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Helye
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pick telep lakói

Falco Zrt

Falco Zrt

Mikes Kelemen u.
8612/30 hrsz.

Muskátli utca 125/7
hrsz.
Muskátli utca 125/15
hrsz.
12081
/1,2,3,4,7,8,9,10,11 hrsz

Kérelmező
33 aláíró

Falco Zrt

Falco Zrt

HELIOControl Kft.

Kertész
Szövetkezet
Márkus Sándor,
Baán Imre,
Palotai Lajos
Kusztor Lászlóné

Kérelem tárgya

Helye

Vt településközpont terület
Lk kisvárosias lakóterületbe
sorolása

Pick telep

Vt településközpont terület
helyett Gksz és Gip terület
kijelölése a Pick
lakótelepen, közlekedési
terület helyett Gip
kijelölése, Sági út
közforgalomnak megnyitott
magánútként való
kijelölése, Kolozsvár utca
déli szakaszának Gip
területbe sorolása,
Sporttelep Gip területbe
sorolása
Gip területen beépítés
intenzítás növelése 50 %ról 70 %-ra, minimális
zöldfelületi mutató
csökkentése 25 %-ról 15
%-ra
Gksz gazdasági terület Lk
lakóterületbe sorolása, új
kérelem:
Gksz gazdasági terület Ln
lakóterületbe sorolása,
Kisvárosias lakóterület
kialakítása
Kisvárosias lakóterület
kialakítása

Falco
gyártelep és
környezet

vasút melletti véderdő
törlése

Megjegyzés
329/2018.(XII.10.)
Kgy sz. határozat
alapján nem kerül
kidolgozásra
329/2018.(XII.10.)
Kgy sz. határozat
alapján nem kerül
kidolgozásra

Javaslat (Igen
(Igen/N
gen/Nem
/Nem/
em/
Generálisba
enerálisba)
lisba)
N

N

Falco
gyártelep és
környezet

329/2018.(XII.10.)
Kgy sz. határozat
alapján nem kerül
kidolgozásra

Mikes K. u.
8612/35 és
8612/36
hrsz.

329/2018.(XII.10.)
Kgy sz. határozat
alapján nem kerül
kidolgozásra

Muskátli utca
125/7 hrsz.
Vízöntő utca
125/15 hrsz.

201/2016.(VI.9.)
Kgy sz.
határozattal
támogatva

12081
/1,2,3,4,7,8,9
,10,11 hrsz

329/2018.(XII.10.)
Kgy sz. határozat
alapján nem kerül
kidolgozásra

N

N

N
N

N

2

kidolgozásra
7,

8,

9,
10,

11,
12,

13,

14,

87-es főút – Söptei út
sarok

TAMAK Kft

Szabadnép utca-89-es
főút-87-es főút által
határolt tömbterület,
938/5
0787/16 hrsz

Szabó Szabolcs

Gyöngyösparti
Ingatlan Kft

Erdei iskola utca –
Tömjénhegy utca – Papárok tömb módosítása

Rápli Pál

Puskás Tivadar u. 7.

Puskás 7
Apartman Kft

Szent Gellért u.-Rumi
út-Móra
Ferenc
útSzázhold u. tömbterület

Tóth László, a
Vasvári Pál utcai
lakók nevében

Szombathely rendezési
tervhez tett javaslatok 1.

Süle Pál

Szombathely rendezési
tervhez tett javaslatok 2.

Rónai Károly

Közlekedési terület Gksz
területbe sorolása

87-es főút –
Söptei út
2009/10 hrsz

Lakóterület kialakításnak
igénye Gksz terület helyett

Szabadnép
utca-89-es
főút-87-es
főút
0787/16 hrsz

Lakóterület kialakításnak
igénye mezőgazdasági
terület helyett
Lakóterület kialakításnak
módosítása, gyűjtő út
felülvizsgálata

szálláshely szolgáltató
funkció elhelyezésének
igénye
kisvárosias lakóterület
helyett kertvárosias
lakóterület kijelölése

-Mk kertes területek
kibővítése és belterületbe
vonása
- Oladi lakótelep gyalogútja
a Csónakázó tó felé
- Márton Áron út korrekciója
-Erdei iskola út buszforduló
(0903/1 hrsz)
-Szintalatti parkolók
kijelölése
-Kőszegi utcai
parkolólemez helyébe
zöldterület, alatta P180

Erdei iskola
utca
–
Tömjénhegy
utca – Papárok
tömb
módosítása
7302/6 hrsz
Szent Gellért
u.-Rumi útMóra Ferenc
út- Százhold
u.
tömbterület

329/2018.(XII.10.)
Kgy sz. határozat
alapján nem kerül
kidolgozásra
329/2018.(XII.10.)
Kgy sz. határozat
alapján nem kerül
kidolgozásra

201/2016.(VI.9.)
Kgy sz.
határozat
201/2016.(VI.9.)
Kgy sz.
határozat

A kérelmet
visszavonták.
201/2016.(VI.9.)
Kgy sz.
határozat

N

N

GENERÁLISBA

GENERÁLISBA

N

GENERÁLISBA

201/2016.(VI.9.)
Kgy sz.
határozat
GENERÁLISBA

201/2016.(VI.9.)
Kgy sz.
határozat

GENERÁLISBA
GENERÁLISBA
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15,
16,

17,

18,
19,

20,

Rigóvölgy, Homok utcai

Babos József

Szombathely, Rumi út –
86. sz. főút
környezetének
rendezése

Kovács András

86-87. sz. főút

Horváth Miklós

Nagy Lajos király utca,
Szőlős utca kisvárosias
lakóterület
Írottkő utcai tömbterület

Szombathely
közigazgatási
határa

–

Sé
terület

Dr. Kiss László

mélygarázs
-Sikátor a Szily János
utcában
Thököly-Kossuth Lajos
utcai sarok új szab. vonal.
beép. % csökkentése
-Múzeumfalu előtti
zöldterület megszűntetése
-Kisfaludy Sándor utca 20.
telekterület növelése.
-Óperint utcai gyalogút a
Perint felé
-Pannónia Étterem mögötti
térfal helyreállítása
-Szalézi tér északi térfal ép.
öv. módosítása
közlekedési terület
rendezése
kertvárosias lakóterület
rendezése, közlekedési
terület rendezése
kereskedelmi, szolgáltató
terület kijelölése

4436;
4437/1; 4438
hrsz
11107
és
11108/3,
11109/7 hrsz
út, 11112 és
11114 hrsz
0234/1-127;
0231/1-14;
0248/4-30
hrsz

I

I

I

lakóterület szabályozás
felülvizsgálata

ISTER-INVEST
KFt
MIKDENT KKT

kisvárosias lakóterület
kialakítása
1540/4 hrsz-t érintő út
felülvizsgálata

Tölgyesi Ildikó

védőzóna kijelölése
beépítésre szánt területek
elválasztása érdekében

GENERÁLISBA
1540/6;
1540/4
1540/8;
1540/9;
2589/1 hrsz
0989/5 hrsz

GENERÁLISBA
329/2018.(XII.10.)
Kgy sz. határozat
alapján nem kerül
kidolgozásra

I

4

21,

Zelimajor 2/A.

22,

Szombathely-Sé közötti
kertes terület

23,

24,
25,
26,

kereskedelmi, szolgáltató
terület kijelölése
kereskedelmi, szolgáltató
terület kijelölése

0997 hrsz

kereskedelmi, szolgáltató
terület kijelölése

0993/3 hrsz

kertvárosias lakóterület
módosítása a kialakult
telekstruktúrához
kertvárosias lakóterület
szabályozása

0965/7-8
hrsz

Gksz terület megtartása,
vagy Vt terület kijelölése

9205 hrsz

Binder Rozália
Anikó
Pelczmann
Lászlóné;
Pelczmann László

belterületbe vonás
lakóterület céljára
tervezett közlekedési
terület felülvizsgálata

0690/4 hrsz

Rafael
Munkaruha Kft

közlekedési terület
megszűntetése

11545/9 és
11545/10
hsz

Szombathely, 89-es főút
– régi bucsui út
csomóponti térsége

Konzó László

kereskedelmi, szolgáltató
terület kijelölése

Szombathely, Zanat
városrész nyugati
irányú lakóterület
fejlesztése

Varju László

01048/39;
1048/40;
01048/41 és
01048/42
hrsz
0189/230189/69 hrsz

Szombathely-Sé közötti
kertes terület

Mukics Anna

Villa Olad

Dr. Danka Lajos

Parkerdei úti lakóterület
rendezése

Somjai Andrea

Jászai Mari u. 3.

VILLSZÖV Kft

27,

Petőfi telep

28,

Szabadnép u. 3.-37.

29,

30,

31,

MAX Autószervíz
Kft
Molnár György

Rumi külső út

lakóterület kijelölése

0993/19 hrsz

I
329/2018.(XII.10.)
Kgy sz. határozat
alapján nem kerül
kidolgozásra
329/2018.(XII.10.)
Kgy sz. határozat
alapján nem kerül
kidolgozásra

N

I

0938/2-16
hrsz

916-934 hrsz

N

GENERÁLISBA
329/2018.(XII.10.)
Kgy sz. határozat
alapján nem kerül
kidolgozásra

N

I
329/2018.(XII.10.)
Kgy sz. határozat
alapján nem kerül
kidolgozásra
329/2018.(XII.10.)
Kgy sz. határozat
alapján nem kerül
kidolgozásra
329/2018.(XII.10.)
Kgy sz. határozat
alapján nem kerül
kidolgozásra

N

N

N

GENERÁLISBA
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32,
33,

34.

Szombathely, Farkas
Károly utca

Reno Rent Kft

Szombathely, Vépi út

VASIVÍZ ZRt

Szombathely, Gagarin
út

Szociális- és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság

35,

Szombathely, Uzsoki út

Gravitáció Kft

36,

Szombathely, Jáki út

SZOVA ZRT

37,
38,

39,

40,

41,

42,

Szombathely, Sárdi-ér
utca

Süle Pál

Szombathely, Király és
Kőszegi út

Dr. Szabó Árpád

Szombathely, Újperint

Szigeti József

Szombathely, Bogát

Szombathely, Zanati út
DELPHI Hungary Kft

Körmöncziné
Sebesi Mária
Magdolna és
Körmönczi Vencel
DELPHI Hungary
Kft

Szombathely, Síp utca

Németh Tamás

zöldterületből Gksz terület
kijelölése

1682/4 hrsz

közlekedési terület
szabályozások
felülvizsgálata, telephely
fejlesés biztosítása
intézmény fejlesztés
támogatás felhasználásával

8004/1;
8005/24
7930 hrsz

közlekedési terület
fejlesztés felülvizsgálata
kereskedelmi, szolgáltató
és különleges megújuló
energiaforrás használatára
szolgáló terület
ipari park feltáró úthálózat
felülvizsgálata

880 hrsz

belváros parkolási gondok
megoldása

Belváros

kertvárosias lakóterület
módosítása

10577/1;
10577/4;
10578/1 hrsz

falusias lakóterületből
kertvárosias lakóterületbe
sorolás

11706 és
11703 hrsz

ipari gazdasági terület
fejlesztése, üzemi terület,
irodaház, parkoló
bővítéssel
építési övezet i előírások
felülvizsgálata
4425/10 hrsz

7276;
7273/16 hrsz

GENERÁLISBA

5554 hrsz

I
329/2018.(XII.10.)
Kgy sz. határozat
alapján nem kerül
kidolgozásra

I

10427/9
hrsz

I

12615-12667
hrsz

4419/1;
4419/2 hrsz.

N

I
329/2018.(XII.10.)
Kgy sz. határozat
alapján nem kerül
kidolgozásra

N

GENERÁLISBA

I

I
329/2018.(XII.10.)
Kgy sz. határozat
alapján nem kerül
kidolgozásra

N

6

43,
44,
45,
46,
47,
48,

49,
50,

51,
52.

53.
54.

Szombathely, Rumi út

Savaria Nett-Pack
Kft

Szombathely, Jávor
utca
Szombathely, Külső
Nárai út

Metál Hungária
Holding Zrt
Temesi Zsolt

Szombathely, Herény
városrész

Szible Krisztián
és Szible
Krisztiánné
Komáromi
Levente

Szombathely, Bogát
városrész, Vízmellék
utca
Szombathely, Külső
Rumi út

Vörös Csaba

ipari gazdasági területből
kertvárosias lakóterület
kialakítása
vízgazdálkodási területből
ipari terület kialakítása
Gksz terület Lke jelű
kertvárosias lakóterületbe
sorolása
Mk jelű kertes mg.-i terület
lakóterületbe sorolása

10835/2,
10836,
10837 hrsz.
7999/6 hrsz.

kertvárosias lakóterület
módosítása

11784/6611784/79
hrsz.
11441 hrsz.

Szombathely, Angolkert
utca

Horváth István és
Horváth Istvánné

Szent Imre herceg utca
98. szám

HatárőrInvestment Kft

11441 hrsz ingatlanon
tervezett 12 m-es
közlekedési terület
felülvizsgálata és teleken
belüli zöldfelületbe sorolása
zöldterület és
kereskedelmi, szolgáltató
terület felülvizsgálata
telephely rendezése
kertvárosias és ipari
gazdasági területek
összevonásával,
közlekedési terület
felülvizsgálatával
kertvárosias lakóterületből
kisvárosias lakóterület
kijelölése
kisvárosias lakóterület
kialakítása

Szombathely, Jászi
Oszkár u. 2.

Szigeti Józsefné

útlesarkítás felülvizsgálata

Szombathely, 4686 hrsz

Hubay Pál

Szombathely, Szent
Imre herceg útja utca

Lisztes János

Szombathely, Szatmár
u. 30.

Kövi Károly

I
I

0799 és
0797/6 hrsz.

I

120/37 hrsz.
I
visszavonta
N

I
880 hrsz
GENERÁLISBA
8072, 8083/3
hrsz; 8088
hrsz

329/2018.(XII.10.)
Kgy sz. határozat
alapján nem kerül
kidolgozásra

N

4061/27 hrsz
I
821/1 hrsz.
I
10022 hrsz.
I

különleges idegenforgalmi
területből kertvárosias

4686 hrsz.

I
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55.

56.

57.
58.
59.
60.

61.

Szombathely, Kálvária
u. 38. hsz

Spitz Zoltán

Szombathely,
KERTÉSZ TSZ

Német Zsolt
Dercsár József

Szombathely, Bethlen
Gábor utcai telephely

Vincze István,
Kiss Krisztián

Szombathely, 7071/2
hrsz megosztása

Ruisz Gábor

63.
64.

Szombathely, Hunyadi
út- Őrség utca
Szombathely, Külső
Nárai út

SZMJV

Szombathely, Olad
lakótelep északi
beépítése

SZMJV

65.

Szombathely, 10479
hrsz

SZMJV

Szombathely, 11-es
Huszár út

SZMJV

Parkerdő,
major

Szombathelyi
Erdészeti Zrt

Kelemen

Szent Quirinus sétány,

5407 hrsz.
I
13569 hrsz
121/12 hrsz.

I

10426 hrsz
I
7071/2 hrsz.
I

Euro-Invest Kft

62.

lakóterület kiegészítése
kertvárosias lakóterület
kisvárosias lakóterületbe
sorolása
kisvárosias lakóterületből
kertvárosias lakóterületbe
való sorolás, kisebb
javítások átvezetése
építési övezeti előírás
módosítás telephely
megosztása érdekében
telephely megosztása

SYLVER-Park Kft

parkoló fejlesztés,
közlekedési célú kiszolgáló
terület kijelölése
különleges egészségügyi
területfelhasználás
felülvizsgálata
Lke kertvárosias lakóterület
helyett Lk jelű kisvárosias
lakóterület kijelölése,
gyalogút felülvizsgálata

7071/2 hrsz.
GENERÁLISBA
4751/5 hrsz.
I
3785/349352 hrsz.
3785/303
hrsz

3785/291 hrsz ingatlan Vt
területbe sorolásának
vizsgálata
10479 hrsz építési telekké
alakítása erdőterület
módosításával
2260/1 és 2253/1 hrsz
kialakult zöldterület
megtartása, rendezése
szálláshely szolgáltató
funkció elhelyezésének
igénye
nagyvárosias lakóterület

SZMJV: IGEN
I
EURO: NEM

I
GENERÁLISBA

10479 hrsz.
I
2260/1
és
2253/1 hrsz.

I

0848 hrsz.
I
5903/4 hrsz.

GENERÁLISBA
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Kiskar utcai tömbbelső
66.

67.
68.

69.

109

110

111

112

Mérleg utcai telephely

Szkendó Kft

Szombathely, Bogát
városrész

Kiss Sándor

Szombathely, Károlyi
Antal utca

Karácsony és Tsa
Mérnöki Iroda

Hunyadi út menti
lakóterület, 8612/25
hrsz.

PROBART Kft.

Naperőmű kialakítása a
0773/9-0773/14 hrsz

SZMJV kérése

Kőszeg felé menő 87-es
főút keleti oldalán
tervezett lakóterület
felülvizsgálata
Kukulló dülő új
beépítése

SZMJV kérése

Huszár laktanya
beépítési koncepció

SZMJV kérése

kialakításának igénye,
építés szabályozás
felülvizsgálata
Telephelyhez tartozó
területrészt hátrányosan
érintő útszabályozás
felülvizsgálata és a
felszabaduló terület ipari
területbe sorolása
falusias lakóterület helyett
kertvárosias lakóterület
kialakítása sorolása
tervezett közlekedési
terület felülvizsgálata és
nagyvárosias lakóterület
nyugati bővítése
tervezett 8612/25 hrsz út
felülvizsgálata

általános mezőgazdasági
területből különleges
beépítésre nem szánt
megújuló energiaforrás
hasznosítására szolgáló
terület

7998/4 és a
7996/1 hrsz.
I

11718 hrsz.
I
8613/13
hrsz.
GENERÁLISBA
Közlekedési
területből
nagyvárosias
lakóterület
kialakítása

GENERÁLISBA

I

I
SZMJV kérése

általános mezőgazdasági
területből kertvárosias
lakóterület és zöldterület
kialakítása
Településközpont vegyes
területből nagyvárosias
lakóterület, kisvárosias

GENERÁLISBA

I
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113.

Kőszegi utcai parkoló

SZOVA Zrt

114.

Erdei iskola úti
lakóterület bővítésének
kérelme

Osváth László

115.

Beépítésre nem szánt
szabadidős, kutyás
terület kialakítása

Éden Kutyás
Sport és
Szabadidős
Egyesület

116.

Olad kilátó nyugati
oldala

Bartavári Andrea

117.

Uránia udvar

Horváth Roland

118.

Vasút utca 6.,
MÁV Hatházak

GYSEV ZRT

119.

Újperint, 86-os főút
nyugati oldala

Béry Attila

lakóterület és zöldterület
kialakítása, úthálózat
módosítása
6203 hrsz Kőszegi utcai
parkoló szabályozási vonal
módosítása
Kertvárosias lakóterület
bővítése
Zöldterület helyett
különleges beépítésre nem
szánt szabadidős,
kutyaiskola terület
kialakítása
Kertes mezőgazdasági
területből kertvárosias
lakóterület kialakítása
Vt jelű építési övezeti határ
kiegészítése

a)
7093/9 hrsz
Munkásszálló (Vasút u. 6.)
közlekedési területből Vt
településközpont vegyes
területbe sorolása
b)
MÁV Hatházak
megközelítésének
rendezése közlekedési
terület módosításával
0621/12, 0621/13 hrsz
ingatlanok általános
mezőgazdasági területből
kereskedelmi, szolgáltató

GENERÁLISBA
0938/9,
0938/10,
0938/8,
0938/7 hrsz
11967/9 hrsz

GENERÁLISBA

4323/5 hrsz

GENERÁLISBA

6248/5 hrsz
kiegészítése
a 6257/2
hrsz-ből 105
m2-el
kialakult
használat
alapján
7093/9 hrsz
Munkásszáll
ó (Vasút u.
6.)

GENERÁLISBA
GENERÁLISBA

0621/12
0621/13 hrsz

GENERÁLISBA

GENERÁLISBA

GENERÁLISBA
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120

Bádonfa utca

121.

Vadász utca és 86-os
főút elkerülő szakasz
összekötése

122.

Herény, Béke tér keleti
oldal

123.

Szent Imre herceg u.
142.

70,

Szombathely, Rákóczi
Ferenc utca

71,
72,
73.

