATTYÁN NAGYKÖZSÉG
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁS A

1. ELŐZMÉNYEK:
Szabadbattyán Nagyközség közigazgatási területére a következő településrendezési
eszközök vannak hatályban:
• 69/2008 (XI.2.) sz. önkormányzati határozattal elfogadott Településfejlesztési
koncepció
• 67/2010 (IX.27) sz. önkormányzati határozattal elfogadott Településszerkezeti terv
• 14/2010 (IX.28) sz. önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi építési Szabályzat
(HÉSz) és Szabályozási terv
A településrendezési terv hatályba lépését követően új fejlesztési, módosítási szándékok
jelentek meg, melyek egyrészt a magántulajdonban lévő ingatlanok területfelhasználási
besorolásával, pontosításával, másrészt a települési önkormányzat fejlesztési forrásainak
felhasználásával kapcsolatosak.
A konkrét fejlesztési igények nyomán vált szükségessé a dokumentációban szereplő
területek területfelhasználásának, övezeti besorolásának változtatása.
A tervezett módosítások alapvetően nem érintik a nagyközség településfejlesztési
koncepciójában megfogalmazott célokat, jövőképet.
A módosítási igényeket a nagyközség képviselőtestülete megvitatta, a településfejlesztési
döntés, a partnerségi egyeztetés szabályait határozatban rögzítette (lásd: mellékletek
30/2014 (III.24.), 77/2014 (IV.28.), 78/2014 (IV.28.) sz. határozatok.
A tervezési folyamatban - 2014. decemberben - két újabb módosítási igény jelentkezett.
• a HÉSZ új 1. sz. melléklettel „helyi védelem alatti” besorolású ingatlanok listájával
egészül ki.
• a 241 hrsz ingatlanra vonatkozó telekalakítás rögzítése, az ingatlan gazdasági
területbe történő besorolása
A két igény tervben történő szerepeltetését a 223/2014 (XII.29.) sz. önkormányzati
határozat rögzítette.
Az előzetes tájékoztatási szakaszban az egyeztetésben érdekelt államigazgatási szervek
megkapták a módosítási szándékokat, így véleményt formálhattak a továbbtervezésben
való részvételt illetően.
Jelen dokumentáció – véleményezési szakasz – az előzetes véleményben foglaltak
figyelembe vételével, azok értékelésével készült.
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2. TERVELŐZMÉNYEK, AZ OTRT ÉS A FEJÉR MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV
ÉRINTETTSÉGE:
Az OTRT övezeteket jelen módosítás három esetben érinti:
− Az 1-es számú terület érinti a
• a kiváló termőhelyi adottságú szántóterületet
• az országos vízminőségvédelmi területet.
A terület jelenleg is mezőgazdasági hasznosítású, e funkciója változatlan marad.
A Vízmű érintettségével kapcsolatban az üzemeltető nyilatkozott, a módosítással
egyetértenek. Helyi építési szabályzatban építési övezetekre vonatkozóan előírás
került kidolgozásra.
− A 7-es számú terület a tájképvédelmi területet érinti, ahová „kutatási műszaki üzemi
terv” készült, mely a tájképvédelem kérdéseit is taglalja. Helyi építési szabályzatban
építési övezetekre vonatkozóan előírás került kidolgozásra.
A Fejér megyei TRT övezetei közül – az előző OTRT esetében már ismertetett – övezetek
érintettek:
• térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület
• kiváló adottságú szántóterület
Szabadbattyán igazgatási területére, külön térkép készült mely tartalmazza mind az OTRT
és TRT övezeti lehatárolásait. Térkép dokumentáció mellékletét képezi.
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3. A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA:
3.1. A módosítással érintett területek (1. sz. melléklet):
Jelen módosítás során az előzetes felkérésben még 7 terület szerepelt, a beérkezett
vélemények ismeretében a 3. és 6. jelű terület módosítási szándékáról a kérelmező
visszalépett.
A 8. és 9. jelű területek szerepeltetése a 223/2014 (XII.29.) sz. önkormányzati határozat
szerint történt.
3.2. A településszerkezeti terv módosítása: 129/2015.(X.26.)sz. határozattal elfogadva
Szabadbattyán hatályos településszerkezeti tervét az alábbi öt helyen érinti jelen
módosítás.
1. jelű terület:
A 0101/3 helyrajzi számú ingatlan a hatályos tervben tévesen került besorolásra,
Vízgazdálkodási területbe. A magántulajdonban lévő ingatlan közúti kapcsolattal
rendelkezik, a tulajdonos mezőgazdasági tevékenységgel foglakozik, a területen a
gazdálkodáshoz szükséges eszközöket kívánja tárolni.
Javasolt besorolás: Má, mely a kívánt igényt ki tudja elégíteni.
A vízmű körül 15 m szélességben beültetési kötelezettség tervezett.
A változtatás a településszerkezetben nem jár kedvezőtlen hatással.
A módosítást a Fejérvíz Zrt támogatja (ld: levél).
A vízmű területe közmű területbe került besorolásra.
3. jelű terület:
A módosítási igény visszavonva.
4. jelű terület:
Az 1272 helyrajzi számú ingatlan magántulajdonban van, megvásárlására az
önkormányzat forrással nem rendelkezik. A tulajdonos építési szándékát a
képviselőtestület támogatja.
Az ingatlan beépítésekor az építési hely kialakításánál a Malom-csatorna tengelyétől
számított 50 m-en belül épület elhelyezése nem javasolt.
Tervezett besorolás: Lke-1.
A biológiai aktivitásérték csökkenés pótlása szükséges.
5. jelű terület:
Szabadbattyán értékes adottsága a Nádor- és Malom-csatorna, a köztük
elhelyezkedő halastavak, a Cifra-kert, melyek idegenforgalmi szempontból is
jelentősek.
A Malom-csatorna déli oldalán található a már nem működő reformárus temető, árok
és mezőgazdasági művelés alatt álló ingatlanok. Az utóbbi három ingatlannak
közterületi kapcsolata nincs, valamennyi ingatlan magán/egyházi tulajdonban van.
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A terület településszerkezeti szempontból rendkívül kedvező helyen, a község
központjában található.
A tervezett módosítás a korábban temetőként működő, valamint a mezőgazdasági
terület idegenforgalmi, rekreációs funkciójú (Kk-re) hasznosítását (közpark helyett)
célozza. A temetési helyek teljes kiürítése szükséges.
A javasolt beépítettség 2%, a legkisebb zöldfelület 70%.
A terület zöldfelületi karaktere a távlatban is változatlan marad.
A tervezett új funkció közúti megközelítése, valamint a Malom-csatorna menti terület
ökológiai szempontú kialakítása érdekében javasolt:
• a Malom-csatorna tengelyétől számított 50 m-en belül a természeti állapot
megőrzése
• a csatorna mentén – a vízügyi megközelítést is biztosító – 6 m-es sávban
gyalogos- és kerékpárút (közterületi sáv) kialakítása.
6. jelű terület:
A módosítási igény visszavonva.
7. jelű terület:
A község északi részén működő homokbányától (0156/13 és 0156/3 hrsz.) északra a
bányaterület növelése céljából „Kutatási műszaki üzemi terv” készítése van
folyamatban, amely a 0156/1 és 0156/2 hrsz-ú ingatlanokra terjed ki.
A módosítás célja az Má terület bányaterületté nyilvánítása. A változással járó
hatásokat a hivatkozott üzemi terv tartalmazza.
8. jelű terület:
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata telekalakítási engedélyt kért és kapott a
Széchenyi u. 239/2 és 241 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában, a határrendezést
azonban (jogerős 2008. 07. 28, ld. melléklet) a településrendezéshez rendelkezésre
bocsátott alaptérkép nem tartalmazta.
Építtető – Aczél és Tsa Kft – 2014. 11. 26-án kelt levelében kérte az Önkormányzattól a
hatályos telekrendezés rögzítését és a jelenleg is pálinkaház bérfőzési tevékenység
megtartását és fejlesztését biztosító területfelhasználás (Gip) jelölését. Építtető a
fejlesztéssel kapcsolatos tervezési tevékenységet elindította, a várható környezeti
hatásokkal kapcsolatban az alábbiakat rögzítette:
„ Környezetvédelmi Tervfejezet / Nyilatkozat
Szabadbattyán 241 hrsz
Rendezési terv besorolás változásához
Ezúton nyilatkozom, hogy a vizsgált ingatlanon működő pálinkafőző üzem a lakott környezetre
zavaró hatást nem fejt ki és egyetlen környezeti elem tekintetében sincs érdemlegesen
vizsgálható hatása, figyelembe véve az alábbiakat:
• a beltérben üzemeltetett technológia zajkibocsátása elhanyagolható, kültéri
zajforrások nincsenek,
• az uralkodó szélirány mellett az esetleges gyümölcsszag a település külterületei felé
szállítódik,
• kizárólag kommunális jellegű vízfelhasználás történik és ilyen jellegű szennyvíz
keletkezik,
• veszélyes hulladék a technológiában nem keletkezik.
Fehérvárcsurgó, 2015. január 13.
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Nagy Ferenc okl. környezetmérnök, környezetvédelmi szakértő
SZKV/07-0999 „

