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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2021-ben módosította a Jánossomorja 

Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról 21/2017 (XI.30.) 

önkormányzati rendeletét és annak mellékletét képező szabályozási tervet. 

 

Időközben újabb igény merült fel a módosításra, részben a korábbi módosításból áthúzódó 

igények, a felhívásunkra beérkezett újabb igények és javaslatok, illetve szakmai javaslatok 

alapján. 

 

A 2022. évi településrendezési módosítási igényeket bizottsági javaslattal a mellékelt táblázat 

tartalmazza. A javasolt módosítások, részben a szabályozási tervet, részben a helyi építési 

szabályzatot érintik. 

 

Az előterjesztésben szerepelnek nagyobb léptékű és kisebb módosítási, javítási, pontosítási 

javaslatok egyaránt. 

 

A határozati javaslatban a melléklet sorszámai alapján szerepelnek azok a javaslatok, amelyeket 

a bizottság támogatott, illetve amelyeket nem.  

 

Határozati javaslat: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. (IV.12.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város településrendezési 

eszközeinek módosítására érkezett kérelmek tárgyával kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 

 

1. Az előterjesztés mellékletében szereplő 2.1, 7., 8., 9., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 

19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34.1., 35., 36., 37. 

számú módosítási javaslatokat támogatja.  

 

2. A 8. számú javaslatot a Képviselő-testület azzal a feltétellel támogatja, hogy a 

Önkormányzat településfejlesztési szerződést köt a kérelmezővel 60 napom belül a 

telepítési tanulmányterv alapján. Ellenkező esetben a módosítás nem kerül elfogadásra. 

További feltétel, hogy az épületmagasság nem lehet 6,5 méter, legfeljebb 4,5 méter. 

 

3. Az előterjesztés mellékletében szereplő 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 2.2., 3., 4., 5., 6., 

10., 11., 34.2. számú módosítási javaslatokat nem támogatja. 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatott módosítási javaslatok 

vonatkozásában a szükséges intézkedéseket tegye meg a településrendezési eszköz 

módosításához. 

 

5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőket értesítse. 
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6. A Képviselő-testület határoz továbbá arról, hogy újabb módosítási igényt ebben a 

településrendezési eszköz módosítási eljárásban már nem vesz figyelembe. 

 

7. Az egyeztetés során a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 36. §-a 

szerinti teljes eljárást kell lefolytatni. 

 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: 2022. november 15. 

 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a szükséges döntést 

meghozni szíveskedjenek. 

 

Jánossomorja, 2022. április 8. 

 

Lőrincz György s.k. 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melléklet 

Jánossomorja-rendezési terv módosítási igények 2022. 

(2022. április 6-i állapot) 
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SOR-

SZÁ

M 

IGÉNY 

BEJELENTŐ

-KEZDE-

MÉNYEZŐ 

MÓDOSÍTÁSI 

JAVASLAT 

TÁRGYA / alpont 

Megjegyzés/részletek 

1.  Németh 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

elnöke 

2021. 11. 03. 

(kétszer került 

benyújtásra az 

igény) 

 

 

1.1 Műemlékek és 

helyi védelem alatt álló 

építmények 

számbavétele, védelme 

vonalakkal 

Jánossomorja Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 23/2017. (XII. 18.) 

önkormányzati rendelete a településkép 

védelméről szóló rendelet tartalmazza 

1.2. Zöld védősávok 

kialakítása (GKSZ 

övezetek, 10 méter) 

Ez a Miraplast telkének beépítését és más 

telkek beépítését is korlátozná 

1.3. Fák védelme Nem az építési szabályzatban kell 

szabályozni 

1.4.Kamionforgalom 

elterelése-Elkerülő út és 

gksz terület között 

A terv kidolgozásakor a javaslatot, illetve 

más alternatívákat vizsgálni szükséges. 

1.5. HÉSZ fogalmak 

meghatározás, 

pontosítása 

23 § (2), 32 § (1) 

23/2 az előző módosítás során pontosításara 

került.  

32/1: OTÉK szövege 

1.6. Szabályozási terv 

betartása 

A HÉSZ betartása alapból kötelező, mivel 

egy jogszabály, a hatóságok az eljárásaik 

során figyelembe veszik és betartatják 

2.  magánszemély  

2021. 11. 03. 