74,
75,

Szombathely,
Középhegyi út

gazdasági területbe
sorolása
Aizenpreiszné dr. Bádonfa u. 18. telephely
12018/1 hrsz
Mátyás Gyöngyi
kertvárosias lakóterületből
kereskedelmi, szolgáltató
gazdasági területbe
sorolása
Bukits Viktor
Vadász utca északi
0276/43 hrsz
kikötésének felülvizsgálata
és új nyomvonalon való
kijelölése
Herényi Kulturális Kertváros lakóterület
775, 776,
és Sportegyesület kisvárosias lakóterületbe
777, 779
sorolása, beépítési
hrsz
intenzítés 30 %-ről 50 %-ra
emelése
Németh Gábor
794/1 hrsz telket érintő
794/1 hrsz
Szent Imre herceg utcai
útszabályozás törlése
Helyi építési szabályzatot, szabályozási tervet érintő változások
változások
Reguly Antal
egységes építési övezeti
8727, 8728,
Nyelvoktató
előírás alkalmazása a két
8729 hrsz
Nemzetiségi
eltérő építési övezet helyett
Általános Iskola
iskola fejlesztés céljából
Fejes Tamás
építési telek kialakításának
4678/3 hrsz
biztosítása

Szombathely,
Középhegyi út

Vaspöri Ernő

Szombathely, Saághy
István utca

SZMJV
Önkormányzata

Szombathely Fő tér 31.

Fő tér 31
Társasházi lakói

Szombathely, Wälder
Alajos utca

Cseri István

építési övezet határ
felülvizsgálata
Saághy I. utca útépítési
engedélyes terv alapján
közlekedési terület
korrekciója
6509/2 hrsz ingatlan
szabályozásának
felülvizsgálata
építési övezeti előírások
felülvizsgálat, lakásszám

4670, 4671/6
hrsz

GENERÁLISBA

GENERÁLISBA

GENERÁLISBA
GENERÁLISBA

I

I

I
I

I
6519; 6509/2
hrsz.

I
GENERÁLISBA
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szabályozás korlátozása
76,

77,
78,

79,

80,

81,

82,

Joskar Ola lakótelep

Kelemen Krisztián

Szombathely, Szent
Imre herceg utca 66.

László Zsuzsanna

Szombathely, Boróka
utca

Dr. Rőthy István

Szombathely, Zanat
városrész Bogáncs utca
14/B.

Bognár Szabolcs,
Bognárné Viczay
Ágnes

Szombathely, Alsóhegy

Borsics István

Szombathely, Olad
lakótelep

dr. Horváth Attila

Szombathely, Olad
lakótelep

dr. Horváth Attila

közlekedési területeket és
parkolást érintő
szabályozások
felülvizsgálata javaslatokkal
lakótelket érintő
útszabályozás
felülvizsgálata
út szabályozás
felülvizsgálata
telekegyesítés céljából
társasházi osztatlan közös
tulajdon megszűntetése,
minimális telekméret
csökkentésével, beépítési
mód szükség szerinti
változtatásával
4960/2 hrsz telek
építésének biztosítása
övezeti előírások,
útszabályozás
felülvizsgálatával
Olad lakótelep északi
kikötésének felülvizsgálata
8721 j. összekötő útra
garázs építés számára
terület biztosítása

I
832/6 hrsz.
I
4375/3,
4375/5,
4385/6, 4386
hrsz.
14855/12
hrsz.

329/2018.(XII.10.)
Kgy sz. határozat
alapján nem kerül
kidolgozásra

N

I

4960/2 hrsz.
I
329/2018.(XII.10.)
Kgy sz. határozat
alapján nem kerül
kidolgozásra

3785/337
hrsz vagy

N

I

környezetében

83,

84,

Szombathely, Alsóhegy,
Ferenczy István utca

Szombathely, Kárpáti
Kelemen utca

Tóth Tamás és
társainak
aláírásával
Dr. Berényi
Tamás

kertvárosias lakóterület
építési szabályozás
szigorítása 30 %-ról 20 %ra a túlépítések elkerülése
érdekében
kertvárosias lakóterület
építési szabályozás

Ferenczy
utca és
környéke
4495/1-2;
4496 hrsz

329/2018.(XII.10.)
Kgy sz. határozat
alapján nem kerül
kidolgozásra

N

I
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85,

86,
87,
88,
89,
90,

91.
92,
93,

94,

95.

Szombathely, Alsóhegy,
Kürtös utca

Tornyos Ágnes és
Tornyos Tibor

Szombathely, Külső
Zanati út

Kopcsándi Ferenc

Szombathely, Barátság
u. 1-15.

Társasház

Szombathely, Felsőőr
utca

Zsiros Imre

Szombathely, Csuszka
utca

Berényi Barna
dr. Berényi
Tamás
Ligeti Ferenc

Szombathely, Szinese
major

lakásszám elhelyezésének
korlátozásának megtartása
a kertvárosias jelleg
megőrzése
kertvárosias lakóterület
építési szabályozás
egységesítése a
telekegyesítés érdekében
telket érintő építési hely,
telken belüli parkoló
kijelölés felülvizsgálata
40 férőhelyes parkoló
kialakítása
parkoló kialakítása

4895/4 és
4896/4 hrsz

I

15501/2 hrsz
I
6615/31 hrsz
I
hrsz
I

Szombathely, volt
Kertész TSZ

Szigony Dávid
Miklós

Szombathely, Temesvár
utca

Lisztes János

Szombathely, Szent
Imre herceg útja 157.

Sámson Ferenc,
Sámson Péter,
Sámson Gábor

Szombathely, 029/24
hrsz

Kuntor Lászlóné

Szombathely Parkerdő
lakópark

Parkerdő lakópark
lakói

építési hely szabályozása

4486/12hrsz
I

lakóépület elhelyezésének
szabályozása

01113/3 hrsz

10 m-es beültetési
kötelezettség
felülvizsgálata
építési hely korlátozás
feloldása, beültetési
kötelezettség törlése
építési övezeti határ
módosítása
telekhatárrendezés
érdekében
telek megosztás
engedélyezése

13624,
13625 hrsz

16667 hrsz zöldterület
megtartása

16667 hrsz

I
I

10610 hrsz
I
211, 213
hrsz
029/24 hrsz

I
329/2018.(XII.10.)
Kgy sz. határozat
alapján nem kerül
kidolgozásra

N

I
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96.
97.
98.

99.
100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

Szombathely, Teleki
Blanka utca

munkásszállás kialakítása
volt irodaházból Gip építési
övezetben
beépítési mód változtatása
oldalhatárosra
beépítési mód változtatása
építési hely kijelölése

1917/20 hrsz

9202/13-15
hrsz
0927, 0924
hrsz

Szombathely,
Győzelem utca
Szombathely, 11-es
Huszár út 122. hsz

Dr. Tóth Renáta

Szombathely, Hajdú
utca
Szombathely, kertes
mg. terület megosztása

Molnár György

építési hely törlése

Mihácsi Gábor

útszabályozás módosítása

Szombathely, Rumi út

Antal Péter

Benkő László

11502/1 hrsz

7865, 7867,
7863/2,
7862/11
hrsz.
6024/2 hrsz

Lorie Kft.
Horváth Judit

építési övezeti előírás
módosítása
szabadonállóról zártsorúra.

Szombathely, Romkert
Disco

GY-501 Kft.
Németh Ernő

építési övezeti előírás
módosítása,
építménymagasság
növelés, oldalkert méret
rögzítése, telekhatáron
nyílás kialakításának
eltérési engedélye
Centenáriumi liget
felújításának elősegítése,
tervezett parkoló
módosítása
Szűrcsapó utca 6., 8., 14.,
16., 18., 20. hsz
környezetében parkoló
kialakítása

Szombathelyi
Szépítő Egyesület

Szombathely,
Szűrcsapó utcai parkoló
kialakításának
lehetősége

Horváth Soma

Szombathely, 4820/1,

Deéry-Kovács

11936/1-2
hrsz
1979 hrsz

előkert méret és beépítési
mód felülvizsgálata

Szombathely, Zanati út
32-26. szám

Szombathely,
Centenáriumi liget

GENERÁLISBA

4820/1, 4821/1 hrsz

I
329/2018.(XII.10.)
Kgy sz. határozat
alapján nem kerül
kidolgozásra

N

I
329/2018.(XII.10.)
Kgy sz. határozat
alapján nem kerül
kidolgozásra
329/2018.(XII.10.)
Kgy sz. határozat
alapján nem kerül
kidolgozásra

N

N

I

GENERÁLISBA

2759/52 hrsz
I

I
4820/1,

I

14

4821/1 hrsz
107.
108.

124.

125.

126.

Szombathely, Juhász
Gyula utca 11.
Szombathely,
Premontrei Gimnázium

Kitti, Varga
Zoltán, Vargáné
Sipos Tünde
Takács Andrea
Fraller Bernadett
Csornai
Premontrei
Prépostság

Csimborasszó Gyermek
és Sportrehabilitációs
központ, Vízöntő utca

Merácz Péter

Óperint utca

SZOVA Zrt

Boldog Brenner János
Általános Iskola,
Gimnázium és
Kollégium

127.

Általános észrevételek
3.

128.

Deák Ferenc utca

Boldog Brenner
János Általános
Iskola,
Gimnázium és
Kollégium
Mangliár László
SZMJV generális
rendezési
tervhez tett
lakossági
észrevételei

Molnárné Polgár
Katalin

ingatlanok összevonása,
eltérő építési övezet határ
törlése
Juhász Gyula utca 11.
udvarán gépjármű tároló
kialakítása
6146 és 6158 hrsz
ingatlanok
telekalakításának
vizsgálata eltérő építési
övezet rendezésével
Lk,k,l-SZ-50-12,5-1500
építési övezet módosítása
Lk,k,l,eü
eü-SZ-50-12,5-1500
eü
ép. övezetre
Vt építési övezeti határ
módosítása
telekhatárrendezés
érdekében
Vt építési övezeti határ
módosítása
telekhatárrendezés
érdekében
- Romkert disco
- Övezeten belüli
zöldterületek
- Kertvárosias
lakóterületek 60 %-os
zöldfelületi minimumának
felülvizsgálata
- Telken belüli megfordulás
kérdésköre
- Többszintes
növényállomány
fogalmának pontosítása
Deák Ferenc utcai telkek
hasznosításának
elősegítése az építési

4821/1 hrsz
hrsz
5833 hrsz
GENERÁLISBA
6146 és
6158 hrsz
I
125/30-33
hrsz
5684-5688/2
hrsz

I

GENERÁLISBA

10011/5 hrsz
I
GENERÁLISBA

6085/1 és
6085/2

GENERÁLISBA
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129.

Zanati út- Sárvár utca
sarok

Pannon
Autómosó Kft
Pozsogár Tibor

130.

Körmendi út, Pohltó
utca

Czitkovits László
és Hubay Pál

131.

Zanat városrész

Vörös Andor és
Vörös Andorné

132.

Alsóhegyi út

Vörös Csaba

133.

Pipacs utca

Budainé
Mármarosi Mária

134.

86-os főút Zanat felé
menő szakasza

Gaál Matild

135.

Volt Városi strand

SZMJV

136.
137.

Rákóczi utca 70.
Mészáros Cukrászda
Vásártér u. 3.

Iniciál Autóház Kft

övezeti határ
módosításával
7738 és 7742 hrsz
ingatlanok egyesítésének
elősegítése építési övezeti
határ módosításával
kereskedelmi szolgáltató
gazdasági terület építési
övezeti határainak
felülvizsgálata és
egységesítése
Zanat, építési övezeti határ
pontosítása telekalakítás
érdekében
Alsóhegyi út felőli telekrész
építési övezeti előírásának
módosítása az 7,5 m-ről 4,5
m-ra
Pipacs utca 15-23 hsz tömb
oldalhatáros beépítésről
zártsorú beépítésre való
változtatása
Gksz építési övezeti jel
módosítása,
építménymagasság
növelése
Vt2 jelű Építési övezeti
előírás módosítása, a
minimális telekméret 8000
m2-ről 3000 m2-re való
csökkentésével
Lkev kertvárosias
lakóterület 60 %-os
zöldfelület csökkentése
Telekhatárrendezése
felhagyott útdarabon,
beültetési kötelezetettség
törlése

7738 és
7742 hrsz
telke közötti
övezeti határ
módosítása
10442/13
hrsz

GENERÁLISBA

14803/67-68
hrsz

GENERÁLISBA

4939/1 hrsz

GENERÁLISBA

1137 hrsz

GENERÁLISBA

0195/22,
0195/57 hrsz

GENERÁLISBA

GENERÁLISBA

2689 hrsz
I
8794 hrsz
GENERÁLISBA
0251/3;
18002 és a
18009/1 hrsz

I

16

138.

1000 új parkoló
Szombathelyen

SZMJV

I
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1. Pick lakótelep
lakótelep kérelme
kérelme (33 aláírással) 201/2016.(VI.9.) Közgyűlési számú határozat alapján a generális felülvizsgálatba utalt kérelem
A Pick lakótelep-Zanati út-Kolozsvár utca- Szabadka utca, Sárvár utca által városrészben kérik a kérelem aláírói a kisvárosias lakóterületi besorolás
visszaállítását, a településközpont vegyes terület területfelhasználás módosítását.
A 329/2018.(XII.10.)
329/2018.(XII.10.) számú Közgyűlési
Közgyűlési határozat
határozat alapján nem kerül
kerül kidolgozásra. A /2020.(
2020.(…
.(…..) számú Közgyűlési
Közgyűlési határozat alapján nem
nem kerül kidolgozásra.
kidolgozásra.
Hatályos településszerkezeti terv részlete

Hatályos szabályozási terv részlete
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2. A Falco Zrt. tulajdonában álló ingatl
ingatlanok közötti út közlekedési terület
terület övezetből történő törlése és a közforgalomnak
közforgalomnak átengedett
átengedett magánútként való
való
szerepeltetése
etése a szabályozási tervlapokon, Kolozsvár utca egy szakaszán
szerepelt
szakaszának,
zának, a Sporttelepnek és a Pick lakótelep gazdasági területbe sorolása
A módosítás a Sági út Vépi út és Falco fatér közötti szakaszára, valamint a Kolozsvár utca Szabadka utcától a Falco Zrt. telephelyének vége közti szakaszára
terjed ki. A módosítás célja, hogy a Falco Zrt. megvalósíthassa telephelyéhez kapcsolódó kiszolgáló vasút építési terveit.
A módosítás várható hatása, hogy a város jelentős gazdasági társasága termelését bővítheti, illetve a belső közlekedés racionális megszervezésével
hatékonyságát növelheti. Cél a Sági út egyirányú, közforgalom előtt megnyitott magánút kialakítása, iparvágány építése, Kolozsvár utca egy részének
megvásárlása, Sporttelep és Pick lakótelep Gksz és Gip területté minősítése. A 201/2016.(VI.9.) Közgyűlési számú határozat alapján a generális
felülvizsgálatba utalt kérelem. A 329/2018.(XII.10.)
/2020.(
329/2018.(XII.10.) számú Közgyűlési
Közgyűlési határozat alapján nem kerül kidolgozásra.
kidolgozásra. A
2020.(…
.(…..) számú Közgyűlési
Közgyűlési határozat
alapján nem
nem kerül kidolgozásra.
Hatályos településszerkezeti terv részlete

19

Hatályos szabályozási tervi részlete

20

3. A Falco Zrt. tulajdonában álló ingatlanok beépítési intenzi
intenzitásának növelése
A módosítási kérelem a 7871/1; 7852/2, 7848; 7737/10, 7737/11, 0236/2, 7844/2 hrsz ingatlanok területére kiterjedő Gip jelű ipari gazdasági építési övezet
jelenlegi 50 %-os beépítéséről 70 %-ra való felemelését és a minimális zöldfelületi mutató 25 %-ról 15 %-ra való csökkentésére irányul. A 329/2018.(XII.10.)
329/2018.(XII.10.)
számú Közgyűlési
Közgyűlési határozat
határozat alapján nem kerül kidolgozásra.
kidolgozásra. A /2020.(
2020.(…
.(…..) számú Közgyűlési
Közgyűlési határozat alapján nem
nem kerül kidolgozásra.
Hatályos településszerkezeti terv részlete

21

Hatályos szabályozási tervi részlete
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4. Mikes Kelemen utca 8612/30 hrsz ingatlanon
ingatlanon kisvárosias lakóterület kialakítása,
kialakítása, a 201/2016.(VI.9.) Közgyűlési számú határozat alapján a generális
felülvizsgálatba utalt kérelem.
A jelenleg kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe sorolt, de nyugatról és északról is nagyvárosias lakóterülettel határos ingatlanon a jövőben
nagyvárosias/kisvárosias lakóterület kialakítását kérelmezik. A 9000 m2-es telektömbben sorház, vagy többlakásos lakóépület létesítése a környező
beépítésekkel egyező, egységes városi arculatot alkothatna a még megmaradt gazdasági funkciók felőli látványbeli védelem biztosításáról gondoskodni kell. A
329/2018.(XI
329/2018.(XII.10.)
/2018.(XII.10.) számú Közgyűlési
Közgyűlési határozat
határozat alapján nem kerül kidolgozásra.
kidolgozásra. A /2020.(
2020.(…
.(…..) számú Közgyűlési
Közgyűlési határozat
határozat alapján nem
nem kerül kidolgozásra.
Hatályos településszerkezeti terv részlete

Hatályos szabályozási terv részlete

23

5. Kámon, 125/15 és 125/7 hrsz ingatlanon kisvárosias lakóterület kijelölésének igénye
igénye, a 201/2016.(VI.9.) Közgyűlési számú határozat alapján a generális
felülvizsgálatba utalt kérelem.
A Perint -volt rohonci vasútvonal-Muskátli utca-Vízöntő utca által határolt, TÁVHŐ telephely és további ipari gazdasági területeken belül a 125/15 hrsz
ingatlanon szigetszerű kisvárosias lakóterület kijelölését kezdeményezték. A 125/7 és 125/15 hrsz ingatlant meglévő és hosszú távon is működő TÁVHŐ
erőmű és a meglévő és tervezett újabb ipari jellegű telephelyek hatásai és látványbeli megjelenése egy tervezett lakóterület fejlesztéssel nem járnak párban. A
környező lakóterületeket pedig széles erdősáv, vízfolyás, jelentősebb közlekedési tengelyek választják el. A területbe beékelődve látszó kisvárosias
lakóterület kizárólagos területfelhasználás mellett a tekéző sportfunkcióinak megtartását szolgáló területfelhasználást és előírást takar.
A 329/2018.(XII.10.)
329/2018.(XII.10.) számú Közgyűlési
Közgyűlési határozat alapján nem kerül kidolgozásra. A /2020.(
2020.(…
.(…..) számú Közgyűlési
Közgyűlési határozat alapján nem
nem kerül kidolgozásra.
Hatályos településszerkezeti terv részlete
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Hatályos szabályozási terv részlete

25

A terület látképe:
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6. Gyöngyöshermán, lakóterületet
lakóterületet védő erdősáv felülvizsgálat
felülvizsgálatának
izsgálatának kérelme, a 201/2016.(VI.9.) Közgyűlési számú határozat alapján a generális
felülvizsgálatba utalt kérelem.
A Rumi külső út mentén, a 17. sz. vasútvonal mentén a tervezett kertvárosias lakóterület védelmére kijelölt véderdő terület törlését kérelmezi egy
magánszemély. A véderdő célja megvédeni a vasútvonal káros zajterhelésétől a tervezett lakóterületet, amit csak erősít az országos előírásokba foglalt vasút
mentén érvényes 50 m-es védőtávolság megtartásának kötelme. A 329/2018.(XII.10.)
329/2018.(XII.10.) számú Közgy
Közgyűlési
özgyűlési határozat alapján nem kerül kidolgozásra. A
/2020.(
2020.(…
.(…..) számú Közgyűlési
Közgyűlési határozat alapján nem
nem kerül kidolgozásra.
Hatályos településszerkezeti terv részlete
Hatályos szabályozási terv részlete
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7. 87. sz főút elkerülő szakasz Söptei út sarok,
sarok, a 201/2016.(VI.9.) Közgyűlési számú határozat alapján a generális felülvizsgálatba utalt kérelem.
Helye a 2009/10 helyrajzi számú ingatlan területe.
Célja a 87-es számú főút távlati helyigényének kijelölésére igénybevett 2009/10 hrsz közlekedési terület felülvizsgálata és kereskedelmi, szolgáltató
gazdasági területbe való sorolása. A város egyik leginkább forgalommal terhelt szakaszának távlati fejlesztéséhez és a közműkapcsolatok megvalósításához
azonban ezen terület fenntartása indokoltnak látszik. A 329/2018.(XI
329/2018.(XII
/2018.(XII.10.) számú Közgyűlési
Közgyűlési határozat
határozat alapján nem kerül kidolgozásra.
kidolgozásra. A /2020.(
2020.(…
.(…..) számú
Közgyűlési
Közgyűlési határozat alapján nem
nem kerül kidolgozásra.
Hatályos településszerkezeti terv részlete:

Hatályos szabályozási terv részlete:
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8. Szabadnép utcautca-8989-es főútfőút-8787-es főút által határolt tömbterület, 938/5
938/5 hrsz ingatlan,
ingatlan, a 201/2016.(VI.9.) Közgyűlési számú határozat alapján a generális
felülvizsgálatba utalt kérelem.
A kérés arra irányul, hogy Szabadnép utca-89-es főút-87-es főút által közrefogott, 2,1659 ha nagyságú, jelenleg kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület
helyébe lakóterület lépjen. A változás során a beadott telekalakítási javaslat szerint 48 db ~800-850 m2-es telek kerülne kialakításra, két észak-déli irányú
lakóutca mentén. A lakóterület jellegére és a közösségi terek, funkciók, zöldterületek kialakítására vonatkozó javaslatot nem tartalmaz a tervezet.
A 329/2018.(XII.10.
329/2018.(XII.10.)
/2018.(XII.10.) számú Közgyűlési
Közgyűlési határozat alapján nem
nem kerül kidolgozásra. A /2020.(
2020.(…
.(…..) számú Közgyűlési
Közgyűlési határozat alapján nem
nem kerül kidolgozásra.
Hatályos településszerkezeti terv részlete:

Hatályos szabályozási terv részlete:
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Javasolt telekalakítás
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9. Lakópark építési igény 0787/16 hrsz,
hrsz, a 201/2016.(VI.9.) Közgyűlési számú határozat alapján a generális felülvizsgálatba utalt kérelem.
A terület tulajdonosa kezdeményezte a 4,1 ha nagyságú 0787/16 hrsz, Pap ároktól nyugatra lévő lakóterülettől még nyugatabbra fekvő helyszínen
mezőgazdasági hasznosítás helyett lakófunkció elhelyezését. Ilyen léptéktű lakóterület fejlesztés a város többi fejlesztési elképzeléseivel összhangban
együttesen vizsgálva az általános felülvizsgálat tárgya lehet. A kérésként megjelölt 0787/16 hrsz ingatlan a kialakult beépítésre szánt területekhez csatlakozni
nem tud, mivel erdős területek közé ékelődik be. A meglévő és kijelölt beépítésre szánt lakóterületek ütemes felhasználása, út és közműhálózat intenzívebb
kihasználása, a termőfölddel való takarékos bánás alapján a lakóterület kialakítását itt nem javasoljuk.
A /2020.(
2020.(…
.(…..) számú Közgyűlési
Közgyűlési határozat alapján nem
nem kerül kidolgozásra.
Hatályos településszerkezeti terv részlete:

Hatályos szabályozási terv részlete:

31

10. Erdei
Erdei iskola utca – Tömjénhegy utca – PapPap-árok tömb módosítása,
módosítása, a 201/2016.(VI.9.) Közgyűlési számú határozat alapján a generális felülvizsgálatba utalt
kérelem.
A kérelem arra irányul, hogy a lakóterületet nyugatról szegélyező ún. várost elkerülő nyugati gyűjtőút nyomvonala felülvizsgálatra kerüljön, és új nyomvonalon
- a lakóterülettől távolabbi - elhelyezést kapjon. A Pap-árok mentén gyalogos sétány létesüljön, amely révén kevesebb potenciális építési telek esne áldozatul
a közlekedés fejlesztésnek és ezen telkek is lakóterületi használatot nyerhetnének. A kialakult telekstruktúrában 12 db érintett telek jövőbeni besorolása, és a
gyűjtőút városi szintű esetleges nyomvonal vizsgálata egy általános rendezési tervi felülvizsgálat tárgya lehetne, már csak a nyugati gyűjtőút egyes elemeinek
önkényes, mozaikos kiragadása okán is. A nyugati elkerülő út nyomvonalának változtatása csak a teljes nyomvonal módosításával járna, amely más,
korlátozással még nem érintett ingatlanokat érintene. Ugyanakkor a nyomvonal folytonosságának megtörése kedvezőtlenül hat arra a közlekedési szerepre,
amelyet az út be kíván tölteni várhatóan országos közútként való megvalósítással. A 01829 hrsz kiszolgáló út és a tervezett nyugati elkerülő közötti terület
tartalék lakóterületként kertvárosias lakóterületi besorolását megtartja, azonban a szabályozási tervben lévő úthálózat, közműellátás kialakításáig a kialakult
kertes mezőgazdasági övezeti besorolás szerint kerül szabályozásra. A
/2020.(
2020.(….
.(…..
…..) számú Közgyűlési
Közgyűlési határozat alapján a településrendez
településrendezési
pülésrendezési eszközök
generális felülvizsgálatába
felülvizsgálatába utalt kérés,
kérés, jelen eljárásban nem kerül kidolgozásra.
Hatályos településszerkezeti terv részlete:
Hatályos szabályozási terv részlete:
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11. Puskás Tivadar utca 7., 7302/6 hrsz, a 201/2016.(VI.9.) Közgyűlési számú határozat alapján a generális felülvizsgálatba utalt kérelem. A kérelem
visszavonásra került.
12. Szent Gellért u.-Rumi út-Móra Ferenc út- Százhold u. tömbterület, a 201/2016.(VI.9.) Közgyűlési számú határozat alapján a generális felülvizsgálatba
utalt kérelem.
A Szent Gellért u.-Rumi út-Móra Ferenc út- Százhold u. által határolt tömbterület lakói azzal a kéréssel fordultak a főépítész felé, hogy a kisvárosias lakóterület
besorolást kertvárosias lakóterületre változtassák. A kérés célja, hogy többlakásos lakóépület építését kizárják a területről. A megoldást nem a kertvárosias
lakóterületbe sorolása jelenti, hanem a helyi építési szabályzatban elhelyezhető lakásszám szempontjából differenciált építési övezeti előírások jelentik, amely
a tervezett új HÉSZ-ben úgy jelennek meg, hogy legfeljebb 1 új lakás létesíthető ebben a tömbterületben. A /2020.(
2020.(….
.(…..
…..) számú Közgyűlési
Közgyűlési határozat alapján
a településrendezési
településrendezési eszközök generális felülvizsgálatába
felülvizsgálatába utalt kérés,
kérés, jelen eljárásban nem kerül kidolgozásra.
kidolgozásra.
Hatályos településszerkezeti terv részlete:
Hatályos szabályozási terv részlete:
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13. Általános felülvizsgálathoz érkezett észrevételek 1.:
1.:, a 201/2016.(VI.9.) Közgyűlési számú határozat alapján a generális felülvizsgálatba utalt kérelem.
/2020.(
A
2020.(….
.(…..
…..) számú Közgyűlési
Közgyűlési határozat alapján a településrendezési
településrendezési eszközök generális felülvizsgálatába
felülvizsgálatába utalt kérés,
kérés, jelen eljárásban nem kerül
kidolgozásra.
a) Kertes mezőgazdasági területek „kitolódása” Ny-i-Potyondi árokig az új határ É-on a Nagyrét menti út Északi oldalán, K-i oldalon Perintig. Erdei iskola
út déli oldalán az Új temető határvonaláig, „megvédve az agrár nagyvállalkozók elővételi felvásárlásától”, a kertes területek belterületbe vonásával. A
tervezett változás megvalósítása nem indokolt és nem áll a tulajdonosok érdekében. Nem került módosításra.
b) Olad lakótelep gyalogos kivezetése a Dolgozók útján a Csónakázó-tó felé - a megvalósítást a Kalandváros ingatlana akadályozza, a javasolt aluljáró
építése költség arány tekintetében jelentősebb beruházás. A hiányzó gyalogos kapcsolatokat a hatályos rendezési terv is tartalmazza több ponton
javasolt átkeléssel. Nem került módosításra.
c) Márton Áron út kanyarjában útkorrekció: - hatályos szabályozási terv tartalmazza, a közösségi ház már eszerint létesült.
d) Erdei iskola út végén buszforduló kialakítása 0903/1 hrsz ingatlanon – buszforduló kialakításának igénye nem indokolt.
Hatályos szabályozási terv részlete

e) Szintalatti parkolók kialakítása a belvárosban: Ady tér, Éhen Gyula tér, Szent Márton út – Hunyadi út térsége. A hatályos szabályozási terv tartalmaz
javaslatokat a parkolás bővítésére, a már kijelölt felszíni és felszín alatt parkolók körének bővítése általános rendezési tervi felülvizsgálata és a
műszaki megvalósítás lehetőségének elemzése keretében kerülhet sor, tekintettel a Szent Márton terv fejlesztéseire is.
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14. Általános felülvizsgálathoz érkezett észrevételek 2.: a 201/2016.(VI.9.) Közgyűlési számú határozat alapján a generális felülvizsgálatba utalt kérelem. A
/2020.(
A
2020.(….
.(…..
…..) számú Közgyűlési
Közgyűlési határozat alapján a településrendezési
településrendezési eszközök generális felülvizsgálat
felülvizsgálatába
izsgálatába utalt kérés,
kérés, jelen eljárásban nem kerül
kidolgozásra.
Kőszegi utcai parkolólemez helyébe zöldterület, alatta P180 mélygarázs. Az önkormányzat döntése alapján a területen felszíni parkoló került kialakításra.

a) Sikátor kialakítása a Szily János utcában. A Szily János utca és Thököly utca átkötésére vonatkozó gyalogos sétány elkészült.

b) Thököly-Kossuth Lajos utcai sarok új szabályozási vonal kijelölése és a beépítési % csökkentése. A változás lehetővé teszi a tervezett új beépítés
elhelyezését és a közlekedési igényeket is, így újabb terület kisajátítására igény nem mutatkozik.
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c) Múzeumfalu előtti zöldterület megszűntetése. A zöldterület megtartása a biológiai aktivitási érték számítások alapján itt indokolt és célszerű,
csatlakozva Csónakázó-tó környezetének egységes zöldfelületi rendszeréhez.
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d) Kisfaludy Sándor utca 20. telekterület növelése.

e) Óperint utcai gyalogút zöldterületbe való jelölése a Perint mentén.
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f)

Pannónia Étterem mögötti térfal helyreállítása, parkoló közterületi jellegének megszűntetése.

g) Szalézi tér északi térfal építési övezeti előírás módosítása Vt-O-60-5,5-450 helyett Vt-Z-60-7,5-450. Meg kell jegyezni, hogy a kialakult oldalhatáros
előírászártsorú előírásra való változtatása a meglévő beépítések oldalkertre, telekhatárra néző nyílásai esetében hátrányosak, és konkrét lakossági
igény erre vonatkozóan nem jelentkezett.
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15. Szombathely, Homok út 4436, 4437/1, 4438
438 hrszhrsz-ú ingatlanok
A tulajdonosok az elkészült telekalakítási vázrajz alapján az osztatlan közös tulajdon rendezési tervvel összhangban való megszűntetését tervezik, amely
kedvezőbben lenne kialakítható, ha a jelölt zsákutca a 4437/1 helyett csak a 4434-ig menne.
Hatályos településszerkezeti terv részlete
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Javasolt településszerkezeti terv részlete:
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Hatályos szabályozási tervi részlete
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Javasolt szabályozási terv részlete:
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16. Szombathely,
Szombathely, Rumi út – 86. sz. főút környezetének
környezetének rendezése
rendezése
A kérelmező azzal fordult SZMJV Önkormányzata felé, hogy az 11114 hrsz ingatlant a tényleges állapot szerint közlekedési területből az Örökzöld Kertészet
területéhez – kereskedelmi, szolgáltató területbe – szíveskedjenek besorolni és akként kijelölni, továbbá, az 11112 és 11108/3 hrsz ingatlanokat szintén
kertvárosias lakóterületből kereskedelmi, szolgáltató területbe kérte átsorolni 50 %-os beépítettséggel és 25 %-os minimális zöldfelülettel. Kérték az 11108/2
hrsz ingatlant szabadonálló beépítési módból a kialakult oldalhatáros beépítési módba szíveskedjenek átsorolni és a minimális telekméretet 800 m2-ről 500
m2-re csökkenteni. A meglévő kertészet és üzlet parkolásának biztosítása érdekében felajánlja az 11108/2 hrsz Rumi úttal szomszédos területsávjában a
meglévő 11109/1 hrsz és 11109/3 (tervezett 11106/3 hrsz) telek közötti átjárás és parkolóhasználat lehetőségét egy magánút és parkoló kialakítása
érdekében. Kérelmezi, hogy az 11108/3 hrsz, 11109/7 hrsz út, 11112 és 11114 hrsz-ú kertészet területét szabadonálló beépítésű építési övezetbe sorolják be,
ahol az építménymagasság 6,0 m helyett 7,5 m legyen. A 11097 hrsz-ú Páfrány utca 11107 és 11108/3 hrsz ingatlanok előtti szakaszát a kérte közlekedési
területből kertvárosias lakóterületbe sorolni, hogy azt a két lakótelek kiegészítéseként hasznosíthassa. A parkolás biztosítása érdekében kérték, hogy a Rumi
út és 86-os elkerülő út felől az 11108/2; 11109/1; 11109/3 (új 11109/6 hrsz) előkerti sávjai magánútként parkolás céljára kerüljön kijelölésre.
Hatályos településszerkezeti terv részlete:
Javasolt településszerkezeti terv részlete:
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Hatályos szabályozási terv részlete:

Javasolt szabályozási terv részlete:
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17. Szombathely,
Szombathely, 86, 87 elkerülő 0234/10234/1-127; 0231/10231/1-14; 0248/40248/4-30 hrszrsz-ú ingat
ingatlanok
A kérelem tárgya, hogy a készülő új Szombathely város rendezési tervében a 0234/1-127; 0231/1-14; 0248/4-30 hrsz-ú ingatlanok általános mezőgazdasági
területből a terület északi részén még kijelölt belterületi kereskedelmi szolgáltató területbe szíveskedjenek besorolni. Kérem, hogy a terület építési övezeti jelét
hasonlóan a szomszédos területekhez Gksz-SZ-50-12,5-3000 jelű építési övezetként szabályozzák. A 41 ha-os északi területből 5 %-os zöldterületként 2 haos közpark, míg a déli oldalon tervezett 9,6 ha-os kereskedelmi, szolgáltató terület részére 0,48 ha-os zöldterület került kijelölésre.
Hatályos településszerkezeti terv részlete:

Javasolt településszerkezeti terv részlete:
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Hatályos szabályozási terv részlete:

Javasolt szabályozási terv részlete:
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18. Szombathely,
Szombathely, Nagy Lajos király utca, Szőlős utca kisvárosias lakóterület felülvi
felülvizs
elülvizsgálata
zsgálata a lakásszám korlátozásával
A kérelem tárgya, hogy a készülő új Szombathely város rendezési tervében Nagy Lajos király utca, Szőlős utca kisvárosias lakóterület felülvizsgálatra
kerüljön, melynek célja az elhelyezhető lakásszám korlátozása. A területek intenzív használatával szemben alternatívaként javasolja az önkormányzat
közreműködésével (közmű és útépítés) a Fadrusz és Tömjénhegyi utcák feletti (Szász Béla utca feletti) lakóterület megvalósítását, a Ferenczi utca
meghosszabbítását a Külső-Nárai utcán túlnyúlóan, a Szőlős utca és a Gyöngyös patak közötti kisteres terület, Gyöngyöshermáni lakóterület folytatását a
Kísérleti Fajtagazdaság felé. Szabályozási szinten kérte az oldalhatáros beépítés visszaállítását, a 13-14 m-nél szűkebb telkek esetében pedig a zártsorú
beépítési mód alkalmazását lehetővé tevő szabályozás mellett. Kérte, hogy az új szabályozás a beépítési magasság esetében egyértelmű szabályt adjuk mind
utcai homlokzat magasság, mind építménymagasság tekintetében.. A
/2020.(…..) számú Közgyűlési határozat alapján a településrendezési eszközök
generális felülvizsgálatába utalt kérés, jelen eljárásban nem kerül kidolgozásra.
Hatályos településszerkezeti terv részlete:
Hatályos szabályozási terv részlete:
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19. Szombathely,
Szombathely, ISTERISTER-INVEST KFt
KFt és MIKDENT KKT kérelme
kérelme
Azzal a kéréssel fordultak Szombathely MJV Önkormányzatához, hogy az 1540/6; 1540/8; 1540/9; 2589/1 hrsz ingatlanok településszerkezeti tervét és helyi
építési szabályzatát, szabályozási tervét a csatolt beépítési terv alapján módosítsák. A beruházás célja a már jogerős építési engedéllyel épülő kisvárosias
arculatú lakóterület kialakítása, a közlekedési területek rendezése és a terület egységes fejlesztése a volt LATEX gyártelep területét felölelően. Az 1540/4 hrsz
ingatlant érintő útfejlesztését felülvizsgálatát és északabbra helyezését a MIKDENT KKT kérelmezte. A kérelem célja volt a volt vasút alatti 2589/5 hrsz
ingatlan lakóterületbe sorolása is. A
/2020.(…..) számú Közgyűlési határozat alapján a településrendezési eszközök generális felülvizsgálatába
felülvizsgálatába utalt kérés,
jelen eljárásban nem kerül kidolgozásra.
Hatályos településszerkezeti terv részlete:
Hatályos szabályozási terv részlete:
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20. Szombathely
Szombathely- Sé közigazgatási határa mentén
mentén tervezett
tervezett fejlesztések rendezése, védőzóna kijelölése
kijelölése
Azzal a kéréssel fordultak Szombathely MJV Önkormányzatához, hogy Szombathely MJV város és Sé község közigazgatási határa mentén, de Szombathely
város területén fekvő 0989/5 hrsz ingatlan és további ingatlanok vonatkozásában az 1997. évi LXXVIII tv. 7.§ (2)-(3) bekezdése alapján beépítésre nem szánt
gyűrűvel kijelölése történjen meg. Sé község közigazgatási határral szomszédos ingatlanjai kertvárosias lakóterületbe vannak sorolva és kialakultak. A 0989/5
hrsz ingatlanon kialakuló birtokközpont a kialakult lakótelkek használatát nagyban korlátozza. Balogunyom község belterülete felől 200 m széles védősávot a
hatályos településrendezési eszközök tartalmaznak. A jogerős építési engedély alapján megvalósult beépítés miatt védőzóna kialakítása nem lehetséges, de a
közigazgatási határ mentén fekvő ingatlan nyugati oldalán beültetési kötelezettség előírását javasoljuk, elválasztva az eltérő funkciójú területeket.
Hatályos településszerkezeti terv részlete:
Javasolt településszerkezeti terv részlete:
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Hatályos szabályozási tervi részlete (összerajzolva Sé község szabályozási tervével)
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Javasolt szabályozási terv részlete:
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21. Szombathely, Zeli major 0997 hrsz
Azzal a kéréssel fordultak Szombathely MJV Önkormányzatához, hogy a 0997 hrsz Zeli major területét kertes mezőgazdasági területből kereskedelmi,
szolgáltatóba sorolják át. A területen 5 főt foglalkoztató autószerelő műhely van, amelyet fejleszteni és bővíteni szeretnének. Kialakult módon ez már korábban
is telephely volt, itt működött az első autómosó a városban. Jellegében sem hordozza a kertes mezőgazdasági terület sajátosságait, így a kereskedelmi,
szolgáltat terület kijelölése indokolt. A MATrT 12. § (3) bekezdése szerinti a kertes mezőgazdasági terület kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe
sorolása során (0997-0998 hrsz) új zöldterület kialakítására 218 m2 nagyságban van szükség, amelyet a 24. sorszámú Villa Olad területén a 0965/20-22 és
0965/34-36 hrsz ingatlanon kialakítandó 1,0 ha nagyságú zöldterületen belül jelöltünk ki.
Hatályos településszerkezeti terv részlete:

Javasolt településszerkezeti terv részlete:
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Hatályos szabályozási tervi részlete