A módosítási kérelem a jelenlegi belterületi határon belül – a hatályos telekalakítási
tervnek megfelelően – teljesíthető, a hatályos településszerkezeti, valamint
szabályozási terven szereplő közlekedési terület korrekciójával, új építési (Gip) övezet
kijelölésével.
A hatályos rendezési tervben szereplő 241 hsz-ú ingatlan eredetileg 776 m2 volt, mely a
telekhatár rendezés következtében 1904 m2-re (+1128 m2) növekedett.
Az OTÉK 36 § (6) a) pontja lehetővé teszi, hogy az ingatlanon a gyorsforgalmi út
védősávjában gazdasági terület kerüljön kijelölésre.

3.3. A HÉSz és szabályozási terv módosítása:
A módosítások az alábbi helyen érintik a hatályos HÉSz-t, illetve szabályozási tervet:
1. terület:

az új övezeti besorolás Ma (már szereplő övezet)

2. terület:

a Vk-1 övezetben a beépíthetőség a hatályos 30%-ról 60%-ra nő

Vk-1 jelű építési övezet
A kialakítható telek legkisebb mérete
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete
A beépítési mód
Megengedett legkisebb/nagyobb építménymagasság
A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
A zöldfelület legkisebb mértéke

OTÉK
75
12,5

HÉSZ
800
15
oldalhatáron álló
7,5
60
30

4. terület:

új övezeti besorolás L-ke-1 (már szereplő övezet)

5. terület:

új építési övezet kerül kialakításra Kk-re (rekreációs terület)

Kk-re jelű építési övezet (rekreációs terület)
A kialakítható telek legkisebb mérete
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete
A beépítési mód
Megengedett legkisebb/nagyobb építménymagasság
A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
A zöldfelület legkisebb mértéke

OTÉK
2
70

HÉSZ
2000
40
szabadonálló
4,5
2
70

7. terület:

új övezeti besorolás Kk-b (már szereplő övezet)

8. terület:

új építési övezet kerül kialakításra – Gip-2

Gip-2 jelű ipari-gazdasági terület
A kialakítható telek legkisebb mérete
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete
A beépítési mód
Megengedett legkisebb/nagyobb építménymagasság
A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
A zöldfelület legkisebb mértéke

OTÉK
50
25

HÉSZ
1200
15
szabadonálló
6,0
40
25

m2
m
m
%

m2
m
m
%

m2
m
m
%
%
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9. HÉSZ 2.§.-a kiegészül (6) bekezdéssel:
(6) A Szabályozási tervben lehatárolt „Tájképvédelmi szempontból kiemelten
kezelendő területben” történő építés esetén:
a) A tájképet jelentősen megváltoztató építmények építési engedélyezési
terveihez látványtervet kell csatolni. A látványtervben igazolni kell,
hogy a tervezett építmény a táj karakterét és a történetileg kialakult
tájképi értékek látványát nem rontja.
10. HÉSZ 2.§.-a kiegészül (7) bekezdéssel:
(7) A Szabályozási tervben lehatárolt „Országos vízminőségvédelmi terület
övezetében” történő építés esetén:
a) Az övezettel érintett területek védelmének érdekében a beépítés
feltétele: a vezetékes ivóvíz ellátás, a szennyvíz és csapadékvíz
elvezetés megoldása.
11. HÉSZ 1. sz. melléklet módosítása
A helyi védelemben részesült építmények listájából törlésre került:
• 8. lakóház Kossuth L. u. 17. (679 hrsz)
• 15. lakóház Árpád u. 7. (757 hrsz)
Mind az Árpád utcai (községközpont térsége), mind a Kossuth utcai (községközponttól
cca 1,0 km-re elhelyezkedő) épület környezete az utóbbi időben jelentősen átalakult.
Új beépítési módok (ikerházas), építészeti tömegalakítások (sátortetős) miatt az
épületek „egyedül maradtak”, a folyamatos karbantartás hiányában élet- és
balesetveszélyessé, sajnálatos módon bontásra „éretté” váltak.
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HÉSZ módosító rendelet szövege:

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének 21/2015 (X.29.) önkormányzati rendelete
a Szabadbattyán építési szabályzatáról és szabályozási teréről szóló 14/2010.
(IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6.
pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdésében
biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítészi
Iroda,
Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség,
Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve,
Fejér Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Járási Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala,
Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala,
Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságának Fejér Megyei Kirendeltsége
Fejér Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság,
Fejér Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság
Veszprémi Bányakapitányság
Duna-Ipoly Nemzeti park Igazgatóság
Közútkezelő Fejér Megyei Területi Igazgatóság
Állami Autópálya Kezelő Zrt
Sárvíz Térségi Vizi Társulat
Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar
Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács
Székesfehérvári Járási Hivatal Építésügyi Osztály
Székesfehérvár Önkormányzata
Tác Önkormányzata
Polgárdi Önkormányzata
Kőszárhegy Önkormányzata,
Úrhida Önkormányzata és
Sárszentmihály Önkormányzata
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,
Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
valamint
egyes
településrendezési
sajátos
településrendezési
eszközökről,
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdésében
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biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész véleményének kikérésével és záró
véleményével – a Pénzügyi Gazdasági Bizottság előzetes véleményével - következőket
rendeli el:
1.§ Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a Szabadbattyán
építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 14/2010.(IX.29.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Alaprendelet) 2.§-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A Szabályozási tervben lehatárolt „Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő
területben” történő építés esetén:
a) A tájképet jelentősen megváltoztató építmények építési engedélyezési terveihez
látványtervet kell csatolni. A látványtervben igazolni kell, hogy a tervezett építmény a táj
karakterét és a történetileg kialakult tájképi értékek látványát nem rontja. Tájképvédelmi
területek lehatárolását a 2. melléklet tartalmazza.”

2.§ Az Alaprendelet 2.§-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A Szabályozási tervben lehatárolt „Országos vízminőségvédelmi terület övezetében”
történő építés esetén:
a) Az övezettel érintett területek védelmének érdekében a beépítés feltétele: a vezetékes
ivóvíz ellátás, a szennyvíz és csapadékvíz elvezetés megoldása. Országos
vízminőségvédelmi terület övezet területek lehatárolását a 2. melléklet tartalmazza”

3.§ Az Alaprendelet 7.§ (2) bekezdés Vk-1 övezetében tartozó beépítési előírásokat
tartalmazó táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:
„
OTÉK
Vk-1 jelű építési övezet
HÉSZ
A kialakítható legkisebb telekterület méret
K - 800
m2
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete
K - 15
m
A beépítési mód
oldalhatáron álló
Megengedett legkisebb/nagyobb építménymagasság
7,5
m
A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
60
%
A zöldfelület legkisebb mértéke
30
%
„
4.§ Az Alaprendelet 9.§ (2) bekezdés a következő Gip-2 építési övezettel egészül ki:
“
OTÉK
Gip-2 jelű ipari-gazdasági terület
HÉSZ
A kialakítható legkisebb telekterület méret
1200
m2
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete
K - 15
m
A beépítési mód
szabadonálló
Megengedett legkisebb/nagyobb építménymagasság
6,0
m
A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
50
40
%
A zöldfelület legkisebb mértéke
25
25
%

„
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5.§ Az Alaprendelet 12.§ (2) bekezdés a következő Kk-re (rekreációs terület) övezettel
egészül ki:
“
OTÉK
Kk-re jelű övezet
HÉSZ
rekreációs terület
A kialakítható legkisebb telekterület méret
2000
m2
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete
K - 40
m
A beépítési mód
szabadonálló
Megengedett legkisebb/nagyobb építménymagasság
4,5
m
A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
2
%
A zöldfelület legkisebb mértéke
70
%
„
6.§ Az Alaprendelet 12.§-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Kk-re jelű övezeten belül játszópark, állatsimogató, szociális épület, vendéglátás
funkciójú épületek helyezhetők el.”
7.§ Az Alaprendelet e rendelet 1. mellékletével egészül ki.
8.§ (1) Az Alaprendelet e rendelet 2. mellékletével egészül ki.
(2) Az Alaprendelet „Szabadbattyán nagyközség régészeti lelőhelyei”számozatlan
melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(3) Az Alaprendelet „Helyi jelentőségű természetvédelmi terület” számozatlan
melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(4) Az Alaprendelet „Országos Ökológiai Hálózat” számozatlan melléklete helyébe e
rendelet 5. melléklete lép.
9.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult eljárásokban kell
alkalmazni.
(3) Ez a rendelet a hatályba lépést követő 5. napon hatályát veszti.

Polyák István Vilmos
polgármester

Némethné dr. Jenei Éva
jegyző

Záradék:
A rendeletet Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel 2015.
október 29. napján kihirdettem.
A rendelet-tervezet 2015. október 3. napjától a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján
társadalmi egyeztetésre kifüggesztésre került. Ellene észrevétel, bejelentés nem érkezett.

Némethné dr. Jenei Éva
jegyző
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1.melléklet a 21/2015. (X.29.) önkormányzati rendelethez
Az értékvédelemről
Műemléki védelem alatt álló épületek:
1. Öregtorony (KÖH törzsszáma: 1741.; címe: Kula tér, 54. Hrsz.)
2. Nepomuki Szent János szobor (KÖH törzssz.: 9708; címe: Balatoni út, 1320. Hrsz.)
Helyi védelemben részesült építmények:
3. református templom
4. lakóház
5. lakóház
6. lakóház
7. lakóház
9. lakóház
10. lakóház
11. lakóház
12. lakóház
13. lakóház
14. lakóház
16. kereszt
17. lakóház
18. lakóház
19. lakóház
20. lakóház
21. lakóház
22. lakóház
23. lakóház
24. lakóház
25. lakóház
26. lakóház
27. lakóház
29. lakóház
29. katolikus templom
30. általános iskola
Helyi védelemre javasolt utcakép:
31. Petőfi utca 65,67,69
32. Széchenyi utca 52,54,56,58

Petőfi u.
Petőfi u. 60.
Petőfi u. 71.
Petőfi u. 72.
Kossuth u. 12.
Kossuth u. 20.
Dózsa Gy. u. 5.
Dózsa Gy. u. 15.
Dózsa Gy. u. 21.
Dózsa Gy. u. 28.
Dózsa Gy. u. 31.
Árpád u.
Széchenyi u. 26.
Széchenyi u. 39.
Széchenyi u. 41.
Széchenyi u. 56.
Széchenyi u. 58.
Széchenyi u. 60.
Széchenyi u. 62.
Széchenyi u. 66.
Nádor u. 5.
Nádor u. 42.
Csikvár tér 7.
Kula tér 8.
Balatoni út
Balatoni út 13.

Hrsz.: 985/1
Hrsz.: 1149/5
Hrsz.: 909
Hrsz.: 1143/1
Hrsz.: 996
Hrsz.: 992
Hrsz.: 1105
Hrsz.: 1100
Hrsz.: 1097/2
Hrsz.: 1052
Hrsz.: 1092
Hrsz.: 731/3
Hrsz.: 180
Hrsz.: 352/1
Hrsz.: 351
Hrsz.: 206
Hrsz.: 207
Hrsz.: 209
Hrsz.: 210
Hrsz.: 212
Hrsz.: 588
Hrsz.: 103/2
Hrsz.: 1317
Hrsz.: 59
Hrsz.: 1320
Hrsz.: 1319
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2.melléklet a 21/2015. (X.29.) önkormányzati rendelethez
Tájvédelmi területek lehatárolása
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3.melléklet a 21/2015. (X.29.) önkormányzati rendelethez
VIII.1. Szabadbattyán nagyközség régészeti lelőhelyei
Szerkezeti
tervi
számozás

KÖH
azonosító

Lelőhely neve

Lelőhely
jellege

Hrsz.