(az 1. pont 

előző 

módosítás 

során nem 

került a 

módosítandók 

közé) 

 

2.1. LF3 övezetben állat 

tartási szabályok 

módosítása 

 

Csak az Lf 3 övezet vonatkozásában 

változtatni nem lehet. Az egész település 

beleterületére kellene új szabályokat 

megállapítani, amennyiben indokolt. 

 

Jelenlegi szabályok: 

HÉSZ 28. § 

(1) Állattartó épület elhelyezése az alábbi 

övezetekben nem lehetséges: 

a) településközpont vegyes terület 

b) hétvégi házas üdülőterület 

c) kereskedelmi, szolgáltató terület 

d) különleges terület 

amennyiben az övezeti előírások másként 

nem rendelkeznek. 

(2) Állattartó épület legfeljebb 10m nettó 

alapterülettel és 30 m térfogattal építhető 

kertvárosias, illetve falusias lakóterületen a 

(3) 

bekezdésben foglaltak kivételével. 

(3) Állattartó épület legfeljebb 80 m nettó 

alapterülettel és 300 m térfogattal építhető: 

a) falusias lakóterületen - az (1) 

bekezdésben meghatározott övezetek 

határától számított 50 m-es távolságán kívül 

- az utcai 
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telekhatártól legalább 50 m, a szomszédos 

telek, telkek hátsókerti telekhatárától 

legalább 20 m távolságban, 

b) az általános mezőgazdasági terület 

építési övezeteiben. 

(3a) A (3) bekezdés előírásait 

rendeltetésváltásnál is figyelembe kell 

venni. 

(4) Állattartó épület méretkorlátozás nélkül, 

az egyéb jogszabályokban meghatározott 

korlátokkal és feltételekkel építhető ipari 

terület építési övezeteiben, amennyiben az 

építési övezet környezetre jelentős 

hatást…” 

2.2. Magánút hosszának 

növelése 60 méterre 

Előző módosítás határozta meg a jelenlegi 

50 métert 

3.  magánszemély  

2021. 11. 03. 

 

 

1429/15 és 1423 hrsz-ú 

ingatlanok közötti 

telekhatár rendezés. 

(építési hely kijelölés a 

hátsókert méret előírás 

miatt) 

Az érintett tulajdonos nem járult hozzá az 

előző módosításkor sem. A hátsókert 

méretének csökkentésével az előírt 

védőtávolságok átérhetnek a szomszédos 

ingatlanra. Egyébként ez ellentmond a 

javaslattevő 1.2 szám alatt szereplő 

javaslatának.  

4.  MIRAPLAST 

kft 

2021. 11. 03. 

 

1229 hrsz-ú ingatlanon 

az oldalkert csökkentése 

2 méterre a 1429 hrsz-ú 

ingatlan felőli oldalon 

Előző módosításkor építési hely került 

kijelölésre. Nem indokolt. Szabadon álló a 

beépítés. Így már nem az lenne. Egyébként 

ez ellentmond a javaslattevő 1.2 szám alatt 

szereplő javaslatának. Egyébként 

hozzávetőlegesen a telek 90 %-a építési 

helynek van kijelölve jelenleg is. 
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5.  magánszemély Kavicsbánya tó melletti 

lakóövezetben 30 % 

beépíthetőség  

Amennyiben a marad a lakóterületi 

besorolás, akkor indokolt lehet. 

 

6.  magánszemély Kavicsbánya tó melletti 

lakóövezetben 30 % 

beépíthetőség 

Amennyiben a marad a lakóterületi 

besorolás, akkor indokolt lehet.  

 

 

7.  Erdős Beton 

Kft 

Kereszt utca 1488 hrsz-

ú ingatlan kiegészítése 

közútból. Szabályozási 

vonal áthelyezése 

Elfogadható javaslat. Szabályosabb 

utcavonal alakulna ki, illetve nincs szükség 

a területre, így értékesíthető 
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8.  magánszemély 0160/7,/10,/11,/2 hrsz-ú 

ingatlanokon lakópark 

kialakítása 

A telepítési tanulmányterv alapján a 

hatásokat elemezni kell.  
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9.  magánszemély A Jánossomorja 

0688/27, 0688/18, 

0688/21, 0688/28,  

0688/22, 0688/20, 

0688/23 hrsz-ú 

ingatlanok 

(Hanságfalva) 

átminősítése (beépíthető 

ingatlanok) 

 

Mezőgazdasági hasznosítás esetén 

javasolható. Pl. kertes övezet. A jelölt 

területen Má3 besorolás helyett kertes 

övezet kijelölés, vagy az Má3 övezet 

előírásainak kiegészítése. 