Javasolt szabályozási terv részlete:
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22. Szombathely,
Szombathely, 0993/19 hrsz kereskedelmi,
kereskedelmi, szolgáltató területbe sorolása
A kérelem tárgya, hogy a Sé és Szombathely közötti 8901 jelű út északi oldalán fekvő 0993/19 hrsz ingatlan kertes mezőgazdasági területből kereskedelmi,
szolgáltató területbe legyen átsorolva. A kérelem indokolása kifejti, hogy több évtizede gazdasági, kereskedelmi és szolgáltató szférában működnek a
tulajdonosok: kertészet, ajándéktárgya árusítás, Korall fittnesz.
A 329/2018.(XII.10.)
329/2018.(XII.10.) számú Közgyűlési
Közgyűlési határozat alapján nem kerül kidolgozásra.
kidolgozásra. A /2020.(…..) számú Közgyűlési
Közgyűlési határozat alapján nem kerül kidolgozásra.
Hatályos településszerkezeti terv részlete
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Hatályos szabályozási tervi részlete
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23. Szomb
Szombathely
ombathely 0993/3 hrsz kereskedelmi, szolgáltató területbe sorolása
A kérelem tárgya, hogy a Sé és Szombathely közötti 8901 jelű út északi oldalán fekvő 0993/3 hrsz ingatlan kertes mezőgazdasági területből kereskedelmi,
szolgáltató területbe legyen átsorolva. A kérelem indokolása kifejti, hogy több évtizede gazdasági, kereskedelmi és szolgáltató szférában működnek a
tulajdonosok: kertészet, ajándéktárgya árusítás, Korall fittnesz.
A 329/2018.(XII.10.)
329/2018.(XII.10.) számú Közgyűlési
Közgyűlési határozat alapján nem kerül kidolgozásra.
kidolgozásra. A /2020.(…..) számú Közgyűlési határozat alapján nem kerül kidolgozásra.
Hatályos településszerkezeti terv részlete
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Hatályos szabályozási tervi részlete
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24. Villa Olad 0965/70965/7-8 hrsz
A kérelmező kezdeményezi a jelenleg tervezett utak meglévő telekhatárokra való helyezését, továbbá a minimális telekméret 1100 m2 és 1200 m2-ről 1000
m2-re való csökkentését. Ha a terület jelenlegi beépítési változatlanul megmarad, akkor az építési övezeti előírás módosítása nem elegendő a kérelembe
szereplő cél eléréséhez, mivel a keskeny, mély telkek beépítése kedvezőtlen telekarányokat fog eredményezni. A tervezési területen a mai igényekhez jobban
igazodó úthálózat és a terület nagyságának megfelelő 5 % mértékű zöldterület került kijelölésre több, mint 1 ha nagyságban. A korábbi szűk úthálózat
egységesen 12 m-ről 16 m-es szélességűre került átalakításra. A Sé közigazgatási határa felőli közigazgatási határ felőli fásítással megvalósítandó véderdő
sáv megtartásra kerül.
Hatályos településszerkezeti terv részlete:

Javasolt településszerkezeti terv részlete:
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Hatályos szabályozási terv részlete:

Javasolt szabályozási terv részlete:
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25. Szombathely, Par
Park
arkerdei út menti lakóterület fej
fejl
ejlesztés (0938/2
(0938/2938/2-16 hrsz) rendezése
A kérelmező kezdeményezi a Parkerdei út északi oldalán lévő lakóterület fejlesztés rendezését. A hatályos településszerkezeti terv itt kertvárosias
lakóterületet jelölt ki. A hatályos szabályozási terv csak a Középhegyi út felőli egyharmad rész esetében adott kertvárosias lakóterületi építési szabályozást
Lke-SZ-30-4,5-500 építési övezeti jellel. A tömb 2/3-án szabályozási terv készítési kötelmet írt elő. A terület osztatlan közös tulajdonban van. A kialakult
használat és a városban meglévő lakóterületi kínálat alapján javasoljuk a településszerkezeti tervben távlati kertvárosias lakóterületként való jelölését, de a
szabályozási tervben a terület kertes mezőgazdasági területbe sorolását. Az igénybevétel megkezdéséhez szükséges lenne a tulajdonviszonyok rendezése.
A
/2020.(…..) számú Közgyűlési határozat alapján a településrendezési
eljárásban
sban nem kerül
településrendezési eszközök generális felülvizsgálatába utalt kérés, jelen eljárá
kidolgozásra.
Hatályos településszerkezeti terv részlete:
Hatályos szabályozási terv részlete:
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26. Szombathely, VILLSZÖV telephely
telephely (9205 hrsz), Jászai Mari u. 3.
A VILLSZÖV ZRT kérelmezi, hogy az ipartelep megnevezésű 9205 hrsz telephelyét érinti kisvárosias lakóterületből kereskedelmi, szolgáltató területbe
kerüljön átsorolásra, a tervezett bekötőt út törlése mellett. Ha kérésük nem kapna támogatást, akkor a településközpont terület besorolás megfelelne a terület
jelenlegi és jövőbeni hasznosításának oly módon, hogy nincs zavaró hatással a lakó rendeltetésre.
A 329/2018.(XII.10.)
329/2018.(XII.10.) számú
számú Közgyűlési
Közgyűlési határozat alapján nem kerül kidolgozásra. A
/2020.(…..) számú Közgyűlési határozat alapján nem kerül
kidolgozásra.
Hatályos településszerkezeti terv részlete
Hatályos szabályozási terv
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27. Szombathely, Petőfi telep 0690/4
0690/4 hsz ingatlan belterületbe vonása
Azzal a kéréssel fordultak Szombathely MJV Ön kormányzatához, hogy a kertvárosias lakóterülettel szomszédos 0690/4 hrsz ingatlant belterületként vonják
be. A jelenleg korlátozott használatú mezőgazdasági terület lehetséges jövőbeni besorolása kertvárosias lakóterület lesz. A MATrT 12. § (3) bekezdése
szerinti a korlátozott használatú mezőgazdasági terület kertvárosias lakóterületbe sorolása során (0690/4 hrsz) új zöldterület kialakítására 70 m2 nagyságban
van szükség, amelyet a 24. sorszámú Villa Olad területén a 0965/20-22 és 0965/34-36 hrsz ingatlanon kialakítandó 1,0 ha nagyságú zöldterületen belül
jelöltünk ki.
Hatályos településszerkezeti terv részlete:
Javasolt településszerkezeti terv részlete:
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Hatályos szabályozási terv részlete:

Javasolt szabályozási terv részlete:
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28. Szombathely,
Szombathely, Szabadnép u. 3.
3.-37. hsz ingatlanokat érintő útszabályozás
A kérelmezők kezdeményezik a Szabadnép utca 916-934 hrsz ingatlanjait érintő útszabályozás felülvizsgálatát és lehetőség szerinti törlését. A kérelmezők
szerint a terület úgy is megosztható lenne, ha a feltáró út elhagyásra kerülne. A közlekedési kapcsolat megszűntetése a terület beépítését kedvezőtlenül
befolyásolná, mivel azok saját telken belül vagy magánutakról lennének csak feltárhatók, ezért a jelenlegi közlekedési terület célú szabályozás fenntartása
indokoltabb. A /2020.(
2020.(….
.(…..
…..) számú Közgyűlési
Közgyűlési határozat alapján nem
nem kerül kidolgozásra.
Hatályos településszerkezeti terv részlete:

Hatályos szabályozási terv részlete:
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29. Szombathely, Rumi külső út 11545/9 és 11545/10 hsz ingatlanokat érintő útszabályozás
A kérelmezők kezdeményezik a Rumi külső út 11545/9 és 11545/10 hsz ingatlanjain jelölt közlekedési terület megszűntetését, ezzel is növelve az építési
területet. Megvizsgálva a területe és a Külső Rumi út hálózati szerepkörét a közvetlen ingatlan csatlakozás a városi főúr jellegű útra nem indokolt, így
javasoljuk a szerviz út megtartását. A /2020.(
2020.(….
.(…..
…..) számú Közgyűlési
Közgyűlési határozat alapján nem
nem kerül kidolgozásra.
kidolgozásra.
Hatályos településszerkezeti terv részlete:
Hatályos szabályozási terv részlete:
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30.
30. Szombathely, 8989-es főút – régi bucsui út csomóponti térsége
térsége
A kérelmező kezdeményezi a 01048/39; 1048/40; 01048/41 és 01048/42 hrsz ingatlanok általános mezőgazdasági területből különleges gazdasági területbe
sorolását. A kérelmet a Torony és Sé felől ingázók nagy száma, a környező gazdasági hasznosítással, a nyugati városi példákkal és az infrastruktúrális
ellátottsággal indokolja.
A 329/2
329/2018.(XII.10.)
/2018.(XII.10.) számú Közgyűlési
Közgyűlési határozat alapján nem kerül kidolgozásra.
Hatályos településszerkezeti terv részlete
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Hatályos szabályozási tervi részlete
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31. Szombathel
Szombathely,
ombathely, Zanat városrész nyugati irányú lakóterület
lakóterület fejlesztés
fejlesztése
esztése 0189/230189/23-0189/69 hrsz
A Szombathely- Zanat kerékpárút kiépítése kapcsán javaslatként merült fel, hogy a 86-os főút déli oldalán a Fenyő és Eper utcák nyugati, vasútig történő
meghosszabbításával a városrész lakóterületi kínálata bővíthető lenne. A délioldalra áthelyezett kerékpárút pedig járdával együtt a 86-os főút menti telkek
kiszolgálásában is részt tudna venni. A városban meglévő lakóterületi kínálatot és a meglévő beépíthető területek intenzívebb felhasználását szolgáló
szándékot meghaladó nagyságú lakóterület kialakítása nem indokolt.
Hatályos településszerkezeti terv részlete:

Hatályos szabályozási tervi részlete
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32. Szombathely Farkas Károly utca
A kérelmező a Szombathely, Farkas Károly utcában lévő 1682/4 hrsz zöldterületet az 1682/3 hrsz bővítésének céljából meg kívánja vásárolni és kereskedelmi,
szolgáltató területet kíván kialakítani. A 87-es főút és Farkas Károly utca látóháromszögének biztosítása mellett javasoljuk a zöldterület csökkentését 700 m2el. A visszamaradó zöldterület nagysága ~660 m2. A
/2020.(…..) számú Közgyűlési határozat alapján a településrendezési eszközök generális
generális
felülvizsgálatába utalt kérés,
kérés, jelen eljárásban nem kerül kidolgozásra.
Hatályos településszerkezeti terv részlete:
Hatályos szabályozási terv részlete:
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33. Szombathely, Vépi úti 8004/1; 8005/24 hrsz ingatlanokat érintő útszabályozás
útszabályozás,
zás, 7930 hrsz parkoló rendezése
A VASIVÍZ Zrt kezdeményezi a Mérleg utca folytatásában a 8004/1; 8005/24 hrsz ingatlanok 30 éve kialakult telephely használatának fenntartását és a jelölt
közlekedési terület helyett ipari terület besorolás megtartását. A VASIVÍZ Zrt kérelmezte, hogy a 7930 hrsz ingatlanon lévő parkoló területét a telephelyhez
csatolni szíveskedjenek, mivel a használat és kialakult állapot, továbbá vagyonvédelem ezt szükségessé teszi.
A 7997 hrsz ingatlanra vonatkozó kérelem a 7997 hrsz út megszüntetése már hatályos településrendezési tervet tartalmazzák.
Hatályos településszerkezeti terv részlete:
Javasolt településszerkezeti terv részlete:
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Hatályos szabályozási terv részlete:

Javasolt szabályozási terv részlete:
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34. Szombathely, Gagarin utca 5. (5554 hrsz) ingatlan
Az EFOP 2.2.2-17 számú „Intézményi ellátásról közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás” című pályázati
konstrukció keretén belül, amelynek kiírója az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság azt a feladatot kaptam, hogy
az eddigi központi intézményekben elhelyezett ellátottakat nettó 200 m2 alapterületű egyszintes 10-12 férőhelyes családi házakba helyezze. A pályázati
keretfeltételek alapján szükséges volt a 3000 m2-es telekmegosztás végrehajtása. A
/2020
2020.(
20.(…
.(…..) számú Közgyűlési
Közgyűlési határozat alapján nem
nem kerül
kidolgozásra.
Hatályos településszerkezeti terv részlete:
Hatályos szabályozási terv részlete:
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35. Szombathely Uzsoki út
Kérelem érkezett az Uzsoki út nyomvonalának felülvizsgálatát és a volt LATEX gyártelep helyett a Váci-Alsóőr utcai átkötés megvalósítását a volt vasútvonal
mentén. A vizsgálat eredményeként az Uzsoki út keleti folytatása nem indokolt, így az Uzsoki út zsákutca marad. A távlati gyalogos átkötés kialakításának
lehetősége biztosítva lesz a meglévő, vagy az Uzsoki út végén egy új híd építésével.
Hatályos településszerkezeti terv részlete:

Javasolt településszerkezeti terv részlete:
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Hatályos szabályozási terv részlete:

Javasolt szabályozási terv részlete:
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36. Szombathely, volt szeméttelep
szeméttelep déli területének hasznosítása: 10427/9 hrsz (SZOVA ZRT)
A SZOVA ZRt kéri, hogy volt szeméttelep déli részén lévő zöldterület kerüljön felülvizsgálatra. A területen egy napelem farm, különleges megújuló
energiaforrás használatára szolgáló terület kijelölését kérték. A tömb déli oldalán a Hajnóczi József utca felől kereskedelmi, szolgáltató terület kijelölését
kérték a zöldterület helyett. A kérelem alapján a 10445 hrsz Jáki út mentén 10 m-es beültetési kötelezettség telepítését javasoltuk.
Meg kell jegyezni, hogy az OTÉK módosítását követően valamennyi övezetben elhelyezhető lesz a megújuló a megújuló energiaforrás műtárgya. (OTÉK. 32.§
(1) 5. pont alapján), így a területe vagy változatlanul kell hagyni, vagy kereskedelmi, szolgáltató területbe kell sorolni és figyelembe venni a temetőtől való
látványbeli és zavaró hatástól való elválasztást.
A MATrT 12. § (3) bekezdése szerinti a zöldterület kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe sorolása (1,474 ha) során (10427/9 hrsz) új zöldterület
kialakítására 738 m2 nagyságban van szükség, amelyet a 112. sorszámú 11-es Huszár laktanya területén a 2164/8 és 2164/13 hrsz ingatlanon kialakítandó
2,3 ha nagyságú zöldterületen belül jelöltünk ki.
Hatályos településszerkezeti terv részlete:

Javasolt településszerkezeti terv részlete:
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Hatályos szabályozási terv részlete:

Javasolt szabályozási terv részlete:
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37. Szombathely, SárdiSárdi-ér utcai
utcai gazdasági terület fejlesztése (12615(12615-12667 hrsz)
A kérelem tárgya Sárdi-ér utca déli oldalán lévő terület gazdasági területként való hasznosításának elősegítése, a szabályozási terven jelölt irányadó úthálózat
felülvizsgálatával és ésszerűsítésével. A terület tulajdonosai által benyújtott közös javaslat kerül beemelésre a településrendezési eszközökben.
Hatályos településszerkezeti terv részlete:
Javasolt településszerkezeti terv részlete:
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Hatályos szabályozási tervi részlete

Javasolt szabályozási tervi részlete
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38. Szombathely,
Szombathely, Belváros parkolási gondjai
gondjai
A Király utca és a Kőszegi utca által határolt UniCredit Bank mögött lévő beépítetlen területen parkolóház építésének elősegítése a súlyos parkolási gondok
enyhítésére. A 329/2018
329/2018.(XII.10.)
/2018.(XII.10.) számú Közgy
Közgyűlési
gyűlési határozat alapján nem kerül kidolgozásra.
Hatályos településszerkezeti terv részlete
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Hatályos szabályozási tervi részlete
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39. Szombathely,
Szombathely, Újperint, tervezett kertvárosias lakóterüle
lakóterület módosítása
A lakossági kérelem az Újperint Temesvár utcától keletre lévő, tervezett kertvárosias lakóterület 10577/1; 10577/4; 10578/1 hrsz ingatlanjait érintő tervezett
kertvárosias lakóterület kialakítását érinti. Cél az időközben kialakult egységes tulajdoni szerkezethez jobban illeszkedő telekstruktúra kialakítása. A változást
indokolja a Király Sportcentrum területfelhasználásának változása, és a megnövelésre kerülő különleges sport és szabadidős területhez való igazodás is.
/2020. (. ) Közgyűlés
Közgyűlési határozat
határozat alapján a településrendezési
településrendezési eszközök generális
generális felülvizsgálatá
felülvizsgálatába utalt kérelem.
Hatályos településszerkezeti terv részlete:
Hatályos szabályozási terv részlete:
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40. Szombathely, Bogát városrész
városrész,
srész, Szent Istvánkirály
Istvánkirály utcautca-Vadász utca saroktömb
A lakossági kérelem a 11706 és 11703 hrsz ingatlanok esetében javasolja az eddigi falusias lakóterületi besorolás felülvizsgálatát és kertvárosias
lakóterületbe sorolását. A kérelmező által kért építési övezeti besorolás Lf-O-20-5,5-900-ről kertvárosias Lke-O-30-5,5-800 jelű építési övezeti előírás.
vizsgálandó a Vadász utca keleti oldalán lévő falusias lakóterület megtartásának indokoltsága is.
Hatályos településszerkezeti terv részlete:

Javasolt településszerkezeti terv részlete:
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Hatályos szabályozási terv részlete:

Javasolt szabályozási terv részlete:
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41. Szombathely, Zanati út DELPHI
DELPHI telephely
A DELPHI Hungary Kft kérése alapján a felülvizsgálatra tervezett a Zanati út és Selyemrét utca korábban körforgalmú csomópontra szabályozott kialakítása.
Kérik a 7276 hrsz ingatlan esetében az ipari terület bővítését és ott parkolók, irodaház kialakítását. A 7273/16 hrsz területen a jelenlegi 60 %-os beépítettséget
kérik 70 %-ra felemelni a további fejlesztés érdekében és ezzel összefüggésben a zöldfelület minimumát kérik 10 %-ra csökkenteni. A Zanati úti csomópont a
tervezett körforgalom helyett lámpás kereszteződés elhelyezésére alkalmas csomóponti megoldással kerül átalakításra, csökkentve a terület igénybevételt.
OTÉK Eltérési engedély.
Hatályos településszerkezeti terv részlete:
Javasolt településszerkezeti terv részlete:
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Hatályos szabályozási terv részlete:

Javasolt szabályozási terv részlete:
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42. Szombathely, Síp utcai 4419/1; 4419/2 hrsz építési övezeti előírás módosítása
A 4419/1; 4419/2 hrsz-ú ingatlanokat érintő építési övezeti előírás módosítása – építménymagasság növelését kérték oly módon, hogy 7,5 m-ről 9,0 m-re, a 4,5
m-ről 6,0 m-re változzék. A kérelmet kiegészítve javasolják megvizsgálni a 4430 hrsz ingatlan vonalában egy közlekedési terület kialakítását a 4425/10 hrsz
ingatlanon keresztül, biztosítva a lakóterület közműellátásnak megoldását. A 4419/2 és 4420 hrsz felé induló zsákutca a 4419/2 hrsz-ig rövidül, mivel a tömb
feltárása a két ingatlan esetében nem indokolt a külső határoló utakon túl.
Hatályos településszerkezeti terv
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Javasolt településszerkezeti terv részlete:
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Hatályos szabályozási tervi részlete
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Javasolt szabályozási terv részlete:
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43. Szombathely, Savaria NettNett-Pack telephely bővítés felülvizsgálata
A Rumi út 142. hsz. ingatlan alatt lévő Savaria Nett-Pack Kft a telephely bővítését tervezte. Miután a gazdálkodó szervezetek egyesültek a FŐKEFE elállt a
terület bővítésétől és a vételi szándékától. Ennek megfelelően a 10835/2, 10836, 10837 hrsz ingatlanokat érintő ipari gazdasági terület bővítés felülvizsgálatra
kerül és javasolt a korábbi állapot szerinti kertvárosias lakóterület besorolás helyreállítása. A 10843/2 hrsz ingatlan keleti részén tervezett zöldterület
közlekedési területbe kerül besorolásra, mivel a Rumi út nyugati oldalán tervezett beépítések közmű kicsatlakozásai már úgy kerültek megtervezésre és
engedélyezésre, hogy a közművek szabadon megközelíthetőek és felettük fás szárú növények gyökérzete nem kerül telepítésre.
Hatályos településszerkezeti terv részlete:
Javasolt településszerkezeti terv részlete:
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Hatályos szabályozási terv részlete:

Javasolt szabályozási terv részlete:
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44. Szombathely, Metál Hungária Holding
Holding Zrt telephely bővítés
A kérelem oka, hogy a 7999/6 hrsz ingatlant Szombathely MJV Önkormányzatától vásárolta meg 2016.12.31-én a Metál Hungária Holding Zrt azzal a céllal,
hogy a 7999/4 hrsz bővítményeként a telephelyét növelje. 2018. tavaszán telekalakítási kérelemmel fordultunk a Szombathely MJV Önkormányzatához a két
ingatlan összevonása érdekében, azonban a telekalakítási kérelmet – az eltérő területfelhasználások miatt - I. és II. fokon elutasították. A megszűnt
vízműterületet a jövőben ipari területként, a 7999/4 hrsz-el azonos területfelhasználásba és építési övezetbe kell átsorolni.
Hatályos településszerkezeti terv részlete:

Javasolt településszerkezeti terv részlete:
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Hatályos szabályozási terv részlete:

Javasolt szabályozási terv részlete:
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45. Szombathely,
Szombathely, Külső Nárai út
A kérelem tárgya a Külső Nárai út mentén kertvárosias lakókörnyezetben fekvő 0799 és 0797/6 hrsz. alatt felvett, Gksz jelű kereskedelmi, szolgáltató területbe
sorolt és Gksz-SZ-40-5-1000 építési övezetként kijelölt ingatlanok környező kertvárosias lakóterületekhez hasonló építési övezetbe sorolása 5 m-es
épületmagassággal és szabadonálló vagy oldalhatáron álló beépítési móddal való szabályozása, tekintettel a telek és a tömb adottságaira.
Hatályos településszerkezeti terv részlete:

Javasolt településszerkezeti terv részlete:
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Hatályos szabályozási terv részlete:

Javasolt szabályozási terv részlete:

96

46. Szombathely, Herény
Herény városrész
A tulajdonosok kérelemmel fordultak SZMJV Önkormányzatához, amelyben a 120/37 hrsz (476 m2)-es terület kertes mezőgazdasági területből lakóterületté
(kertvárosias lakóterületté) való minősítését kérelmezik. Az útkapcsolatot a 120/25 járda megnevezésű út nyugati irányú szélesítésével kívánnák biztosítani. A
tömbterület egészének kertvárosias lakóterületbe vonásának és nem egy-egy ingatlan mentén történő lakóterületté alakításának van jogszabályi és tervezési
szempontból lehetősége. A 120/52 hrsz önkormányzati ingatlan felhasználásával az itt kialakuló 1,8 ha-s új kertvárosias lakóterület elősegíti Herény városrész
további fejlődését, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást és az új lakóterület kialakítását. A fejlesztés északi részén új ~920 m2-es zöldterület kerül
kialakításra a MATrT 12.§ (3) bekezdése szerint.
Hatályos településszerkezeti terv részlete:
Javasolt településszerkezeti terv részlete:
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Hatályos szabályozási terv részlete:

Javasolt szabályozási terv részlete:
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47. Szom
Szombathely, Bogát városrész, Vízmellék utca
11784/66-11784/79 hrsz. alatt felvett ingatlanok tulajdonosainak képviselője kéri, hogy a Vízmellék utca és Gyöngyös-patak által közrefogott tömbben kijelölt
kertvárosias, parcellázott lakóterület helyett 3 nagy építési telek kialakítását támogassák. A korábbi telekosztás felülvizsgálatával és a telkek összevonásával
nagytelkes beépítést szeretnének itt létrehozni. Ennek megfelelően az 11784/66 hrsz út is felülvizsgálatra szorul. A telkek megközelítése a Vízmellék utcáról
és az Almássy László utcáról és egy közforgalom elől magánútról is biztosítható lesz. A hatályos szabályozási tervben szereplő és 12 m-re szabályozott
11784/66 hrsz út létesítése szükségtelen lesz. A kialakuló középső telek egy 6 m széles közforgalom elől elzárt magánútról lesz megközelíthető.
A kérelem visszavonásra került.
került.
Hatályos településszerkezeti terv részlete:
Hatályos szabályozási terv részlete:
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48. Szomb
Szombathely,
athely, Külső Rumi út
Kérelmezik és javasoljuk az 11441 hrsz ingatlan területén kijelölt és kiszabályozott 12 m-es közlekedési terület felülvizsgálatát és a kereskedelmi szolgáltató
területhez csatolását, ezzel együtt a kisvárosias lakóterület felől a déli oldalon telken belüli zöldfelület kialakítását a tervezett út nyomvonalán. Az út sem
tervezett, sem jelenlegi funkciót nem tölt be, mivel egy szántó területre vezet, illetve az ott lévő Hermán utcai tömb zártságát a helyi lakó közösség akarata
ellenére oldaná fel. A Hermán utcai lakóterület kiszolgálása érdekében az 11441 hrsz déli oldalán 3 m széles gyalog kerül kijelölésre a korábbi 12 m-es,
gépjárművel is használni tervezett közlekedési terület helyett. A MATrT 12. § (3) bekezdése szerinti a közlekedési terület kisvárosias lakóterületbe sorolása
során (11441 hrsz) új zöldterület kialakítására 65 m2 nagyságban van szükség, amelyet a 63. sorszámú a 2253/1 hrsz-en kijelölt új zöldterületen vettünk
figyelembe.
Hatályos településszerkezeti terv részlete:
Javasolt településszerkezeti terv részlete:
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Hatályos szabályozási terv részlete:

Javasolt szabályozási terv részlete:

101

49. Szombathely, Szent Imre herceg útja,
útja, Uzsoki úti átkötés
A 880 hrsz ingatlant birtokló Gravitáció Kft képviseletében eljáró kéri, hogy a 880 hrsz. alatt felvett ingatlant érintő út és zöldterület szabályozást felülvizsgálni
és törölni szíveskedjenek. Az Uzsoki út és Latex gyár helyén kiépülő lakóterület közötti közúti kapcsolat nem kívánt forgalmat generálna és a jelenleg is
egységesen használt 880 hrsz ingatlanunkat ketté vágná.
Kéri továbbá a jelenleg kereskedelmi, szolgáltató területbe sorolt 880 hrsz ingatlan nagyvárosias lakóterületbe sorolását a szomszédos Paragvári út 86.
számú házhoz hasonlóan, hogy ott a környező beépítésekhez is illeszkedő többlakásos lakóépületet létesíthessünk 12 m-es építménymagassággal. Céljuk a
meglévő szakáruház, raktár átalakítása és az új struktúrában az üzlethelyiség felett többlakásos lakóépület elhelyezésének biztosítása. A megoldást
kisvárosias lakóterület kijelölése és a környező beépítéshez illeszkedő 9,0 m épületmagasságú beépítés szabályozásának biztosítása jelentheti, de nem jelen
eljárás keretében.
A /2020. (. ) Közgyűlés
Közgyűlési határozat alapján a településrendezési
településrendezési eszközök
eszközök generális
generális felülvizsgálatá
felülvizsgálatába utalt kérelem.
Hatályos településszerkezeti terv részlete:
Javasolt településszerkezeti terv részlete:

102

Hatályos szabályozási terv részlete:

Javasolt szabályozási terv részlete:
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50. Szombathely, Szat
Szatmár
atmár utcai 30.
A tulajdonos kezdeményezi a 8072 hrsz kertvárosias lakóterület és a 8089/3 hrsz telephely összevonását, a 8088 hrsz közlekedési terület érintett
szakaszának felülvizsgálatával együtt.
A 329/2018.(XII.10.)
329/2018.(XII.10.) számú Közg
Közgy
özgyűlési határozat alapján nem
nem kerül kidolgozás
kidolgozásra.
zásra. A módosított
módosított kérelem
kérelem a /2020. ( ) Közgy
özgyűlési határozat alapján nem kerül
kidolgozás
kidolgozásra.
zásra.
Hatályos településszerkezeti terv
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Hatályos szabályozási tervi részlete
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51. Szombathely, Angolkert utca
A tulajdonos kezdeményezi a 4061/27 hrsz ingatlan kertvárosias lakóterületből a környező kisvárosias lakóterülethez illeszkedő kisvárosias
területfelhasználásba és ezzel együtt Lke-SZ-30-6-900 jelű kertvárosias építési övezetből Lk-SZ-50-9-900 jelű kisvárosias építési övezetbe sorolását. Az
örökségvédelmi szempontok érvényesülése érdekében a 4061/13 hrsz sportpálya északi és nyugati határán javasolunk beültetési kötelezettséget, amelynek
célja a műemléki környezethez tartozó terület látványbeli védelme. Az Ernuszt-kripta telekhatára (4061/11 hrsz) mentén korábban kijelölt beültetési
kötelezettség 9m szélességben továbbra is fennáll.
Hatályos településszerkezeti terv részlete:

Javasolt településszerkezeti terv részlete:
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Hatályos szabályozási terv részlete:

Javasolt szabályozási terv részlete:
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52. Szombathely,
Szombathely, Szent Imre herceg utca
utca 98. (821/1 hrsz)
hrsz) ingatlan
A kérelmező azt kérte Szombathely MJV Önkormányzatától, hogy a 821/1 hrsz ingatlant kertvárosias villaterületből a környező kialakult lakóterületekhez
hasonlóan kisvárosias lakóterületbe szíveskedjék átsorolni. A területet esetleg feltáró utat közforgalomnak megnyitott magánútként kívánják kialakítani, így
külön útszabályozásra nem tartanak igényt. A változás során a Gyöngyös-patak menti, közterülethez nem csatlakozó gyalogút darab is felülvizsgálatra kerül.
A kijelölésre kerülő kisvárosias lakóterületen az épületmagasságot a legfeljebb 4 lakásos beépítésekhez igazodóan 6,0 m-ben került megadásra. A beépítési
intenzítás mértéke 30 %-os értéken marad, a minimális telekméret 1200 m2-ről 3000 m2-re nő.
Hatályos településszerkezeti terv részlete:
Javasolt településszerkezeti terv részlete:
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Hatályos szabályozási terv részlete:

Javasolt szabályozási terv részlete:
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53. Szombathely,
Szombathely, Jászi Oszkár u. 32.
32.
Az ingatlan tulajdonosa kezdeményezi a 10022 hrsz ingatlant érintő szabályozási vonal felülvizsgálatát és az un. lesarkítás megszűntetését. A jelenleg
négyzet alakú területet hasznosítását a szabályozási vonal jelentősen korlátozza.
Hatályos településszerkezeti terv részlete:

Javasolt településszerkezeti terv részlete:
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Hatályos szabályozási terv részlete:

Javasolt szabályozási terv részlete:
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54. Szombathely, Középhegy
A 4687/3 hrsz ingatlan tulajdonosa kezdeményezi telek kiegészítését a 4686 hrsz területből. A megvásárolni kívánt mintegy ~180 m2-es telekrész a jelenleg
különleges idegenforgalmi területből kerülne kertvárosias lakóterületbe átsorolásra és egyben a telekhatárokat szabályosabbá, jobban kihasználható építési
helyet jelentő megoldássá is tenni. A telekkiegészítést csak is úgy lehetett megvalósítani, hogy a Garda Hotel gazdasági bejáratának megközelítése a kialakult
útvonal megtartásával biztosítva marad a jövőben is.
Hatályos településszerkezeti terv részlete:

Javasolt településszerkezeti terv részlete:
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Hatályos szabályozási terv részlete:

Javasolt szabályozási terv részlete:
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55. Szombathely, Kálvária u. 38.
Az ingatlan tulajdonosa kezdeményezi az 5407 hrsz (időközben 5407/1-3 hrsz) ingatlan kertvárosias lakóterületből kisvárosias lakóterületbe sorolását, mivel a
jelenleg megengedett 3 lakásos lakóépület nem tudja kielégíteni a lakhatási igényeket és az építési övezeti előírás alapján a lakásszám az előírt 3-nál többre
nem növelhető. A Kálvária utca esetében a helyi építési szabályzat fogja a lakásszámot rendezni. A kialakult beépítési jelleg azonban az egész utca esetében
egységes kisvárosias lakóterület kijelölését teszi indokolttá, mivel azonos helyzetben lévő, egységes elvek alapján beépült telkeket érint a szabályozás.
Hatályos településszerkezeti terv részlete:

Javasolt településszerkezeti terv részlete:
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Hatályos szabályozási terv részlete:

Javasolt szabályozási terv részlete:
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56. Szombathely, 13569 és 121/2 hrsz
hrsz
A tulajdonos kérte volt Kertész TSZ területén a 13569 és 121/12 hrsz. alatt felvett ingatlanok vonatkozásában a kisvárosias lakóterület helyett a beépítés alatt
lévő területhez jobban igazodó, kevésbé intenzív kertvárosias lakótelek kialakítását. A jelenleg összefüggő nagy tömb többlakásos lakóépülettel való
beépítése nem illeszkedik a kertvárosias jellegű kámoni városrész lakókörnyezetéhez. A kérés alapján a jelenlegi Lk-SZ-50-12,5-4000 jelű építési övezeti
előírás helyett Lke-SZ-30-5,5-700 jelű építési övezetre módosul.
Hatályos településszerkezeti terv részlete:

Javasolt településszerkezeti terv részlete:
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Hatályos szabályozási terv részlete:

Javasolt szabályozási terv részlete:
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57. Szombathely, Bethlen Gábor utca 10426 hrsz
hrsz megosztása
megosztása,
gosztása, új útcsatlakozás
útcsatlakozás kialakítása
A tulajdonos azzal a kéréssel fordult SZMJV Önkormányzatához, hogy a 10426 ingatlan építési övezeti besorolását és beépíthetőségét a jelenlegi Gip-SZ-509-1500 építési övezetről Gip-Z-50-1500 építési övezetre változtatni szíveskedjenek, tekintettel arra, hogy a telephely kialakult beépítései sem felelnek meg a
szabadonálló beépítésnek, illetve a telekmegosztás során a szabadonálló beépítés esetén nem tartható az új épületek menti telekhatárok miatt. Kérik továbbá
a Jáki út felé a volt szeméttelep területén egy 8 m széles kiszolgáló út bejárat biztosítását a Hosszú utca déli lakótelkeinek bővítése mentén. Erre vonatkozóan
a SZOVA ZRt-vel, egyeztettünk és az ő általuk tervezett gazdasági telephelyekhez is megfelelő, kedvező új bejárat lenne.
Hatályos településszerkezeti terv részlete:

Javasolt településszerkezeti terv részlete:
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Hatályos szabályozási terv részlete:

Javasolt szabályozási terv részlete:
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58. Szombathely,
Szombathely, 7071/2 hrsz
hrsz
A tulajdonos kérte a Szombathely, Söptei út 38 hsz. ingatlan-nyilvántartásban 7071/2 hrsz. alatt felvett ingatlan megosztását a rendezési terv módosításakor
tegye lehetővé. A Söptei út felől a 7066 hrsz lakótelekkel párhuzamosan szeretnének egy építési telket kialakítani. Erre vonatkozóan függő hatályú szerződést
is kötöttek az adásvétel tárgyában, amely a telekalakítás esetén tud csak hatályba lépni. Itt jelenleg egy erdért jellegű épület áll, amelyet önálló helyrajzi szám
alá kívánnak venni, hogy hasznosíthassák üzlethelyiség céljára. A megosztás során a malom bejárata melletti mérlegház egy része is a telek része lehetne.
Jelenleg az övezeti előírás minimális telekmérete a megosztást lehetővé tenné, azonban a szabadonálló beépítési mód és a 12,5 m-es építménymagassághoz
tartozó oldalkert méret gátja a telekalakításnak. Az oldalkertek tartása esetén pedig sokszoros törésű telekhatár alakítható ki, amely a használatot teszi
lehetetlenné. Javasoljuk megvizsgálásra a 7071/2 hrsz ingatlanból kiváló 6500-700 m2-es telekrész a tőle délre lévő Lk- Z-40-6,5-800 jelű építési övezetbe
való átsorolását, amely a legkedvezőbb megoldást kínálná és utcaképileg is rendezett beépítést eredményezne.
A módosítás tartalmazza a Vasút északi szakaszának, a jelenleg kialakított, de lezárt és malomiparon átvezető útszakasz ismételt megnyitását, amely a
kiépülő intermodális csomópont forgalomszervezésében tölthet be szerepet.
Hatályos településszerkezeti terv részlete:
Javasolt településszerkezeti terv részlete:
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Hatályos szabályozási terv részlete:

Javasolt szabályozási terv részlete:
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59. Szombathely, Szőllősi
Szőllősi templom parkoló bővítés, zöldterület
zöldterület felü
felülvizsgálata
lvizsgálata
A kérelem tárgya a Szőllősi templomhoz csatlakozó parkoló bővítés végrehajtása a Hunyadi út – Őrség utca keleti szakasza és a Gyöngyös által közrefogott
területen. Cél továbbá, hogy a parkoló mellett lehetőséget teremtsünk közlekedéshez kapcsolódó fejlesztések végrehajtásához, esetleges autómosó
kialakításához. A 2002-ben a tömbterületre elkészített rendezési terv már kijelölte az új városrész megközelítését délről szolgáló Őrség utca keleti folytatását
Ehhez kapcsolódóan a már megvalósult új templom parkolási igény kielégítése, a közlekedési igények magasabb szintű kiszolgálása is indokolt.
A /2020. (. ) Közgyűlés
Közgyűlési határozat alapján a településrendezési
településrendezési eszközök generális
generális felülvizsgálatá
felülvizsgálatába utalt kérelem.
Hatályos településszerkezeti terv részlete:
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Hatályos szabályozási tervi részlete
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60. Szombathely, Nárai Külső út
út különleges egészségü
egészségügyi
gészségügyi terület felülvizsg
elülvizsgálata
vizsgálata
A korábban különleges egészségügyi célú területek hasznosításának elősegítése, mint Szombathely Megyei Jogú város tulajdonában álló, jó közlekedési
kapcsolatokkal rendelkező, belváros közeli ingatlanegyüttes. A javaslat kertvárosias villa jellegű lakóterület kialakítása, amely beépítésében illeszkedik a
környező kertvárosias villaterület lazább beépítési struktúrájához.
Hatályos településszerkezeti terv részlete:

Javasolt településszerkezeti terv részlete:
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Hatályos szabályozási terv részlete:

Javasolt szabályozási terv részlete:
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61. Szombathely,
Szombathely, Olad lakótelep
lakótelep északi új beépítéseinek felülvizs
felülvizsgálata
gálata
Az intenzív beépítésre alkalmas Olad lakótelep 8721 jelű összekötő úttal és a Dolgozók útjával határos, részben SZMJV tulajdonban álló területek intenzívebb
hasznosításának a megteremtése a cél. A fejlesztés során főforgalmi utak találkozásánál kínálkozó városkapu szerep betöltésére és építészeti
megjelenítésére alkalmas intenzívebb kisvárosias beépítés elhelyezése támogatandó a jelenlegi kertvárosias, földszintesre tervezett beépítések helyett.
A 3785/291 hrsz ingatlanon a városrész alközpontjának fejlesztése érdekében területfelhasználás felülvizsgálatát kezdeményezték. Mindkét fenti kérelem a
/2020.(
2020.(….
.(…..
…..) számú Közgyűlé
Közgyűlési
űlési határozat alapján a településrendezési
településrendezési eszközök generális felülvizsgálat
felülvizsgálatába utalt kérés,
kérés, jelen eljárásban nem kerül
kidolgozásra.
A 3785/303 hrsz ingatlan megközelítése érdekében a Bakó utca felé nyíló gyalogút helyett kiszolgáló út kerül jelölésre.
Az Oladi lakótelep átmenő forgalmának kizárása érdekében a 8721 jelű összekötő út – Kodály Zoltán utca-Rohonci út között tervezett gyűjtőút felülvizsgálatra
kerül és a lakóteleptől délre lévő, zöldterületet átszelő szakasza törlésre kerül. A gyűjtő út felülvizsgálatával és megszűntetésével a 3785/332, 3785/13,
3785/331 hrsz területeken 4550 m2 nagyságban közlekedési terület helyett zöldterület kerül kijelölésre.
A 3785/337 és 3785/185 hrsz ingatlanokon garázsépítés érdekében zöldterület helyett kisvárosias lakóterület kerül kijelölésre 1638 m2 nagyságban. A
3785/302 hrsz Oladi templomtól északra lévő és jelenleg még zöldterületbe sorolt szakasza közlekedési területbe kerül besorolásra 1695 m2 nagyságban.
A MATrT 12. § (3) bekezdése szerinti a közlekedési terület kisvárosias lakóterületbe sorolása során (01009/6 és részben 3785/320 hrsz) új zöldterület
kialakítására 371 m2, zöldterület kisvárosias lakóterületbe sorolása során (3785/337-3785/185 hrsz nyugati részén) új zöldterület kialakítására 82 m2
nagyságban van szükség, amelyet 3785/332, 3785/13, 3785/331 hrsz ingatlanon közlekedési területből 4550 m2 nagyságú zöldterületen jelöltünk ki.
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Hatályos településszerkezeti terv részlete:
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Javasolt településszerkezeti terv részlete:
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Hatályos szabályozási tervi részlete
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Javasolt szabályozási terv részlete:
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62. Szombathely,
Szombathely, 10479 hrsz ingatlan
ingatlan rendezése
rendezése
A módosítás célja a 10479 hrsz, 8 m széles önkormányzati terület hasznosításának biztosítása oly módon, hogy a hosszú telket megfelezve és 16 m széles
építési telekké alakítva a Külső Pozsonyi út felől, míg az északi felén ugyanekkor erdőterület kerülne kijelölésre.
Hatályos településszerkezeti terv részlete:

Javasolt településszerkezeti terv részlete:
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Hatályos szabályozási terv részlete:

Javasolt szabályozási terv részlete:
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63. Szombathely,
Szombathely, 1111-es Huszár út menti kiala
kialakult
kult zöldterületek megtartása
megtartása
A módosítás célja a 2260/1 hrsz zöldterület és a 2253/1 közpark tényleges jellegének megfelelően a területfelhasználási határok rögzítése és a zöldterület
ennek megfelelő lehatárolása. A kisvárosias lakóterület helyett zöldterület kijelölésre. A zöldterület növekménye 550 m2, amelyet a 48., (65 m2) sorszámú
területen kijelölt új beépítésre szánt terület esetében vettünk figyelembe.
Hatályos településszerkezeti terv részlete:

Javasolt településszerkezeti terv részlete:
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Hatályos szabályozási terv részlete:

Javasolt szabályozási terv részlete:
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64. Kelemen major területén (0848 hrsz) Parkerdő
Parkerdő fejlesztés megvalós
megvalósítása,
lósítása, rendezése
rendezése
A kérelmező kezdeményezi a 0848 hrsz ingatlan esetében az Mko jelű korlátozott funkciójú mezőgazdasági terület besorolás felülvizsgálatát és különleges
sportolási, szabadidőközpont terület kijelölését. A változással a Szombathelyi Erdészeti Zrt. parkerdei büfé üzemeltetését, a gazdasági épületek feltűntetését
és a parkoló rendezését szeretné elősegíteni. A MATrT 12. § (3) bekezdése szerinti a korlátozott használatú mezőgazdasági területből különleges sportolási,
szabadidőközpont terület be való átsorolása során (0848 hrsz) új zöldterület kialakítására 996 m2 nagyságban van szükség, amelyet a 24. sorszámú Villa
Olad területén a 0965/20-22 és 0965/34-36 hrsz ingatlanon kialakítandó 1,0 ha nagyságú zöldterületen belül jelöltünk ki.
Hatályos településszerkezeti terv részlete:

Javasolt településszerkezeti terv részlete:
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Hatályos szabályozási terv részlete:

Javasolt szabályozási terv részlete:

136

65. Szombathely, Szent Quirinus sétány, Kiskar utcai tömbbelső rendezése
rendezése (5903/
(5903/4
903/4 hrsz)
A kérelmező kezdeményezte a jelenleg településközpont vegyes területként besorolt 5903/4 hrsz ingatlan nagyvárosias lakóterületbe való sorolását. Jelenlegi
építési övezeti előírás Vt-SZ-50-9.5-2000 helyett pedig az Ln-SZ-70-12,5-1000 nagyvárosias lakóterületi építési övezet kijelölését. Emellett a jelenleg jelölt
építési hely helyett az OTÉK szerinti elő, oldal és hátsókert szabályozást kívánják alkalmazni. A kérelem oka a volt nyomdaterület barnamezős fejlesztése, és
a Vt területen előírt +3 m-es padlószinthez kötött lakáselhelyezési kritérium korlátozásának feloldása.
A
/2020.(…..) számú Közgyűlési határozat alapján a településrendezési
településrendezési eszközök
eszközök generális felülvizsgálatába utalt kérés, jelen eljárásban nem kerül
kerül
kidolgozásra.
kidolgozásra.
Hatályos településszerkezeti terv részlete:
Hatályos szabályozási terv részlete:
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66. Szkendó
Szkendó Kft 7998/4 hrsz. és a 7996
7996/1
96/1 hrsz. alatti ingatlan
ingatlanok
lanok közötti szabályozási
szabályozási vonal áthelyezése
áthelyezése
A változás célja a 7996/1 hrsz ingatlan iparvágány melletti keskeny, hosszan elnyúló területének 7998/4 hrsz ingatlanhoz való csatolása és egységesebb ipari
terület kialakítása. A közlekedési célra fenntartott terület a korábban jelölt mérleg utcai keleti kikötés megszűntetésével már szükségtelen területigénybevételt
jelentene.
Hatályos településszerkezeti terv részlete:

Javasolt településszerkezeti terv részlete:
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Hatályos szabályozási terv részlete:

Javasolt szabályozási terv részlete:
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67. Szombathely,
Szombathely, Bogát
Bogát városrész (11718 hrsz)
A kérelmező kezdeményezte a jelenleg a falusias lakóterületként besorolt 11718 hrsz ingatlan kertvárosias lakóterületbe való sorolását. A változást a
környező hasonló kertvárosias lakóterületek és használati mód is indokolja, míg várhatóan a falusias lakóterületen elhelyezhető mezőgazdasági jellegű
építmények elhelyezésére a jövőben sem lesz igény. Kérelmezi továbbá a Bogáti temető 30 m-es védőfásításának felülvizsgálatát, amelynek előírása
egyébként 2008-ban kikerült az OTÉK-ból. A kérésnek megfelelően a korábbi véderdő terület részben kertvárosias lakóterület, részben temető különleges
terület lett. A MATrT 12. § (3) bekezdése szerint a kertvárosias lakóterület kialakítása és a különleges temető terület, különleges sport,. szabadidős terület
kijelölése során (11719-11727 hrsz) új zöldterület kialakítására 152 m2 nagyságban van szükség, amelyet a 24. sorszámú Villa Olad területén a 0965/20-22
és 0965/34-36 hrsz ingatlanon kialakítandó 1,0 ha nagyságú zöldterületen belül jelöltünk ki.
Hatályos településszerkezeti terv részlete:

Javasolt településszerkezeti terv részlete:
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Hatályos szabályozási terv részlete:

Javasolt szabályozási terv részlete:
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68. Szombathely,
Szombathely, Károlyi Antal utca
utca 8613/13 hrsz
A kérelmező kezdeményezte a 8613/13 és 8612/16 hrsz ingatlan között tervezett 16 m-es út felülvizsgálatát és 8 m-re való szűkítését. A változtatás oka, hogy
8613/13 hrsz telken további útszabályozások is hátrányosan érintik, így a visszamaradó telekterület beépítése kedvezőtlen lenne, illetve a forgalmi igényeknek
egy 8 m széles fásított gyalogút is megfelelt volna. A telekterület túlzott méretű korlátozásának feloldása indokolt lett volna. A kérelmet a tulajdonos
visszavonta, így jelen eljárásban további vizsgálata nem indokolt. A
/2020.(…..) számú Közgyűlési határozat alapján a településrendezési
településrendezési eszközök
generális felülvizsgálatába utalt kérés, jelen eljárásban nem kerül
kerül kidolgozásra.
kidolgozásra.
Hatályos településszerkezeti terv részlete:
Hatályos szabályozási terv részlete:
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69. Szom
Szombathely, Hunyadi utca 8612/25
8612/25 hrsz
hrsz
A kérelmező kezdeményezi a 8612/25 hrsz út 8612/26 hrsz ingatlannal párhuzamos oldalán a közlekedési terület felülvizsgálatát és nagyvárosias
lakóterületbe sorolását. A változás célja volt a tömb kedvezőbb beépítésének biztosítása, a közlekedési hálózat egyszerűsítése. Azon kiszolgáló utakat,
amelyek szerepkör nélküliek, így a déli út keleti szárnya, törlésre javasolták. A
/2020.(
2020.(….
.(…..
…..) számú Közgyűlési
Közgyűlési határozat alapján a településrendez
településrendezési
pülésrendezési
eszközök
eszközök generális felülvizsgálatába
felülvizsgálatába utalt kérés,
kérés, jelen eljárásban nem kerül kidolgozásra.
kidolgozásra.
Hatályos településszerkezeti terv részlete:

Hatályos szabályozási terv részlete:
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102
102. Zanati út 7865 hrsz.
hrsz. (786
(7867, 7863/2,
7863/2, 7862/11,
7862/11, 7865, 7862/7
7862/7,
/7, 7862/12)
7862/12) alatti ingatlanon
ingatlanon a zártsorú beépítés
beépítési
eépítési mód kijelölése
A kérelem tárgya a Zanati úton részben kialakult, egységes koncepció alapján fejleszteni kívánt területen a szabadonálló beépítési mód zártsorúra való
módosítása. A 7865 hrsz-en már megvalósult irodaház ikerpárja az új beépítési mód miatt nem tudna megvalósulni, pedig az építészeti megjelenés ezt
megkívánná. Szükséges az építési hellyel kijelölt megszélesített előkert egységes megadása, hogy a település kialakult utcavonalához illeszkedő új
beépítések elhelyezhetőek legyenek. A változás oka a telekadottságokhoz és a kialakult beépítéshez a jövőbeni beruházások nem tudnak illeszkedni, mivel az
új szabadonálló beépítési mód esetén megtartandó oldalkertek és már meglévő épületek telepítése a telek jövőbeni beépítéseinek elhelyezését
ellehetetlenítik. A 7862/12 hrsz ingatlan pedig a tulajdonos kérésnek megfelelően kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területből ipari gazdasági területbe
kerül átsorolásra és Gip-SZ-50-16-10000 építési övezeti jelet kap.
Hatályos településszerkezeti terv részlete

Javasolt településszerkezeti terv részlete
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Hatályos szabályozási terv részlete:

Javasolt szabályozási terv részlete:

145

109.
09. Naperőmű
Naperőmű kialakítása A 0773/9-0773/14 hrsz-ú ingatlanok általános mezőgazdasági területből különleges beépítésre nem szánt megújuló energiaforrás
hasznosítására szolgáló területbe kerülnek átsorolásra.
Az MW Zöld-Energia Kft. (1051 Budapest, Dorottya u. 2.) megbízásából a Sárköz Green Plan Kft. (6500 Baja, Árpád tér 1. fszt. 3.) 2018. szeptember 24-én a
Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Műszaki Biztonsági Osztályához 6 telekre
nyújtott be naperőmű létesítésére kérelmet. Az engedélyek kiadására 2018. október 17-én került sor:
Hatályos településszerkezeti terv részlete
Javasolt településszerkezeti terv részlete
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Hatályos szabályozási terv részlete

Javasolt szabályozási terv részlete
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110. Kőszeg felé
felé menő 8787-es főút keleti oldalán tervezett
tervezett lakóterület felülvizsgálata
A lakóterületek fejlesztése mellett azon területeken tervezett lakóterületi bővítés nem kerül a jövőben kijelölésre, amely a kialakult városszerkezethez
csatlakozni nem tud véderdők, országos úthálózati elemek fizikai akadálya miatt.
Megszűnik a 87-es főút Kőszeg felé menő ágának keleti oldalán kijelölt, a Minervától északra tervezett és fel nem használt kertvárosias lakóterület, amely
helyén általános mezőgazdasági területfelhasználás marad a jövőben is 12,5 ha nagyságban.
Hatályos településszerkezeti terv részlete
Javasolt településszerkezeti terv részlete
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Hatályos szabályozási terv részlete

Javasolt szabályozási terv részlete
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111.
111. Kukulló dülő új beépítése
A kérés alapján a korábbi kijelöléshez képest nyugati irányban kibővítésre kerülne az Olad Platótól nyugatra fekvő Kukulló dülői kertvárosias lakóterület. A
lakóterületen 1 ha-os új zöldterület kaphatna helyet. A Sé felőli nyugati oldalon védőfásítással kialakítandó elválasztó zóna, illetve egy 16 m széles kiszolgáló
út akadályozhatná a két település összenövését. A lakóterületen újabb 40-50 db építési telek nyerhetne kialakítást telekmérettől függően. A
/2020.(…..)
/2020.(…..)
számú Közgyűlési határozat alapján a településrendezési eszközök generális
generális felülvizsgálatába utalt kérés, jelen eljárásban nem kerül kidolgozásra.
Hatályos településszerkezeti terv részlete

Javasolt településszerkezeti terv részlete
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Hatályos szabályozási terv részlete

Javasolt szabályozási terv részlete
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112.
112. 1111-es Huszár laktanya
laktanya beépítési koncepció
A tervezési terület nagysága bő 12 ha, a tervezők jellemző szombathelyi területegységekről készített montázs segítségével érzékeltették, hogy a különböző
beépítésű sűrűségek milyen módon töltenék ki a rendelkezésre álló térrészt. A Huszár laktanya területén a tervezett beépítési javaslat (Rápli Építész Iroda) a
Söptei utat és az intenzíven épített új területet jelentős zöldfelület, park, liget választja el egymástól, kellemesebb képet adva ezzel a városba való
megérkezésnek, egyúttal jó optikai feltárulást biztosítva a fejlesztési területnek kelet felől. A terület szíve egy 2,3 ha-os zöldterület, amelyben 1 ha-os vízfelület
kerül kialakításra. Településközpont vegyes területből nagyvárosias lakóterületbe kerül besorolásra a Huszár lakatanya B területén kijelölt nagyvárosias
lakóterület, kisebb részben kisvárosias lakóterület kerül kijelölésre a Söptei és Lovas út mentén.

Huszár laktanya látványtervei (Rápli Építész Iroda)
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Hatályos településszerkezeti terv részlete

Javasolt településszerkezeti terv részlete
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Hatályos szabályozási terv részlete

Javasolt szabályozási terv részlete
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113.
13. Kőszegi utca – Petőfi utca – Király utcautca- Mártírok tere által határolt 6203 hrsz tömbbelső parkoló
A kérelem tárgya a 2020. áprilisára kivitelezett parkolóhoz kapcsolódó szabályozási vonalak felülvizsgálata. A változás oka, hogy a beruházó SZOVA Zrt a
tervezés során szembesült azzal, hogy a Kőszegi u. 34, 36-38-40, 42. hsz. ingatlanok a 6203 hrsz ingatlan egy részét garázsparkoló megközelítésére
használják. Ez a korábbi közterületi parkoló használatából maradt fenn és a jogi helyzet nem került tisztázásra. A helyzet rendezésére a kérelmező azt az
indítványt adta elő, hogy az érintett telekrészeket eladással rendezi. A megvalósult parkoló alaptérképi elemként feltűntetésre kerül,
kerül, de a településrendezési
településrendezési
eszközök módosítása a 6203 hrsz terület külső szabályozási vonalának esetleges
esetleges módosításával
módosításával a /2020.(
2020.( ) számú Közgyű
Közgyűlési határozat alapján
alapján a
településrendezési eszközök generális felülvizsgálata
felülvizsgálata során kerül vizsgálat alá
alá.
lá.
Hatályos és változatlanul maradó településszerkezeti terv részlete

Módosításra javasolt szabályozási vonal
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Hatályos szabályozási terv részlete:

Javasolt szabályozási terv részlete:
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114. Parkerdei
terület
rület kertvárosias,
Parkerdei út, Ádám László út és Mélykúti utca által határolt te
kertvárosias, belterületi lakóterületbe sorolása
A kérelmező kezdeményezi a Parkerdei út északi oldalán lévő Ádám László út és Mélykúti utca által határolt lakóterület belterületbe vonását és kertvárosias
lakóterületként való hasznosítását. A hatályos településszerkezeti terv itt kertvárosias lakóterületet jelölt ki. A hatályos szabályozási terv csak a Középhegyi út
felőli egyharmad rész esetében adott kertvárosias lakóterületi építési szabályozást Lke-SZ-30-4,5-500 építési övezeti jellel. A tömb 2/3-án szabályozási terv
készítési kötelmet írt elő. A terület osztatlan közös tulajdonban van. A kialakult használat és a városban meglévő lakóterületi kínálat alapján javasoljuk a
településszerkezeti tervben távlati kertvárosias lakóterületként való jelölését, de a szabályozási tervben a terület kertes mezőgazdasági területbe sorolását. Az
igénybevétel megkezdéséhez szükséges lenne a tulajdonviszonyok rendezése.
A
településrendezési
endezési eszközök generális felülvizsgálatába
/2020.(…..) számú Közgyűlési határozat alapján a településr
felülvizsgálatába utalt kérés, jelen eljárásban
eljárásban nem kerül
kidolgozásra.
Hatályos településszerkezeti terv részlete:
Hatályos szabályozási terv részlete:
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115. Zarkaháza, Győzelem utca 11967/9 hrsz ingatlan átsorolása
A Zarkaházi kastélytól északra lévő Győzelem utcai 11967/9 hrsz ingatlan terület jelenlegi besorolása zöldterület és kertes mezőgazdasági terület. Az Éden
Kutyás Sport és Szabadidős Egyesület a zöldterület és kertes mezőgazdasági terület helyett különleges beépítésre nem szánt szabadidős, kutyaiskola terület
kialakítását kezdeményezte azzal céllal, hogy ott kutyakiállításokat, kutyaversenyeket is tarthassanak, illetve az ehhez szükséges építményeket
elhelyezhessék.
A
településrendezési
endezési eszközök generális felülvizsgálatába utalt kérés, jelen eljárásban
/2020.(…..) számú Közgyűlési határozat alapján a településr
eljárásban nem kerül
kidolgozásra.
Hatályos településszerkezeti terv részlete

Hatályos szabályozási terv részlete:
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116. Olad, Olad kilátó mellett kertes mezőgazdasági
mezőgazdasági terület kertvárosias lakóterületbe sorolása (4323/7 hrsz)
A tulajdonos kezdeményezte az Olad városrészben, Olad kilátó mellett fekvő 4323/7 hrsz ingatlan kertes mezőgazdasági terület kertvárosias lakóterületbe
sorolását. A kérelem indokolása a környező (4323/10, 4323/5 hrsz) ingatlanok beépítése volt. A terület közműellátása a Dr. Pálos Károly utca felől biztosított.
A
/2020.(…..)
eljárásban
sban nem kerül
/2020.(…..) számú Közgyűlési határozat alapján a településrendezési
településrendezési eszközök generális felülvizsgálatába utalt kérés, jelen eljárá
kidolgozásra.
Hatályos településszerkezeti terv részlete
Hatályos szabályozási terv részlete:

159

117. Fő tér
tér,
ér, Uránia
Uránia udvar településközpon
településközpont vegyes területbe sorolása (4323/7 hrsz)
A 6248/5 hrsz ingatlan tulajdonosa azzal a kéréssel fordult SZMJV Önkormányzatához, hogy az általa gondozott és használt 6257/2 hrsz közterületi – 6248/5
hrsz ingatlant közvetlenül körülvevő területrészt – a rendezési terv módosítása során Vt 11 jelű településközpont területbe sorolni szíveskedjenek.
A területrész a 6248/5 hrsz beépítés előkertjének tekinthető kis zöldfelület gyalogos bejárattal az irodához. Innen van jelenleg is az ingatlan kiszolgálása és
megközelítése. A 6248/5 hrsz mintegy 105 m2-es kiegészítése lehetővé tenné az iroda épület fejlesztését és jobb megközelítését, ugyanakkor nem sértené a
tömbbelső érdekiet sem, mivel ott parkoló nem található. A
/2020.(…..)
/2020.(…..) számú Közgyűlési határozat alapján a településrendezési
településrendezési eszközök generális
felülvizsgálatába utalt kérés, jelen eljárásban
eljárásban nem kerül kidolgozásra.
Hatályos településszerkezeti terv részlete
Hatályos szabályozási terv részlete:
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118. Vasút utca 6. építési
építési övezeti határ módosítása (6085/1 és 6085/2
6085/2 hrsz)
a) A GYSEV Zrt kérelemmel fordult SZMJV Önkormányzatához, hogy a 7093/9 hrsz Munkásszálló (Vasút u. 6.) ingatlan területét közlekedési területből
Vt jelű településközpont vegyes területbe kívánja sorolni.
A
településrendezési
eljárásban
sban nem kerül
/2020.(…..) számú Közgyűlési határozat alapján a településr
endezési eszközök generális felülvizsgálatába utalt kérés, jelen eljárá
kidolgozásra.
kidolgozásra.
Hatályos településszerkezeti terv részlete
Hatályos szabályozási terv részlete:
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b) MÁV Hatházak megközelítésének rendezése közlekedési terület módosításával. A MÁV Hatházak 7288/3, 7287/10-11, 7271/16 hrsz ingatlanok területét
ölei fel. A területek megközelítéséhez szükséges út érinti a 7289/1 hrsz, iparterületként bejegyzett ingatlant. A településrendezési eszközök módosítása a
feltétele az út nyomvonalának végleges rendezéséhez.
A
/2020.(…..) számú Közgyűlési határozat alapján a településr
településrendezési
lepülésrendezési eszközök generális felülvizsgálatába utalt kérés, jelen eljárásban
eljárásban nem kerül
kidolgozásr
kidolgozásra.
dolgozásra.
Hatályos településszerkezeti terv részlete
Hatályos szabályozási terv részlete:
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119.
19. Újperint, 8686-os főút nyugati oldalán kereske
kereskedelmi, szolgáltató
szolgáltató terület kialakításának igénye (0621/120621/12-13 hrsz)
A kérelem tartalmazza a 0621/12 és 0621/13 hrsz ingatlanok területén új beépítésre szánt terület, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület
kijelölésénekigényét általános mezőgazdasági terület és részben Eg jelű gazdasági terület átsorolásával. A tervezett beépítésre szánt terület már kialakult
beépítésre szánt területekhez nem csatlakozik.
A
településrendezési
endezési eszközök generális felülvizsgálatába
/2020.(…..) számú Közgyűlési határozat alapján a településr
felülvizsgálatába utalt kérés, jelen eljárásban
eljárásban nem kerül
kidolgozásra.
Hatályos településszerkezeti terv részlete
Hatályos szabályozási terv részlete:
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120. Zarkaháza,
Zarkaháza, kertvárosias lakóterületből kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület kialakításának
kialakításának igénye (12018/
12018/4 hrsz)
A kérelem tartalmazza a Bádonfa u. 18. telephely – 1218/4 hrsz ingatlan - kertvárosias lakóterületből kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe sorolása.a
módosítás célja a korábbi gyertyaöntő műhely és raktár jövőbeli hasznosítását.
A
/2020.(…..) számú Közgyűlési határozat alapján a településrendezési
településrendezési eszközök generális felülvizsgálatába
felülvizsgálatába utalt kérés, jelen eljárásban
eljárásban nem kerül
kidolgozásra.
Hatályos településszerkezeti terv részlete
Hatályos szabályozási terv részlete:
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121. Vadász utca és 8686-os főút új közúti kapcsolatának kialakítása, tervezett
tervezett útcsatlakozás
útcsatlakozás nyomvonalának
nyomvonalának módosítása
módosítása
A kérelem tartalmazza a 0276/43 hrsz ingatlan tulajdonosától érkezett, aki jelezte, hogy a tervezett út megvalósítása esetén a területet az út úgy vágná ketté,
hogy a déli kisebbik fele használhatatlan lenne. Ezért azt kezdeményezte, hogy az út a 0275/1 hrsz árok nyomvonala mentén, annak déli oldalán haladjon és
úgy kössön ki nyugati irányba a 86-os főút jelenlegi nyomvonalához.
A
/2020.(…..) számú Közgyűlési határozat alapján a településrendezési
településrendezési eszközök generális felülvizsgálatába utalt
utalt kérés, jelen eljárásban
eljárásban nem kerül
kidolgozásra.
Hatályos településszerkezeti terv részlete
Hatályos szabályozási terv részlete:
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122. Herény, Béke tér
tér keleti oldali beépítés kisvárosias lakóterületbe sorolása
A Herényi Kulturális és Sportegyesület kezdeményezte a Béke tér 7. (777 hrsz) önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan és kialakult környezetének, így a
Szent György római katolikus Plébánia, 776 hrsz emeletes társasház lakóház és garázssor, 777 hrsz Herényiek Háza, 779 hrsz családi ház, amely a a
Herényiek Házának potenciális fejlesztési iránya lehet. A kertvárosias lakóterület helyett kijelölendő kisvárosias lakóterület lehetőséget biztosítana a városrész
központjának intenzívebb beépítésére – jelenlegi 30 %-os beépítettség 50 %-os beépítettségre való növelésével. A korábbiakban már kisvárosias lakóterület
kijelölésére a Béke tér nyugati oldalán, a volt iskola környezetében hasonló okból került sor. A felújítandó kastély területfelhasználásának módosítása komplex
városrész alközpont kialakítását és egységes fejlesztését eredményezhetné.
A
településrendezési
endezési eszközök generális felülvizsgálatába utalt
/2020.(…..) számú Közgyűlési határozat alapján a településr
utalt kérés, jelen eljárásban
eljárásban nem kerül
kidolgozásra.
Hatályos településszerkezeti terv részlete
Hatályos szabályozási terv részlete:
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123
123. Herény
Herény,
ény, Szent Imre herceg útja 147. hsz, 794/1 hrsz ingatlant érintő útszabályozás felülvizsgálata
A kérelem tárgya a Szent Imre herceg útjának útszabályozást érintő felülvizsgálata. A 8721 jelű Szombathely- Lukácsháza összekötő út 3+100 km
szelvényének térségében a Tulipán utca torkolatánál alkot STOP, elsőbbségadás kötelező szabályozással ellátott csomópontot, illetve a Lukácsháza felé
menő közúton az íves vonalvezetés miatt szakaszosan egy 30 km/h-s sebességkorlátozás él. A tulajdonos többször jelezte, hogy kéri a terület kártalanítás
melletti megvásárlását. A Magyar Közút NzRt, mint a közút kezelője jelezte, hogy nem kívánja a 794/1 hrsz lakóházzal rendelkező ingatlant megvásárolni és a
meglévő út bővítése érdekében az utat átépíteni. Szombathely MJ Város Önkormányzata pedig nem kezelője és fenntartója az útnak, így nem is kívánja az
ingatlant megvásárolni. A 794/1, illetve sokkal kisebb részben a 794/2, 795 hrsz-t érintő korlátozás feloldása érdekében a tervezett közlekedési terület bővítés
nem kerül kialakításra, így a 794/1 lakóház megtartható és kisléptékben akár bővíthető is lesz a jövőben, 794/2 és 795 hrsz-ek előkertje pedig megmarad.
A MATrT 12. § (3) bekezdése szerinti 911 m2 nagyságú közlekedési terület kertvárosias lakóterületbe sorolása 794/1-2, 795 hrsz területen mellett új
zöldterület kialakítására 46 m2 nagyságban van szükség, amelyet a 112. sorszámú 11-es Huszár laktanya területén a 2164/8 és 2164/13 hrsz ingatlanon
kialakítandó 2,3 ha nagyságú zöldterületen belül jelöltünk ki.
Hatályos településszerkezeti terv részlete

Javasolt településszerkezeti terv részlete
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Hatályos szabályozási terv részlete:

Javasolt szabályozási terv részlete:
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Helyi építési
építési szabályzatot
szabályzatot és szabályozási
szabályozási terve
tervet érintő kérelmek
kérelmek
70.
70. Szombathely,
Szombathely, Reguly Antal
Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános
Általános Iskola
A kérelem a Rákóczi Ferenc utca – Őrség – Szőllősi sétány – Szent Gellért utca által határolt tömb 8727, 8728, 8729 hrsz ingatlanjainak területére vonatkozó
szabályozási előírások felülvizsgálata. A jelenleg két építési övezeti előírás él a területre: Ln-SZ-60-5,5-600 és az Ln-SZ-60-14-2000. Kérik, hogy egységesen
az Ln-SZ-60-14-600 építési övezeti előírás kerüljön alkalmazásra az iskola bővítése és fejlesztések (szaktanterem, tornaterem, négyosztályos gimnázium,
stb…) megvalósítása érdekében.
Hatályos szabályozási terv részlete:

Javasolt szabályozási terv részlete:
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71. Szombathely, Középhegyi
Középhegyi út 4678/3 hrsz
hrsz építési telek
telek kialakításának biztosítása
biztosítása
A Középhegyi út nyugati oldalán a 4678/3 hrsz-ú ingatlan Lke-SZ-30-4,5-900 jelű építési övezetbe van besorolva. A módosítási kérelme az osztatlan közös
tulajdonú ingatlan megszűntetését kívánja elősegíteni és biztosítani.
Hatályos szabályozási terv részlete:

Javasolt szabályozási terv részlete:
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72. Szombathely,
Szombathely, Középhegyi út 4670, 4671/6 hrsz építési
építési övezeti határ
határ felülvizsgá
felülvizsgál
sgálata
A Középhegyi út nyugati oldalán a 4670 hrsz-ú ingatlan Lke-SZ-30-5,5-720 jelű építési övezetbe van besorolva. A tőle délebbre lévő 4671/6 hrsz-ú ingatlan
Lke-SZ-30-5,5-900 építési övezetbe van besorolva. A két építési övezet csak a minimális telekméretben tér el egymástól, az építménymagasság, beépítési
mód, beépítési % tekintetében – ezek által elő-oldal, hátsókert tekintetében is teljesen azonos előírást tartalmaz. Az időközben elkészített telekalakítás során
kialakuló 4670/4, 4670/5; 4671/6 hrsz építési telkek mindegyik a szigorúbb – 900 m2-es - minimális telekméretet vette figyelembe, tehát egyszerre teljesíti a
legkisebb telekterület 900 m2 és minimális telekméret 720 m2-es szabályt is. A módosítást követően a tulajdonviszonyokat is figyelembe vevő telekalakítás
megvalósítása érdekében a 4670 és 4671/6 hrsz-ú ingatlanok közötti, kertvárosi lakóterületen belüli - telekméret kivételével - azonos építési előírások építési
övezet határvonala délebbre kerül elhelyezésre.
Hatályos szabályozási terv részlete:

Javasolt szabályozási terv részlete:
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73. Szombathely,
Szombathely, Saághy István
István utca I. szakasz
szakasz
A kérelem tárgya a Saághy István utca I. szakasz útépítési helyszínrajzának és a szabályozási terv összhangjának megteremtése. Az útépítési terven jelölt
kisajátítási vonal és szabályozási vonal eltérésének kiküszöbölése érdekében szükséges lesz a részletes úttervek átvétele és a szabályozási terv javítása.
Hatályos szabályozási terv részlete:
Javasolt szabályozási terv részlete:
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74. Szombathely, Fő tér 31.
A Fő tér 31. társasház lakói azzal a kéréssel fordultak Szombathely MJV Önkormányzatához, hogy a 6519 hrsz társasházi lakóház területére benyúló 6509/2
hrsz közterületből az udvarukba benyúló és a 6516 hrsz ingatlan hátsó vonalával megegyező részt megvásárolhassák és az udvaruk részeként kezelhessék a
jövőben.
Hatályos szabályozási terv részlete:
Javasolt szabályozási terv részlete:
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75. Szombathely, Wälder Alajos utca beépítési
beépítési előírások felülvizsgálata
felülvizsgálata
A Wälder Alajos utca esetében kérelmezi a kisvárosias keleti oldal vonatkozásában a meglévő rendeltetési egységhez képest legfeljebb 1 új egység
elhelyezésének engedélyezését. Kérte, hogy az utca két oldalán jelenleg meglévő építési övezeti eltérés: kertvárosias-kisvárosias lakóterület besorolás,
beépítési intenzitás, építmény-magasságbeli eltérések megszűntetését, a további beépítések korlátozását. A megoldást a HÉSZ elhelyezhető lakásszám
korlátozása jelenti egyrészt, másrészt viszont ezen belváros közeli telkeken indokolatlan a lakásszám túlzott korlátozása, mivel az átépítések során épp ennek
növelését kívánja meg a városszerkezet fejlődése.
A /2020.( ) számú Közgyűlési határozat alapján a településrendezési eszközök generális felülvizsgálatába utalt kérelem.
Hatályos szabályozási terv részlete:
Javasolt szabályozási terv részlete:
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76. Szombathely,
Szombathely, Joskar
Joskar Ola lakótelep
lakótelep
1.) Mikes Kelem utca és Károlyi Antal utca torkolatának rendezése, a parkolás elősegítése érdekében.
2.) Parkolóhely kialakítása Pázmány Péter krt. 25 hsz. melletti zöldterületen, továbbá kerékpárút jelölés korrekciója a Pázmány Péter krt 23.
környezetében és Pázmány 35, hsz mögött.
3.) Barátság utca 1-15. és 17-19. hsz tömbterület hiányzó parkolóinak biztosítása a Barátság utca 17. melletti zöldterületen (17 hsz déli oldalán).
Hatályos szabályozási terv részletek

1. terület

2. terület

3. terület
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Javasolt szabályozási terv részlete:

1. terület

2. terület

3. terület
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77. Szombathely, Szent Im
Imre herceg utca 66.
Kérelem alapján a 832/6 hrsz ingatlant érintő útszabályozása felülvizsgálatra került, mivel a kialakult állapot, a kerthasználat alapján nem indokolt a
jelentéktelen bővítés rögzítése.
Hatályos szabályozási terv részlete:

Javasolt szabályozási terv részlete:

177

78. Szombathely,
Szombathely, Rigóvölgy utca,
utca, Borókai utc
utcai 4375/3, 4375/5, 4385/6, 4386 hrszhrsz-ú ingatlanok
ingatlanok
A kérelem tárgya alapján a 4375/3, 4375/5, 4385/6, 4386 hrsz-ú ingatlanok egészben és a 4385/5 hrsz-ú ingatlan részben egy tulajdonos kezében vannak. Az
egymással szomszédos ingatlanok összevonását akadályozza a korábbi különálló - egykori zártkerti - telkek megközelítését biztosító gyalogutak rendszere. A
tulajdonok változása és a rendezési tervben jelölt közlekedési terület kialakítása révén a gyalogutak megszűntethetőek lennének és ezáltal a telekcsoport
ésszerűen összevonhatóvá válna. Jelenleg az meglévő és már funkcióját veszített gyalogutak 4382 hrsz út nyugati hegyre kapaszkodó gyalogos szára, a
4385/6 hrsz út, a 4383/2 hrsz déli gyalogút része. Az egyes ingatlanokat elválasztó gyalogutak megszűntethetőek, vagy áthelyezhetőek. A 4385/5 hrsz
ingatlan megközelítését a jelenlegi 4385/6 hrsz gyalogút helyett a 4386 hrsz déli oldalára áthelyezendő gyalogos átjárással továbbra is biztosítani lehetséges.
A 329/201
329/2018.(XII.10.)
/2018.(XII.10.) számú Közgyűlési
Közgyűlési határozat
határozat alapján nem kerül ki
kidolgozásra.
Hatályos szabályozási tervi részlete
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79. Szombathely,
Szombathely, Zanat városrész, 14855
14855/12
4855/12 hrszhrsz-ú ingatlan
ingatlan
A kérelem tárgya alapján az 14855/12 hrsz ingatlan felosztását tervezik azzal az indokkal, hogy az osztatlan közös tulajdont megszűntessék. A
telekalakításhoz szükséges volt zártsorú beépítési mód kijelölésére, az előkert méretek egyedi meghatározására, mivel a kialakult beépítések csak így vehetők
figyelembe.
Hatályos szabályozási terv részlete:

Javasolt szabályozási terv részlete:
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80. Szombathely,
Szombathely, Alsóhegy, 4960
4960/2
60/2 hrszhrsz-ú ingatlan
A kérelem tárgya alapján a 4960/2 hrsz ingatlan beépítésének biztosítását kérik. A Jékely Zoltán utca ezen szakasza még nem ért el ezen területet, így az út
szabályozást nem tudják végrehajtani. A telekzártsorú besorolását kérte, de jelenleg is abban az övezetben van. Az ingatlan az Alsóhegyi út felől is beépíthető
lenne. A telekhasználatban korlátozást a telek közepén végig futó építési övezet határa jelenthet.

Hatályos szabályozási terv részlete:

Javasolt szabályozási terv részlete:
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81. Oladi
Oladi lakótelep
lakótelepen
lepen átmenő gyűjtőút
gyűjtőút felülvizsgálat
felülvizsgálata
álata 8721 j. összeköt
összekötő
kötő útra (61. sorszámú módosítással összhangban)
A kérelem arra irányul, hogy kerüljön felülvizsgálatra az Oladi lakótelep északi kikötése a 8721 jelű összekötő útra.
A 329/2018.(XII.10.)
329/2018.(XII.10.) számú Közgyűlési
Közgyűlési határozat alapján
alapján nem kerül kidolgozásra.
kidolgozásra. A /2020.(
2020.(…
.(…..) számú Közgyűlési
Közgyűlési határozat alapján nem
nem kerül kidolgozásra.
Hatályos szabályozási tervi részlete
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Javasolt szabályozási terv részlete:
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82. Szomba
Szombathely
bathely,
thely, Oladi lakótelep
lakótelep 3785/337 hrsz (lásd 61.
61. sorsz
sorszá
számú módosítással
módosítással összhangban
összhangban)
an)
A kérelem a 3785/337 hrsz ingatlan és környezetében a garázsok építésének igényére vonatkozik. A terület jelenleg zöldterületi besorolású, környezetében
kisvárosias lakóterület található. A zöldterület felülvizsgálatával a tervezés alá vont terület a környező kisvárosias lakóterület besorolást kapja meg. A 25 m-re
szabályozott területen felszíni parkolók kerülnének kialakításra.
Hatályos szabályozási terv részlete:

Javasolt szabályozási terv részlete:
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83. Szombathel
Szombathely
ombathely, Ferenczy
Ferenczy István utcai kertvárosias lakóterület
lakóterület
A kérelem a Ferenczy István utca- Batsányi János utca- Alsóhegyi út területre irányul. A kérelem tárgya alapján a beépítési intenzitás szigorítását kérik 30 %ról 20 %-ra. Indokaik között a szűk telkeket, a nem engedély köteles építmények (terasz, kocsibeálló) nagyszámú létesítését hozzák fel, amely összképében
egy zsúfolt lakóterület képét mutatja. Az intenzív területhasználat aztán az ingatlanok értévesztésében, kerthasználatának korlátozottságában is megjelenik.
A 329/2018.(XII.
329/2018.(XII.1
/2018.(XII.10.) számú Közgyűlési
Közgyűlési határozat alapján nem kerül kidolgozásra.
kidolgozásra. A /2020.(
2020.(…
.(…..) számú Közgyűlési
Közgyűlési határozat alapján nem
nem kerül kidolgozásra.
Hatályos szabályozási tervi részlete
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84. Szom
zombathely, Ká
Kárpá
rpáti Kelemen utcai
utcai kertvárosias
kertvárosias lakóterület
lakóterület
A kérelem a 4495/1-2- és 4496 hrsz ingatlanokat is értinő kertvárosias lakóterületi jelleg megtartására, az építési övezetre érvényes lakásszám szabályozás
megtartására irányul, elkerülve a környékre nem jellemző társasházi beépítés létesítését. A területen elhelyezhető lakások száma korlátozásra került és az
Lke3 jelű építési övezet előírásainak keretében.
Hatályos szabályozási terv részlete:

Javasolt szabályozási terv részlete:
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85. Szombathely,
zombathely, Alsóhegy,
sóhegy, Kürtös utca
utca
A kérelem a 4895/4 és 4896/4 hrsz ingatlanokat is értinő eltérő kertvárosias lakóterületi övezeti besorolások egységesítése a telkek összevonhatósága és
rendezése érdekében. A kialakult telekállapotot követő építési övezeti lehatárolás indokolt volt, így a szabályozási terv módosításra kerüljön. A lakásszám
tekintetében a Lke jelű kertes területen a megemelésre kerül az 1 épületben két lakás telekminimuma: 900 m2 helyett 1200 m2-ig lakossági vélemények
figyelembevételével.
Hatályos szabályozási terv részlete:
Javasolt szabályozási terv részlete:
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86. Szomb
zombathely
athely,
hely, Külső Zanati út 15501/2
15501/2 hrsz
A kérelem az 15501/2 hrsz ingatlant érintő építési hely szabályozás felülvizsgálatára irányul, továbbá a terület főút felőli oldalán kijelölt telken belüli parkoló
merev szabályozásának vizsgálata is szükséges lehet. A tömbterület építési övezeti előírásai ellentétesek az Étv. 7.§ (2) bekezdésében foglaltaknak, ezért
javasoljuk az eltérő építménymagasságú, de azonos jellemzőjű tömbterület egységes építési övezeti előírásának meghatározását.
Hatályos szabályozási terv részlete:

Javasolt szabályozási terv részlete:
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87. Szombathely,
Szombathely, Joskar Ola lakótelep parkolás
A kérelem a Barátság utca 1-15. hsz társasház által kért 40 férőhelyes parkoló kialakításának támogatására irányul. A parkolók az izraelita temető déli kerítése
mentén lenne kialakíthatók, így a szabályozási terv azok számára a szükséges területet kijelölte.
Hatályos szabályozási tervi részlete