Lajostelep

szórványlelet

–

Csikvári halom

ismeretlen
erődítés

Csikvár II.

szórványlelet; római
kori sírkő

–

Csikvár III.

bizonytalan jellegű
lelőhely, éremlelet

–

BörgöndSzabadbattyán
vasútvonal

V. századi (keleti
germán)
temetkezés

vasút: 060/3

21704
korú

Lásd 22331!

22325

22326
22327

22328

Megjegyzés
Felszíni gyűjtés, 1975.
Adathiány miatt nem
azonosítható.
Helyszíni szemle, 1966.
Kralovánszky Alán. Az
erődítés
a
Kulára,
illetve az egykori várra
vonatkozhat, ezért ez a
22331.
lh-el
lehet
azonos, ahol K. A.
ásott.
A
KÖH
adatbázis
esetleg összevont két
lelőhelyet,
mivel
itt
szerepel Fitz J. 1954-es
ásatása a Kr. u. IV-V.
századi temetővel, ami
a MRT 27. lh-ével
egyezik meg! Lásd
lentebb!
Adathiány miatt nem
azonosítható.
1914.
Adathiány miatt nem
azonosítható.
Vasútállomás
környékére helyezhető
a lelőhely, de pontos
helye ismeretlen.
Múzeumi
adattárban:
54-431: 603,400-500;
196,200-300 koord., de
a 603 biztosan nem jó,
inkább 600,400-500!
Környezete
régészeti
érdekű terület a vasút,
az M7 és a SárvízMalom-csatorna között
a beépítetlen részeken:
1805, 1812, 053 hrsz
maradék része, és a
telephelyek
még
beépítetlen részei. A
régészeti érdekeltséget
bizonyítja az új 1.
„Szalonai-féle” lelőhely.
Lásd lentebb!
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Szabadbattyán

22329

22330

22334

22335

honfoglaláskori
temető

–

Feltárás, 1927. Marosi
Arnold
A székesfehérvári felőli
határban lehetett, de a
lelőhely pontosabban
nem azonosítható. A
múzeumi
adattári
koordináták:
54-342:
599,200-600,000,
199,100-200, 000
Máriatelepi
török
kori
Feltárás, 1955. Fitz
homokbánya
telepmaradvány,
Jenő
Múzeumi
adattárban:
szórványleletek,
54-342:
599,000599,200;
188,100188,300. Utóbbi koord.
elírás, 198,100-300 kell
lennie.
Pontosabban
nem
azonosítható.
Paptelek
római
kori
_
Adathiány miatt nem
falmaradvány,
azonosítható,
nem
telepnyomok
ábrázolható.
Szabadbattyán
római kori temető
Nagyjából: 9- Helyszíni szemle, 1928.
MRT 11/27. lh.:
20, 26-30
A műút építése során
Máriatelep
sírok pusztultak el.
1954-ben
ugyanitt
(Máriatelep
20.
)
kerültek elő sírok, a
leletmentés
során
további 15 sírt tárt fel
Fitz Jenő. A fentiek
miatt azonos a 39163.
tétellel és az MRT 27.
lelőhellyel!
Vö.
Fancsalszky 2006, 80.
Javasoljuk összevonni
a 391603. lelőhellyel!

KÖH
adatbázisból
hiányzik az MRT
számozás,
pótolandó!
Belterület,
részben
beépített.
Péterbánkút-dűlő

szórványleletek

–

22336

Országút falu előtti római kori temető
szakasza

39163

–

A 22333 lh. része lehet,
ill.
erre
a
lh-re
utalhattak
a
szórványok. Javasoljuk
e tétel törlését és
összevonását a 22333.
lelőhellyel.
A
régi
lelőhelyek
felsorolásában
„Országút
mellett”
elnevezéssel szerepel.
Ad. ltsz.: 530. Leletek:
7507-7508., 7538. ltsz.
Azonos
a
22335.
tétellel!
Javasoljuk összevonni
a 22335. lelőhellyel!
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Iskola udvar
MRT 11/2. lh.

21705

Külcsapda
MRT 11/18. lh.
21706

Felsősomlyó
MRT 11/23. lh.

21707

Kula
MRT 11/3. lh.

22331

több
korszakú
telepmaradvány;
faluhelyek
XVII-XVIII. századi
sírok is

1292-1298,
1300-1305,
1309, 131133
(1287:
beépítetlen)

Leletmentés,
1981.
Fülöp Gyula
A lh. a római katolikus
templom környékére is
kiterjed, az MRT. ezzel
a
meghatározással
sorolja fel. A Csikvárhalom nevű egykori
határrészen fekszik.
A lh. részben feltárt,
belterületen található,
túlnyomórészt
beépített.
A
még
beépítetlen
részeken
további obj-ok várhatók,
akár az ismert lh.
határon kívül is!
A KÖH adatbázis az
MRT lh. számot nem
említ és koordinátákat
sem, pedig szerepel a
térképi adatbázisban.
Javítandó!
több
korszakú
039/4-7,9
Helyszíni
szemle,
telepmaradvány;
Részben
terepbejárás, 1988-91.
faluhelyek
039/13 erdő Fejér megye régészeti
alá is
topográfiája (MRT)
húzódhat
Jelenleg szántó.
A KÖH adatbázis az
MRT lh. számot nem
említi. Javítandó!
több
korszakú
Fedett:
Helyszíni
szemle,
telepmaradvány;
0130/5, 6, 8, terepbejárás, 1988-91.
faluhelyek
10; út: 7,
Feltehetően
a
erdő: 0130/2 somlyóhegyi
apácák
Szántó:
Árpád-kori kolostorának
0130/3, 4, 11, helyével azonos.
0132/26, 27, Jelenleg részben fedett
45
(felsősomlyói major és
kastély, út, erdő), ill.
szántó.
Szélerőmű
számára
vizsgálható
területet
érint.
A
KÖH
szöveges
adatbázisból hiányzik
az MRT számozás.
Pótolandó!
késő
középkori Torony: 54. Feltárás, 1955. Fitz
erődítés, torony
Adatbázisban Jenő,
1967.
műemlék
jelölt
Kralovánszky Alán
környezete: Régészetileg kutatott,
50-53, 56-67. helyreállított műemlék.
Közvetlen környezete
túlnyomórészt
beépített,
ahol
középkori és török kori
települések léteztek.
A KÖH adatbázis az
MRT lh. számot nem
említi. Javítandó!
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József A u. 2.

kelta kori sír

1510

Sárvíz-Malomcsatorna
Péter-Bánkút-dűlő
MRT 11/1.

országosan
lelőhely!

Sárvíz-Malomcsatorna II.