 
 

 

10.  magánszemély Üdülőövezet 

lakóövezetté minősítése 

(2418/1 hrsz) 

A tó parti ingatlanok közül egyet-egyet 

kiemelni nem volna szerencsés. Semmi nem 

indokolja. Egyébként támogatás esetén az 
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összes ingatlant át kellene sorolni. 

 
 

11.  magánszemély 4123 hrsz megosztási 

lehetőség, (kisebb 

minimális terület) 

jelenleg Gip4 (telek 

50/5000 m2 

minimummal) 

Jelenleg GIP4-es övezet. Ipari területek 

felaprózása nem szerencsés, mivel az 

csökkenti a beépíthetőséget. (beépíthetőség, 

zöldterületi arány, védőtávolságok, építési 

hely határai miatt) A következő kérés az 

lesz majd, hogy az előbbi problémák miatt 

a beépítési feltételeket is módosítsa az 

önkormányzat. 

 
12.  Önkormányzat Mosonmagyaróvár - 

Jánossomorja 

kerékpárút nyomvonal 

kijelölése és 

szabályozása 

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

beruházás. (kötelező), de egyébként is 

indokolt, támogatni kell. 

13.  Önkormányzat 2001/5, 01060/3 

lakóterület kialakítás, 

belterületbe vonás 

Lakótelkek kialakítása miatt indokolt 

 
14.  Önkormányzat Uszoda köz melletti 

terület szabályozása 

(Szikszai Lajos-

Önkormányzat) 

A településközpont rendezése, és új 

parkolóhelyek kialakítása miatt szükséges a 

megtervezett parkoló kialakítás szerint. 

15.  Önkormányzat 2121 hrsz-ú út 

szélesítése minimum 12 

méterre 

A későbbi közművek, és út kialakítása miatt 
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16.  Önkormányzat Tarcsai utca 1. Hrsz: 

2168 zöldterület 

(közterület) 

szabályozása 

Tarcsai utca 1. szám alatti épület elbontása 

miatt indokolt. A telek már nem beépíthető 

 

 
 

17.  Önkormányzat Volt határőr laktanya és 

a gödör között a 

kialakult állapotnak 

megfelelő szabályozása 

(1757/10-1758 hrsz) 

A kialakult állapot rendezése miatt 

szükséges 
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18.  Önkormányzat Szőlőskert utca 

hosszabbítása melletti 

terület átgondolása 

Megvizsgálandó 

 
19.  Önkormányzat Újerdő utca Sarok köz 

4503 

A terület rendezése indokolt lehet a 

kialakult állapot miatt 

 
 

20.  Önkormányzat Hanságliget volt sport 

öltöző eladhatóságához, 

szabályozás. Estleg a 

további telkek 

kiegészítésének 

lehetősége. 

 

Telekalakítási 

lehetőség, építési 

szabályok 

A terület rendezése indokolt lehet a 

kialakult állapot és a volt sport öltöző 

eladhatóságához 
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meghatározása, építési 

hely kijelölése, 

megközelítés 

kialakítása. 

 

 
21.  Önkormányzat Vasúti átjáró melletti 

terület (639 hrsz) 

Közlekedési terület 

besorolása 

A terület rendezése indokolt lehet a 

kialakult állapot miatt

 

 
22.  Önkormányzat Hársfa utca 4207 hrsz 

szabályozási vonal 

igazítása a valós 

állapothoz 

A terület rendezése indokolt lehet a 

kialakult állapot miatt 
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23.  Önkormányzat 4370 hrsz ingatlan közút 

jelölése grafikailag 

A terület rendezése indokolt lehet a 

kialakult állapot miatt 

 
 

24.  Önkormányzat Péteri temető 4303-

4307 hrsz-ú 

ingatlanokat a temető 

területébe kellene 

jelölni, mivel fizikailag 

ahhoz tartoznak  

A terület rendezése indokolt lehet a 

kialakult állapot miatt 

 

25.  Önkormányzat 275/3 hrsz-ú ingatlan 

előtt szabályozási vonal 

jelölése a valós 

állapotnak megfelelően 

(utca szélesítés) 

A terület rendezése indokolt lehet a 

kialakult állapot miatt
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26.  KÉLON BT Óvoda utcai telephely 

(1435/4 hrsz) előtti 

közterület (1438 hrsz) 

megvásárlásához 

szabályozási vonal 

módosítás 

 

 
27.  önkormányzat építési hely, építési hely 

határvonal szabályok 

pontosítása 

pl.> csak lakóterületre 

vonatkoznak a 

szabályok? 

pl.> a saroktelekre 

vonatkozó szabályok is 

csak lakóterületekre 

vonatkoznak? 

 

Pl.: a Malom melletti telek estén ezen 

szabályok alkalmazása irreális lenne. 

Vagy például sarok telek esetén hány 

előkerti építési határvonalra kell az épületet 

helyezni? 

A malom telke esetén javasolnék építési 

helyet kijelölni.  

28.  Önkormányzat Vt s övezetben o/z 

esetén ha nincs 

megosztva a telek 

(átmenő telek esetén) a 

szabályok alkalmazása 

nem egyértelmű 

Pl. a volt „kristály teleknél” sem 

egyértelműek a szabályok 

29.  Önkormányzat Vt7 ben az átmenő telek 

esetén a megosztási 

szabály (3 méteres nyél) 

vonatkozik e Vt re? 

HÉSZ 9 § (6) 80 % 

A pontosítás indokolt 

30.  Önkormányzat

/lakossági 

igény 

Utcai építési vonal 

jelölés a szabályozási 

terven a Széchenyi 

A kis méretű telkek beépítése könnyebb 

legyen, illetve nem egyértelmű az építési 

hely utcai határvonala, amennyiben 0 az 
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(magánszemél

y) 

utcában 2 és 5 méter 

közötti méretezéssel. 

érintett hrsz-ok: 2120, 

2116, 2115/1, 2107, 

2106, stb. 

előkert a közmű csatlakozások, mérőhelyek 

kialakítása csak az oldalkertben lehetséges 

 
 

 

31.  
Önkormányzat 4521 hrsz telekből 

közterület kijelölése a 

hulladékudvar előtti 

területen. Övezeti határ 

áthelyezése, hogy a 

4511 hrsz a K-hull 3 

övezetbe tartozzon.  

 

32.  magánszemély Közterületből (1124 

hrsz) terület 

megvásárlásához 

szabályozási vonal 

módosítás 

 

 

 

 

 

33.  Önkormányzat 320/4 hrsz-ú ingatlan 

hasznosítása érdekében 

szabályozási terv 

módosítás. Az eladható 

terület nagyobb lenne. 

 

 

 

 

 



16  

Új és megszűnő 

szabályozási vonal 

jelölése. 

 

 

 

34  Contact 

Building Kft  

9200 

Mosonmagyar

óvár, Balás 

Árpád utca 58. 

34.1. Vt s övezetben 

o/z esetén ha nincs 

megosztva a telek 

(átmenő telek esetén) 

a szabályok 

alkalmazása nem 

egyértelmű 

34.2 Vt7-ről Vt5-re 

átsorolás, 6 m 

épületmagasság 

A volt „kristály telek és épület” 

beépíthetősége miatt 

35  Önkormányzat Szabályozási 

szélesség csökkentése 

a „Kiserdő” és „Balsai 

park” között. Terület 

esetleges átsorolása a 

bringa és gördeszka 

pálya miatt.  

 

36  CBA-

Önkormányzat 

Vt-4 besorolás 

felülvizsgálat 

és építési hely kijelölés. 

Vt-2 övezetbe sorolás 

 
 

37  Önkormányzat Szabályozási terven 

övezeti jel javítása az 

Erdősor utcában elírás 

miatt. 
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Helyesen:  

 

 

Lf1 

O 30/50 

4,5 16/700 
 

 
 

  

 

 

 