újkori temető

MRT 11/4.

faluhely

MRT 11/5.

több
korszakú
telepmaradvány,
római
kori
útszakasz

MRT 11/6.

több
korszakú
telepmaradvány

22332

védett

22333

22337

22606

22607

22608

Pinceásás során került
elő. Helyszíni szemle,
1958. Fitz Jenő
Belterületen, beépített.
A lelőhely a környékre
is kiterjedhet.
A KÖH adatbázisban
házszám nem szerepel!
Javítandó!
0150/1, 4-51 Feltárás, Fülöp Gyula,
0146/6, 7, 44, 1975.
45, 50, 57,
Nádorfi Gabriella, 199359, 61, 62/4, től
Régészeti
kutatása
előrehaladott,
feldolgozása
folyamatban.
A
kutatlan
részei
szántók.
0144/4,5, 44 hrsz-ú gz-i
terület érinti!
A hrsz-okat és a
hiányzó
MRT
számozást
kiegészítettük,
javítandó
a
KÖH
adatbázisban.
Javasoljuk a 22336.
tételt ide vonni (lásd
fentebb!)
–
Helyszíni szemle, 1967.
Kralovánszky Alán
Adathiány miatt nem
azonosítható.
108-112, 115- Helyszíni
szemle,
128, 130,
terepbejárás, 1988-91.
173/11, 113 A Kula toronyerődítést
(út)
kiszolgáló népek egyik
falva
lehetett
az
átkelőhely közelében.
Jelenleg belterület, de
beépítetlen
háztájik,
művelt parcellák.
049/2-7
Helyszíni
szemle,
terepbejárás, 1988-91.
Ez az út köthette össze
a
22333.
lh-et
Gorsiummal.
Jelenleg szántó.
049/7-10
Helyszíni
szemle,
terepbejárás, 1988-91.
Jelenleg szántó.
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MRT 11/7.

telep

221-228

MRT 11/8.
Farkasszegi-dűlő

telep

066/3-6

MRT 11/9.
Farkasszegi-dűlő

telep

070/6-9

MRT 11/10.
Farkasszegi-dűlő

telep

070/15-16

22609

22610

22611

22612

Helyszíni
szemle,
terepbejárás, 1988-91.
A 22607-608-609. lh-ek
egy
település
kis
időszaki
vízfolyással
elválasztott
részei
lehettek
az
adott
régészeti korszakban.
Jelenleg belterület, de
beépítetlen háztáji.
Helyszíni
szemle,
terepbejárás, 1988-91.
Önálló
majorsági
központ
lehetett
a
korszakban.
Jelenleg szántó.
Helyszíni
szemle,
terepbejárás, 1988-91.
Önálló
majorsági
központ lehetett.
Jelenleg szántó.
Helyszíni
szemle,
terepbejárás, 1988-91.
Önálló
majorsági
központ lehetett.
Jelenleg szántó.

Kereskedelmi,
szolgáltató,
gazdasági
terület
érinti.
MRT 11/11.
Pentelehatári(határra)-dűlő
22613

22614

22615

22616

több
korszakú
telepmaradvány

0154/16,17
0154/18 (út)

Helyszíni
szemle,
terepbejárás, 1988-91.
A
feltehetően
a
tatárjárás
során
elpusztult falu újonnan
települt, a török időkben
néptelenedett el.
Jelenleg szántó.
MRT 11/12.
több
korszakú 0154/12-15 Helyszíni
szemle,
Pentele-határi
telepmaradvány
terepbejárás, 1988-91.
(határra)-dűlő
Az Árpád-kori falu a
tatárjárás
során
pusztulhatott el, nem
települt újjá.
Jelenleg szántó.
MRT 11/13.
telep
0154/2, 22, Helyszíni
szemle,
25 0154/1 (út) terepbejárás, 1988-91.
belterület:
Részben fedi az MRT
1338/7-15, 25. lh-et.
1342-48.
Jelenleg szántó, ill.
1338/1=Veres belterület;
részben
P. u
beépített, elfedett.
1360=Jókai
M. u.
MRT 11/14.
faluhelyek
több
5273-79,
Helyszíni
szemle,
Lajos-teleptől ÉK-re korszakból
5291-5300, terepbejárás, 1988-91.
5315-24,
Jelenleg
kertes
5335-44,
mezőgazdasági terület.
utak: 5353, A tervezett 650. j.
5307
főút
nyomvonala

érinti.

Szabadbattyán Nagyközség Településrendezési Terve

22617

MRT 11/15.
faluhelyek
Lajos-teleptől DNy- korszakból
ra

több

MRT 11/16.
faluhely
Inzsenér-dűlő
másként
Pityerdűlő

Helyszíni
szemle,
terepbejárás, 1988-91.
Az Árpád-kori Dus falu
valószínűleg
a
lelőhellyel azonos.
Lehetséges, hogy a lh.
a jelenlegi belterület alá
húzódik ÉK felé? Az
51624.
lelőhellyel
összetartozhat.
Jelenleg szántó, ill.
kertes jellegű terület
felhasználású.
Tervezett lakóterületet
(Euréka Lakókert) érint.
039/9
Helyszíni
szemle,
terepbejárás, 1988-91.
Jelenleg szántó.
039/1-4
Helyszíni
szemle,
terepbejárás, 1988-91.
A
21706.
faluhely
tatárjárás
után
létesülhetett utódja.
Jelenleg szántó.
szemle,
0117/105-113 Helyszíni
terepbejárás, 1988-91.
Jelenleg szántó.
több
041/1-2,
Helyszíni
szemle,
042/9
terepbejárás, 1988-91.
Belterület:
A Kula toronyerődítést
45/14-18
kiszolgáló népek egyik
falva
lehetett
az
átkelőhely közelében.
Jelenleg szántó, kis
részben
belterület;
beépítve.
több
0131/8-15
Helyszíni
szemle,
terepbejárás, 1988-91.
Jelenleg szántó.

22618

MRT 11/17.

telep

MRT 11/19.

faluhely

22619

22620

22621

MRT 11/20.
faluhely
Hármas-völgy K-i
oldala
MRT 11/21.
faluhelyek
Máriatelep és Jókai korszakból
u. között

22622

MRT 11/22.
Haraszti-erdő-dűlő

faluhelyek
korszakból

22623

Helyszíni
szemle,
terepbejárás, 1988-91.
Jelenleg
kertes
mezőgazdasági terület.

Szélerőmű számára
vizsgálható területet
érint.
MRT 11/25.

faluhelyek
korszakból

MRT 11/28.

faluhely

22624

22625

2065-2072,
2075-82,
2088-94
utak: 2064,
2084
099, 0101/3134

több 1346/2, 1347- Helyszíni
szemle,
1370
terepbejárás, 1988-91.
A Kula toronyerődítést
kiszolgáló népek egy
falva
lehetett
az
átkelőhely közelében.
Jelenleg
belterület,
részben
elfedett,
beépített.
084/5,6, 085 Helyszíni
szemle,
terepbejárás, 1988-91.
Jelenleg szántó.
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Pokol-dűlő

26741

51624

51625

21695

22544

29. lh.

MRT
26.

MRT
24.

30. lh.

ismeretlen
pince

korú

-

Helyszíni szemle, 2000.
Nádorfi G.
sztereografikus:
504421: 461, 550, 448, 950
koord.
Inzsenér-dűlő
faluhelyek
098/1, 099, Helyszíni
szemle,
másként
Pityer101/31-34,57- terepbejárás,
Nádorfi
dűlő
58, 279/5-12 G.
A 22618. lelőhellyel
összetartozhat.
Jelenleg szántó, ill.
kertes jellegű terület
felhasználású.
Tervezett lakóterületet
és gazdasági terület
(Euréka Lakókert) érint.
Inzsenér-dűlő II.
telep
098/1
Helyszíni
szemle,
terepbejárás,
2009.
Nádorfi G.
Jelenleg szántó.
Tervezett lakóterületet
(Euréka Lakókert) és
gazdasági terület érint.
Sárszentmihály
faluhely
0154/17
Sárszentmihály MRT.
14. lelőhelye átnyúlik
Szabadbattyán
területére, a 22613. lhtől ÉÉNy-ra található.
Sárszentmihály
telep
0146/57
Sárszentmihály MRT.
0150/51
7.
lelőhelye
éppen
átnyúlik Szabadbattyán
területére, a 22333. lhtől É-ra található.
Széchenyi u. 9.
római
kori
542
Nádorfi G. 2005. évi
falmaradvány
hatástanulmányából
származó adat.
KÖH
adatbázisból
hiányzik, pótolandó!
MRT 11/26. lh.
temetőmaradvány
1-8, 31-37
Helyszíni
szemle,
Máriatelep
terepbejárás, 1988-91.
Jelenleg
belterület,
részben
beépített,
elfedett.
KÖH
adatbázisból
hiányzik, pótolandó!
MRT 11/24. lh.
Árpád-kori temető
013/105
A lelőhely bolygatott,
Vitézi
földek
részben elpusztult.
homokbánya
Megegyezik
a
régi
lelőhelyek jegyzékében
lévő
„Homokbánya”
lelőhellyel.
KÖH
adatbázisból
hiányzik, pótolandó!
Új 1. lelőhely
telep
053/8-10
Terepbejárás,
2009.
Közraktár
Szalontai Csaba
Az adat feldolgozás
alatt.
Koord.:
196,356,
600,236, 200x150m-es
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4.melléklet a 21/2015. (X.29.) önkormányzati rendelethez

Helyi jelentőségű természetvédelmi terület:
Cifra kert
Hrsz.: 1335/1, 1335/2, 1335/3

Javasolt egyedi tájérték:
1. Lajostelep, Popovics-kastély és kertje. Az eklektikus stílusú kastély 1910 körül épült.
(Hrsz.: 028/2)
2. Felsősomlyó, Wünscher-kúria és kertje. A kúria a XX. század első felében épült. (Hrsz.:
0130/2, 0130/5)
3. Fa gyalogos híd a Cifrakertbe A Malomcsatorna felett (Hrsz.: 1334)
4. Temetők, kegyeletei park (Hrsz.: 174, 1110, 1275)
5. Református templom és környezete (Hrsz.: 985/1)
6. Róm.kat. templom és környezete (Hrsz.: 1320)
7. Kula-torony és környezete (Hrsz.: 54)

Szabadbattyán Nagyközség Településrendezési Terve

5. melléklet a 21/2015. (X.29.) önkormányzati rendelethez

ORSZÁGOS ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT:
a./ MEGTERÜLET:
(Terület nagysága: ~271,1ha)
03/1, 03/2, 03/3, 04, 05/1, 039/9, 039/10, 039/11, 043/2, 043/4, 045/1, 045/2, 045/5, 045/6,
045/7, 046, 047/2, 047/3, 047/4, 047/5, 047/6, 047/7, 047/8, 047/9, 062/3, 062/4, 062/5,
062/6, 062/7, 062/8, 062/9, 062/10, 062/11, 062/12, 062/13, 062/14, 063, 064/2, 064/3,
064/4, 064/5, 064/6, 064/7, 064/8, 064/9, 064/10, 064/11, 064/12, 064/13, 064/14, 064/15,
064/16, 064/17, 064/18, 064/19, 064/20, 064/21, 064/22, 065/2, 066/7, 066/12, 068/3,
068/4, 068/5, 068/6, 068/7, 068/8, 092/37, 094/8, 094/9, 096, 097/3, 097/4, 0101/6,
0101/7, 0103/3, 0103/4, 0104/2, 0104/17, 0104/18, 0104/19, 0104/20, 0104/21, 0104/22,
0104/23, 0104/24, 0104/25, 0105, 0118, 0119, 0120/1, 0120/2, 0120/3, 0125/18, 0125/19,
0125/20, 0127/27, 0151, 0152/3, 0152/4, 0152/5, 0152/6, 0152/7, 0152/8, 0152/9,
0152/10, 0152/11, 0153, 0154/24, 1334, 1335/1, 1335/2, 1335/3,
b./ ÖKOLÓGIAI FOLYOSÓ
(Terület nagysága: ~79,8ha)
036, 039/8, 047/1, 049/10, 050, 051, 052/1, 052/2, 053/2, 053/8, 053/9, 053/10, 053/27,
088, 0107/1, 0107/3, 0107/5, 0107/6, 0107/7, 0107/8, 0107/9, 0107/10, 0107/11, 0107/12,
0109/1, 0110, 0111/3, 0111/4, 0111/5, 0111/6, 0111/7, 0111/8, 0111/9, 0112, 0113/1,
0113/2, 0113/3, 0114/1, 0114/2, 48, 1812, 2027, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254,
2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268,
2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278,
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3.4. A területek biológiai aktivitásérték számítása:
A 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet szerint az adott területhasználatú terület hektárban
mért értéke és a hozzárendelt (melléklet) szerinti értékmutató szorzata.
Szabadbattyánban biológiai aktivitást érintő módosításai új beépítésre szánt terület
kijelölése a hatályos településrendezési tervhez képest:
- Zöldterület kertvárosias lakóterület (Lke) övezetbe történő módosítása (4. terület).
- Közlekedési terület Ipari gazdasági terület (Gip) övezetbe történő módosítása (8.
terület).
- Biológiai aktivitás érték kompenzációra kijelölt terület 5-ös számú módosítás
területén található árok erdőterületté történő módosításával.
Ez a következőképpen alakul:
Területfelhasználás
Módosítás
eredeti

4.

8.
Kompenzáció

(5.)

Zkp (zöldterület)

KÖu

Zkp (zöldterület)

tervezett

Lke
(kertvársias
lakóterület)

Gip
(ipari gazdasági
terület)

Ev (védelmi
rendeltetésű
erdőterület

Biológiai aktivitásérték
Területnagyság
(ha)

0,09

0,11

0,26

Szorzó sz.

Érték

Eredeti

Terv.

Eredeti

Terv.

6

3

0,54

0,27

0,54

0,27

0,11

0,044

0,11

0,044

1,56

2,34

1,56

2,34

1

6

0,4

9

Összesen:
2,21 2,654
Amint láthatjuk összességében pozitív aktivitásértékkel rendelkezik a módosítás
területe.
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Kivonat
szabadbattyán Nagyközségi Önko rmányzat képviselő-testülete
2014.április 28-án megtartott
nyíIt soros ülésének jegyzőkönyvéből
Szabadbatfyán Nagyközségi Önk ormányzat
Képviselő-testülete
78l20t4.(íY.28.)
önkormán vzati határ ozata'
Kezdeményezés Szabadbattyán Nagyközség rendeZési tervének felülvizsgátatáról

szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat

képviselő-testüIete
igényfelmérésalapj án az a|ábbi módosításokat támogatja.

az

előzetes

- A
-

0101/3 hrsz-Ú terület tévesen ,,V" be§orolásba került. A terüIet kerüljön
mezőgazdasági tevékenységet végző részérelakhatást és a gazdálkodás
eszközeinek tárolását lehetővé tevő be'§orolásba.
A telePÜlés kÖzpontjában lévő ,,Vk-l" ővezet jelenleg is túlépítettingatlanokat
tarta|maz. Ennek a területnek a beépíthetőségéneka növelése 60 %o-ra.
A 131212 hrsz-ú Csíkvár tér ,,Zkp" besorolágának megváItoztatása változatlan
Park jellegű hasznosítás mellett, több burkolt felüIetet megengedő besorolására.
A 1272 hrsz-ú terület átnevezése,,Zkp"-bő1,olke-1''be.
A 1275 hrsz-Ú terület átsorolása falusi turizmust lehetővé tévő kategóriába, mely
megengedi az állattartást is.
A 031,03t2.és a 05/1 területek ,,Má-o' besorolásból történő kiemelése beépítésre
nem szánt, különleges rekreációs célúterületté.

A

KéPviselŐ-testület felkéri a Polgármestert, hogy a rendezési terv terve zőjéve| _
Hübner Kft - indítsa e| az egyeztető tárgyalásokat.

Határidő: döntést követő 14 nap
lelelős; Mátrai Csaba - polgármester
Kmf.

Mátrai Csaba sk.

NémethnéJenei Eva sk.

polgármester

iegyző

A kivonat hiteles:
2014. május 12.

----Ép-.t'"-t t/a\íj
g{;uuPopovics Gyuláné
főmunkatárs

4,

{:l

. '

Kivonat
Szabadbat§án Nagyközségi Onkormányzat Képviselő-testülete
20l4.ápritis 28-án megtartott
nyílt soros ülésének jegyzőkönyvébőt
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
ö

77l2014.(|Y.28.)
n ko rm á n y zati határ ozata

KezdeményezésSzabadbattyán Nagyközség rendezési tervének felülvizsgálatára

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a ,$ezdeményezés
Szabadbattyán Naglköaég rendezési tervének felülviugálatára" tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az a|ábbi batár ozatot hoztaz

Képviselő-testület támogatja Mészáros Péter Batfyán-Homok Kft ( 8151.
Szabadbattyán, Iskola u. 42.) ügyvezetője által a rendezési tervre irányuló javaslatát,

A

kérelmét.

A Képviselő-testület fetkéri a Polgármester{, hogy a kérelmező beadványht a rendezési
terv tervezőjének - Hübner Kft - küldje meg, és indítsa el a tervezővel az egyeztető
tárgyalásokat.

Határidő:
Felelős:

döntést követő 14 nap
Mátrai Csaba - polgármester

Kmf.

Mátrai Csaba sk.

NémethnéJenei Eva sk.
jegyző

polgármester

A kivonat hiteles:
2014. május 12.
byaan
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Kivonat
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. március 24-én megtartott
nyílt soros ülésónek jegyzőkönyvéből

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
3012014. (III.24.)
ön ko rm á n y zati határ ozata
a Partners égi rend

megúllapítúsáról

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgya|ta a" a
Partnerségi rend megállapításáról'o tárgyű írásos előterjesztésben foglaltakat és az
alábbiakat rőgzíti.

1.)A képviselő-testület Szabadbattyán kőzigazgatási területére készülő

településrendezési eszközök lakossággaln érdekképviseleti-, civil- és gazdálkodó
szervezetekkel, történő egyeztetésének szabályait ezen határozat mellékletében
szereplő partnerségi rend szerint határoria meg.

Véerehaitáshatárideie: azonnalésfolyamatos

Beszámolás határ{dcie -végrehaitástkövető §oro§ testületi ülés
Véerehaitásért felelős: Mátrai Csaba - polgárm".t." -

Kmf.
NémethnéJenei Évask.
jegyző

Csókási Lajos sk
alpolgármester

A kivonat hiteles:
2014. március 25.
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§zÉkesíehérvárNIegyei Jogú Yáros
Jegyzöje
800ü Székesfbhér"v,ar, Varosház tár 1,
Telefon; (22} 53?-l03, fax: (2?) 3t6,569
E-rnai l : j egyzo@fehervar,hu

Szám:

13112911/2008,

Telefon:

{22} 537-177

Üryíntfuő: Hegediis István
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(8151 Szabadbattye,o" Csit<oar tér 1,) a 8151
fuszSzabadbamyá:, §zecbenyi u,239/2 és 241
ú ingatlanok telekalakíási engedély íigye
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Szabadbattyán Nag5rközség

Önkormánry:ll11l11_:::',*:::J:}':yfrJff i]
241 hrsz-Ú
§zécÉenYi tt. 239í2 ésilT'ffi:f

ifi :-,.§flT';?*ff.4;iTii"s""l"au"tryao,'
az atábbiak szerint:
tetetratailtáshtazn_ 3/2008. számú váLa;4z alapján,
iuig,4{iüok

Ingatlantulaj donosok:
Önkormanyzat
Aczél és Társa Kft.

-

815i Sz*badbattyán
8t51 Szabadbattyárr

Telekalakítás elótti óllrpot:
239nbrsz-ú ingatlan

Tetekalakítás utáni állapot:
239l2tnsz-ri ingatlan

ter
Barátsag u,
Cs&vár

1,

Z,

2;6Z*uiLZ

t496

$2

jogerössé és végrebajtbatovi valásanak napjától
Ezen telekalakítast engedélyezö határozatonr a
idó alatt - a kiilÖn jogszabályban
szárútott egy év elteltével érvényét.roxi, ta a tuáiaon9s9k '"
tit. rngatlarr-nYiivántaítási bejegYzéséta
fogtattatarak *"ef.lilö., _ oá* kéíik'"-r*ut"'t
Kégl Gy, u, 1,)
területileg illetékes roo.ti Földhivataltól.(800o Székesfehérváí,

i

kérelemre eseterrként éwel mindaddig
határozat érvényeaz érverryességiidején betül
rendelkezéseit érintő elŐÍrasok' szabálYok'
meghosszabbítható, amíg az engedélyeátu*ero*a
áliapotot is _ azt lehetövé teszik,
ideértve az ingatlan _
"YiT"a.rtrrtári
engedélYes jogutódja is felhasználhatja'
A telekalakítási enged élyr azérvényességiid9jén b.111 Y
okiratban uirténó igazolasa mellett - elsÖfol*i
köteles azonban a jogutódlást - aúnak il"efá"lö

A

hatóságnak írásban bej elenteni,

2

15 napon belül a közép-dunánttlli Regionális
számított
-;
kéáezvételtöl
a
ellen
E határozat
lr'Íegyei Jogú Varos JegyeÖjénéi
Úékesfehervar
d.
Közigazgatasi Hr.turi;, "í*z"tt, 30.ü00,_ Ft iilerák lerovása mellett,
helye,
elóterjeszttrető r.rr"ütlán"t-varr

IN D oKpI_,.A§

(sl5.1 Szabadbattyán, Csíkvar tér i,)
önkormárrlzata
Nagyközség
Szabadbattyárr
trrsz-ú Úg"tr."o-1ra irárrYrió telekalakítas
S;j"h.;yi=
Szabadbattyáfi,

a

-. zlgn'á zit

engedélyeze§ét kérte,

8151

hatÓsagi eljaras

y

-Ir:atla:rrigaz9at§i 3riaresuan a kÖzigazgata§i (továbbiakban:
Székesfehérvár MJV
*óló;ird"sított iOM. évi CxL tÖrvenY kijelöléséröl és
és saolgárlt.ta, art*iáo!'r"álay"i*1
+iri_rdiiey"t"ti hatgságok
Ket.) 19. §,20. § á;i. 9, ""r91,1_*"öiicri,st
" rendelet i. §-a alaPján illetékes,
zlJrorm.
3$nxa6.cxir.
feltételeiiőirxib
müködési
tegyzője

Körzeti Fötdbivatal 2008. május
Az E_3/2008. szárnú vinrajzola
jóvabagyta.

19á} 5?-0016/2008, számon

az
telekalakítási kérelmet az engedélyes
A
i' cPncrr.t:PF3ki dokumentaciók
elÖÍrtak
építésügyihatósáölíarÁoroo'1,*r*Ái;á"tJ.titxi
,áa"rrt r7_. §:Ű, zo- g. (2) b-ekezdésében
(KI._
37t200?
a
szo|ő
l3j)
tartatmáról
(telt'z0o)'ewi Ütet<atakítási engedélynelc'
r**ri
megfelet
az
elö,
szerint terjesztette
etőírasainak továbbá az epített
^-tőia
oáj-ivrra
85/2000.
cxr.
szóló
telekalakítrfuról
(továbbiakban: Éw') 2' § 6'
rqgl. evi
,*a"r-erorüri
á
.t-kí.u#;r
kömyezet
ÜlePulesrendezési és €PÍté§i
aoirtsainalq
fejez.á
III.
és
9-or.r**
pon§anak, 23-24.-§:;ak
oTÉK) I-ilL fejezete
,;:;i":i#Ú.iiioi,luui.ruan:
követelmény.roor.'xlfzliröqi.
azoi<ra knlönieges feltételeket
elöirasainak , .M a{!ör.ro9"J"k "ri**""ii "r*la$'
*1oi.ar.t*, a sza}rhatósági elÖÍrásoknak'a
;;;i'h;,ó.ági
*
joeszaba]yoqrk
megáűapító
.-:
áüuaY"zási terv előírasainak' ezért
*áuaí-*t
r,.ryi-íiiJi
vónatkozó
tertlletre
valamint a
,*a.lk ző részben foglattak szeíint dtintöttem,

hogy
kérelem elbírálása során megállapítottam,

öiú

_a_

-

9;iláá"í.'
liivili- ;

ól

;;s'

meg,
(i), ?8.§. t1),96. §- és 9?. §-a alapjanboztam
Határozatomat aKet. ?1.§. {1),72.§,
biztosítottarn
98.§.,99,§, (1) bekezdése alapjan
Feilebbezési lehetöséget a Ket. 96.§.,
évi törvénY 29'§
szóló, módosított 1990' évi xcil.'
illetékekröl
az
mértékét
e§áras illetéke)
A fetlebbezési itleték
).u. számú *"riiiJ.i1o 'Pite*'"tosági
u**ioi"
(4)
be§zdése,
(1) bekezdése,
rneg,
i.'pon§ a alapj árr állapítottam
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Szabadbattyán Nagyközség Településrendezési Terve – 2015

SZABADBATTYÁN NAGYKÖZSÉG
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE – SZAB ÁLYOZÁSI TERVE
SZ AB ÁL Y O Z ÁS I T ER VL AP M Ó DO SÍT ÁS – 1 je lű t e rü let ( 2 1 / 2 0 1 5 . ( X . 2 9 . ) s z . r e n d e l e t t e l e l f o g a d va )

HÜBNER TERVEZŐ KFT.

Hübner Mátyás DLA
vezető tervező
TT/1É-02-0107

Szabadbattyán Nagyközség Településrendezési Terve – 2015

SZABADBATTYÁN NAGYKÖZSÉG
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE – SZAB ÁLYOZÁSI TERVE
SZ AB ÁL Y O Z ÁS I T ER VL AP M Ó DO SÍT ÁS – 2 , 4, 5 j elű t er ül et ( 2 1 / 2 0 1 5 . ( X . 2 9 . ) s z . r e n d e l e t t e l e l f o g a d v a )

HÜBNER TERVEZŐ KFT.

Hübner Mátyás DLA
vezető tervező
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Szabadbattyán Nagyközség Településrendezési Terve – 2015

SZABADBATTYÁN NAGYKÖZSÉG
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE – SZAB ÁLYOZÁSI TERVE
SZ AB ÁL Y O Z ÁS I T ER VL AP M Ó DO SÍT ÁS – 7 je lű t e rü let ( 2 1 / 2 0 1 5 . ( X . 2 9 . ) s z . r e n d e l e t t e l e l f o g a d va )

HÜBNER TERVEZŐ KFT.

Hübner Mátyás DLA
vezető tervező
TT/1É-02-0107

Szabadbattyán Nagyközség Településrendezési Terve – 2015

SZABADBATTYÁN NAGYKÖZSÉG
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE – SZAB ÁLYOZÁSI TERVE
SZ AB ÁL Y O Z ÁS I T ER VL AP M Ó DO SÍT ÁS – 8 je lű t e rü let ( 2 1 / 2 0 1 5 . ( X . 2 9 . ) s z . r e n d e l e t t e l e l f o g a d va )

HÜBNER TERVEZŐ KFT.

Hübner Mátyás DLA
vezető tervező
TT/1É-02-0107