Javasolt szabályozási terv részlete:
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88. Szombathely,
Szombathely, Felsőőr
Felsőőr utca parkolási
parkolási igény
A kérelem a Felsőőr utcai lakóházak parkolási igényének kielégítésére irányul. A cél a Szent Flórián körúti lakóházak építésekor meg nem valósult parkolók
helybiztosítása, és a rendezési tervben is jelölt parkolók kiépítése. A hatályos rendezési terv szerint jelölt többlet parkolók megvalósítása nem eredményezi a
rendezési terv módosításának szükségességét.
Hatályos szabályozási tervi részlete

Javasolt szabályozási terv részlete:
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89. Szombathely,
Szombathely, Csuszka
Csuszka utca 1.
1.
A kérelem a Csuszka utca 4486/12 hrsz ingatlanon kialakult állapot alapján létrejött 3 m-es előkert szabályozását tartalmazza, tekintettel arra, hogy az OTÉK
alapján az elő-, oldalkert méretet a helyi építési szabályzat határozza meg alapvetően. A cél ezen kialakult állapot megtartása a jövőben egy esetleges
átépítés esetén is. A területen elhelyezhető lakások száma korlátozásra került a HÉSz általános kertvárosias lakóterületi előírásainak módosításával.
Hatályos szabályozási terv részlete:

Javasolt szabályozási terv részlete:
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90. Szombat
Szombathely,
mbathely, Szinese major
major
A kérelem a Szinese major 01113/3 hrsz ingatlanon 20 éve lakcímmel rendelkező tulajdonos kér az építési övezeti előírás módosítását oly módon, hogy a
tulajdonos, használó számára lakás elhelyezhető legyen. A változás során a HÉSZ előírásai kerültek kiegészítésre a szolgálati lakás, vagy tulajdonost
szolgáló lakás elhelyezésének lehetőségével.
Hatályos és változatlanul maradó szabályozási tervi részlete
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91. Szo
Szombathely,
mbathely, volt Kertész
Kertész TSZ területe
területe
A kérelem az 13625 és 13624 hrsz ingatlanok beépítését korlátozó 10 m-es beültetési kötelezettségű sáv felülvizsgálatára irányul, mivel az ingatlanok esetén
jelentősen lecsökkenti az építési helyet. Továbbá nem indokolt a beültetési kötelezettség fenntartása mivel lakóterületeket választ el lakóterületektől.
Hatályos szabályozási terv részlete:

Javasolt szabályozási terv részlete:
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92. Szombathel
Szombathely, Temesvár
Temesvár utca 47.
A 10610 hrsz ingatlan esetében kérelmezik a Temesvár utca felől jelölt 60 m-es építési hely korlátozás felülvizsgálatát, mivel a nagyméretű telek
hasznosítását jelentősen korlátozza. A Pap-árok felől jelölt 20 m-es beültetési kötelezettség felülvizsgálatát szintén kezdeményezik, mivel az időközben
megvalósult lakóterület ilyen jelentős mértékű elválasztása indokolatlan. A Temesvár utca déli végén kijelölt és falusias lakóterületbe ékelődő kertvárosias
lakóterület a megkezdett beruházás alapján a 10637/1-3, 10637/5 hrsz ingatlanok területére terjed ki.
Hatályos szabályozási terv részlete:
Javasolt szabályozási terv részlete:
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93. Szomba
Szombat
mbathely, Szent
Szent Imre herceg út
útja 157. hsz.
A tulajdonosok birtokában álló 211-213 hrsz ingatlanok hátsókertjének megosztását és telekhatárok rendezését tervezik oly módon, hogy a 211 és 213 hrsz
nyugati oldalán ~8,9 m széles sávú területrész a Szabó Imre utca (12408-12410 hrsz) felőli lakótelkek kiegészítéseként kerüljenek jelölésre. Ennek a
szabályozási terven jelölt építési övezeti határ az akadálya, amelyet módosítani kell.
Hatályos szabályozási terv részlete:

Javasolt szabályozási terv részlete:
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94. Szo
Szombathely
zombathely,
mbathely, 029/2
029/24
/24 hrsz
hrsz megosztása
A tulajdonos azzal a kéréssel fordult SZMJV Önkormányzatához, hogy a 029/24 hrsz ingatlan kialakult használat szerinti megosztását támogatni
szíveskedjenek. A hatályos HÉSZ 42. § (2) bekezdése alapján 2000 m2-nél kisebb telek terület nem alakítható ki kertes mezőgazdasági területen. A kérés
ennél kisebb telekterületet eredményező megosztásra irányul.
A 329/2018.(XII.10.)
329/2018.(XII.10.) számú Közgyűlési
Közgyűlési határozat
határozat alap
alapján nem ke
kerül kidolgozásra.
kidolgozásra. A /2020.(
2020.(…
.(…..) számú Közgyűlési
Közgyűlési határozat alapján nem
nem kerül kidolgozásra.
Hatályos szabályozási terv
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95. Parkerdő lakópark 16667 hrsz zöldterület megőrzése
megőrzése
2018. június 25-én a közgyűlési döntése értelmében a területet a város átveszi. A településrendezési eszközökben változás nem lesz, marad változatlanul
zöldterület.
96. Teleki Bl
Blanka
nka utca volt irodaházb
irodaházba
rodaházban munkásszállás
munkásszállás kialakítás
kialakításának
ának biztosítása
Cél a volt irodaház építési övezeti előírásainak módosítása, amely lehetővé teszi akár munkásszállás kialakítását is. Jelenleg a tulajdonos vagy használó
számára szolgáló lakások helyezhetők el OTÉK alapján. A megoldás a terület kisvárosias lakóterületbe sorolása jelenti azzal, hogy a helyi építési
szabályzatban kizárólagos használat kerül megjelölésre – Lke1,m,
Hatályos településsze
Java
településszerkeze
lésszerkezeti
rkezeti terv részle
részlet
szlete
Javas
vasolt településszerkezeti
településszerkezeti terv részlete
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Hatályos szabályozási terv

197

Javasolt szabályozási terv részlete:
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97. Győzelem utca beépíté
beépítés
eépítésimód változtatása
változtatása
Cél a jelenlegi szabadonálló beépítési mód felülvizsgálata és oldalhatáronálló beépítési módra való változtatása. A változtatás oka, hogy az 11936/2 hrsz
ingatlan megvásárolta a 11937 hrsz hátsó kertjét, továbbá az OTÉK lehetőséget teremt arra, hogy kellően nagy telek esetén az építési helyet az adott
beépítés kihasználja, variálja. Az 11936/1 hrsz ingatlan saroktelek révén speciális fekvéssel bír, így a külön övezet megtartása nem indokolt.
Hatályos szabályozási terv részlete:

Javasolt szabályozási terv részlete:
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98. 1111-es Huszár
Huszár út 122. hsz. beépítési
eépítési mód
mód változtatása
változtatása
Cél a jelenlegi szabadonálló beépítési mód felülvizsgálata és oldalhatáronálló beépítési módra való változtatása és vagy az építési hely egyedi kijelölése a
telephelybe ékelődő épület beépítésének és hasznosításának érdekében. A 329/20
329/2018.(XI
/2018.(XII.10
18.(XII.10.)
I.10.) számú Közgy
Közgyűl
gyűlé
űlési határoza
határozat
rozat alapján nem kerül
kerül kidolgozásra.
kidolgozásra.
A /2020.(
2020.(…
.(…..) számú Közgyűlési
Közgyűlési határozat alapján nem
nem kerül kidolgozásra.
Hatályos szabályozási terv részlete:
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99. Hajdú
Hajdú utca építési hely kijelölésének törl
törlése
örlése
Cél a 2008-ban egy adott beépítéshez igazodó építési hely lehatárolásának törlése, mivel a jövőben más felosztással, az OTÉK szerinti építési hely
megadással kívánják a területet hasznosítani. A korábban egyfajta beépítési szándék alapján elkészült szabályozás a megváltozott igényekhez jobban
illeszkedő hasznosítás és beépítés korlátja lett, így az építési hely törlése indokolt.
Hatályos szabályozási terv részlete:
Javasolt szabályozási terv részlete:
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100.
100. Kertes
Kertes mezőgazdasági terület
Cél az osztatlan közös használatban lévő 0934/32 hrsz ingatlant érintő útszabályozás módosítása a 0927 hrsz ingatlan irányába. A változtatás oka a mindkét
oldali ingatlanokat egyenlően érintő megoldás kialakítása. A 329
329/2018.(XII.10.)
/2018.(XII.10.) számú Közgyű
Közgyűlési határozat alapján nem kerül kidolgozásra.
kidolgozásra. A /2020.(
2020.(…
.(…..)
számú Közgyűlési
Közgyűlési határozat alapján nem
nem kerül kidolgozásra.
Hatályos szabályozási terv

202

101
101. Rumi út beépítési mód és
és előkert
előkert szabályozás felü
felülvizsgálat
lvizsgálata
ata
Cél a 11502/1 hrsz ingatlanbeépítésének elősegítése, a jelenleg hatályos szabályozási előírásokban lévő – saroktelek lévén - kicsiny építési hely
megnövelésével. A 329/2018.
329/2018.(XII.10.)
/2018.(XII.10.) számú Közg
Közgyűlési határozat alapján nem kerül
kerül kidolgozásra.
kidolgozásra. A /2020.(
2020.(…
.(…..) számú
számú Közgyűlési
Közgyűlési határozat alapján nem
nem
kerül kidolgozásra.
Hatályos szabályozási terv
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103
103. Romkert Disco
Disco – 6024/2
024/2 hrsz - építés
építési
ítési övezeti elő
előírásainak módosítása
módosítása
A központi vegyes területként besorolt 6024/2 hrsz Romkert épület legnagyobb építménymagassága jelenleg 8 m. A kialakult beépítés megtartásával az
építési övezeti előírás úgy változna, hogy az építménymagasság 8 m-ről 12,5 m-re nő. Az oldalkert mérete az OTÉK 35.§ (3) bekezdése alapján a kialakult
sajátos településrendezési állapot szerinti a helyi építési szabályzatban 1,5 m-ben kerül az oldalkert legkisebb mérete ezen ingatlan esetében megállapításra.
Hatályos szabályozási terv részlete:

Javasolt szabályozási terv részlete:
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104. Centenár
ntenári
enáriumi liget
liget felújítása
felújítása,
lújítása, Bem József
József utca 2759/52 hrsz
hrsz (III.7.)
A Szombathelyi Szépítő Egyesület a Szombathely 2759/52 hrsz területen a Bem József utca 2795 hrsz trafóház mögötti zöldterületen a jelenlegi szabályozási
terven jelölt közlekedési terület, forgalomcsillapított kiszolgáló út funkciójú lakossági parkoló módosítását kezdeményezte. A cél a Szombathelyi Szépítő
Egyesület alapításának 100. évfordulójára 1985-ben széles városi összefogással létesített ún. „Centenáriumi liget” közpark felújítása, értékes
növényállományának megőrzése. A Horváth László útmérnök által készített parkolóterv beemelésre került. Ennek érdekében szakmai és költséghatékonysági
szempontból a parkoló jövőbeni kialakítása módosítandó 42 db +2 db férőhelyre.
Hatályos szabályozási terv részlete:

Javasolt szabályozási terv részlete:

205

105
105. Szombathely, Szűrcsapó
Szűrcsapó 66-20. lakóhá
akóházak körn
környezetében parkolókialakítás
parkolókialakítás bizt
biztosítása
iztosítása
A kérelmező kezdeményezte a Szűrcsapó utca 14. úttesthez legközelebb eső lépcsőház mögötti parkoló végében, a Szűrcsapó utca 16. hsz előzővel
szembeni zöldfelületen, a Szűrcsapó utca 18. hsz. úttesthez legközelebb eső lépcsőház mögötti parkoló végében található zöldfelületen (2778 hrsz), a
Szűrcsapó utca 20. hsz. előzővel szemközti zöldfelületen, a Szűrcsapó utca 8.hsz oldalában lévő, tehát az épület és a Derkovits Gyula Általános Iskola közötti
területen, Szűrcsapó utca 6. oldalán lévő zöldfelületen parkoló bővítését és új várakozó helyek kialakítását. Parkoló kerül továbbá a Rohonci út 60-66.,
lakóház mögött 10 férőhellyel, a Rohonci út 50. hsz mellett (Domus déli parkoló bővítése) 30 db férőhellyel. A szűrcsapó 26-24 közötti parkoló további 20 db
férőhellyel bővült.
Hatályos szabályozási tervi részlete
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Javasolt szabályozási terv részlete:
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106. Szombathe
Szombathely, 4820/1,
4820/1, 4821/1
4821/1 hrsz
A kérelmező kezdeményezte a kertvárosias lakóterületen fekvő 4820/1, 4821/1 hrsz ingatlanok összevonását, amelyet most az eltérő építési övezet határa
akadályoz. A két keskeny telek összevonása indokolt és illeszkedik az utca kialakult telekstruktúrájához. Az egységes építési övezeti jel Lke1-SZ-30-4,5-900
lesz.
Hatályos szabályozási terv részlete:

Javasolt szabályozási terv részlete:
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107
107. Szombathely,
Szombathely, Juhá
Juhász Gyula utca 11.
A kérelmező kezdeményezte a Juhász Gyula utca 11. szám alatt a meglévő építési övezeti előírás módosítását és az Lk-Z-50-6,5-400 jelű építési övezetben a
beépítési intenzitás növelését 50 %-ről 60 %-ra annak érdekében, hogy az udvarán gépjármű tárolót létesíthessenek. A kért építési övezeti előírás nem kerül
emelésre, mivel a tömb túlépítését eredményezné.
A /2020
/2020 (…
(… ) Kgy ha
határozat alapján
alapján nem kerül
kerül kidolgozásra.
Hatályos szabályozási terv részlete:

Javasolt szabályozási terv részlete:
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108
108. Szombathely,
Szombathely, Premontrei Gimnázium
A Csornai Premontrei Prépostság kezdeményezni a 6146 és 6158 hrsz ingatlanok közötti telekalakítást, amelyet most az eltérő építési övezeti előírása
akadályoz. A Vt-Z-50-8,5-500 és Vt,o-Z-70-13-8000 építési övezetek között vagy az építési övezet határát kell pontosítani, vagy a két ingatlant egységes
építési övezetvbe kell besorolni
Hatályos szabályozási terv részlete:

Javasolt szabályozási terv részlete:

210

124
124. Csimborasszó Gyermek és Sportrehabilitációs központ
központ, Vízöntő utca
utca
Cél a volt TÁVHŐ telephely mellett működő Csimborasszó Gyermek és Sportrehabilitációs központ működésének elősegítése és az építési övezeti előírás
kiegészítése egészségügyi kizárólagos területfelhasználással annak érdekében, hogy a központ fejlesztése folytatható legyen. A hatályos kisvárosias építési
övezet, kizárólagos területfelhasználással kereskedelem, lakó funkció mellett felvenné a kizárólagos egészségügyi funkciót is. Lk,k,l-SZ-50-12,5-1500 építési
övezet módosításra kerülne Lk,k,l,eü
eü-SZ-50-12,5-1500
építési övezeti jelre.
eü
Hatályos szabályozási terv részlete:
Javasolt szabályozási terv részlete:
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125
125. Óperint utca 56845684-5688/2 hrsz ingatlanokat érintő építési
építési övezet határ módosítása
Az 5684 hrsz Óperint utca 18 ingatlan a SZOVA Zrt tulajdonában áll. Az Óperint utca 16 szám alatti 5688/2 hrsz ingatlan tulajdonosa vételi szándékot nyújtott
be az 5684 hrsz ingatlan 42 m2-es területrészére. Az 5684 hrsz ingatlan Vt-SZ-50-13-720 jelű építési övezetbe tartozik, míg a tőle keletebbre lévő 5688/2 hrsz
ingatlan Vt-Z-50-9-1000 építési övezeti jelű településközpont vegyes építési övezetbe.
A /2020.(
2020.( ) számú Közgyű
Közgyűlési határozat
határozat alapján
alapján a településrendezési eszközök generális felülvizsgálatába utalt kérelem.
kérelem.
Hatályos szabályozási terv
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126
126. Boldog Brenn
Brenne
enner János Általános
Általános Iskola,
Iskola, Gimnázium és Kollégium
Kollégium építési övezeti határ módosítása
módosítása
Cél a településközpont vegyes terület (Vt) építési övezeti határ módosítása és a 10011/2 hrsz keleti végén telekhatárrendezés, ehhez igazodó építési övezeti
lehatárolás biztosítása. A változtatás célja az iskola bővítésének elősegítése. Csatolva a javasolt telekhatárrendezés vázlata.
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Hatályos szabályozási terv

Javasolt szabályozási terv
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127
127. Általános észrevételek
észrevételek a településrendezési eszközök módosításához 3.
1, Romkert Diszkó problémája:
Korábbi tervezési munkám során komoly problémát okozott, hogy az Ady tér és a Romkert határán álló Romkert Diszkónál az építési hatóság azzal az indokkal
utasította el két menekülő ajtó megnyitását a Romkert telke felé néző homlokzaton, hogy az OTÉK 37. §-a ezt nem teszi lehetővé. Ez igaz, de az épület eleve úgy épült,
hogy bejárattal, terasszal és számos ablakkal rendelkezett a telekhatáron a Romkert felé is. Az alagsori kőtár ajtaja is a romkertből nyílik. Az általunk korábban tervezett
bővítéskor - a terasz beépítésekor – egy a romkertből nyíló új bejárat és további hét nagy ablak megépítéshez az építési hatóság gond nélkül hozzájárult. A tulajdonos a
jövőben az épületet – a diszkó megszüntetésével, egy emelet ráépítésével - panzióvá kívánja átalakítani. Ehhez az új szinten is ablakokat szeretne nyitni. Felmerült az is,
hogy az épült földszintjén legyen a Romkert bejárata, pénztára és fogadó csarnoka. Korábbi kérelmünk alapján az építménymagasság megemelésre került, de a
szomszédos telekre néző nyílás kialakításának tilalma alól az ingatlan a helyi építési szabályzatban nem kapta meg az Oték 111. §-a alapján adható felmentést, annak
ellenére, hogy az állami főépítész ezt előzetesen támogatta. A tervezett panzió tanulmánytervét ennek megfelelően készítettek el és mutattuk be. Az előkészítő anyagban
szerepelt az előkert méretének csökkentése, de ez nem szerepel a végleges anyagban, és a problémára nem is jelentene megoldást. Javaslom a 6024/2 helyrajzi számú
telket az OTÉK 37.§. előírása alól felmenteni.
2, Övezeten belüli zöldfelületek problémája
A szabályozási terven sok telek hátsó részén jelölve vannak az un. „övezeten belüli zöldfelületek”. Ez - az Oték-ban nem szereplő fogalom – a helyi építési szabályzat
tervezetében két különböző meghatározással szerepel: a 3.§. 5. pont szerint ezen belül „épület és burkolt felület elhelyezése nem engedélyezhető”, a 13. § 8. pont szerint
ilyen területen „építmény elhelyezése és burkolt felület kialakítása nem engedélyezhető”. Ez az előírás jóval szigorúbb az OTÉK 35§. 7. pontjának előírásánál, mely a
hátsókertekben számos épület és építmény elhelyezését lehetővé teszi. Az „övezeten belüli zöldfelület”-ként jelölt területek a már beépített területen több meglevő
épületet, építményt és burkolatot érintenek. Véleményem szerint erre a külön szombathelyi szigorításra nincsen szükség, különösképpen nem a már kialakult területeken.
A Hész az OTÉK előírásaihoz képest megemelte a telken belül elhelyezendő gépkocsik számát. Ez majd újabb burkolat felületek megépítést teszi szükségessé, amit a
szóban forgó előírás esetleg nem tesz lehetővé.
3, Kertvárosi övezetek 60%-os zöldfelületi előírása:
A régi villaszerűen beépített területek és a korábbi kertvárosi területek három féle kertvárosi területbe lettek sorolva. Az Lke2 és az Lke3 területeken a Helyi Építési
Szabályzat 30 %-os beépíthetőség mellett minimum 60% zöldfelület kialakítását és fenntartását írja elő. Az Oték a kertvárosias lakóterületek esetén a legkisebb
zöldfelületet 50%-ban határozza meg, a szombathelyi Lke2 és Lke3 övezet ennél 20%-kal szigorúbb. A 30%-os beépíthetőség mellett a 60% zöldfelület követelményét
túlzónak tartom. Ha kihasználják a szabályzat által biztosított 30%-os beépíthetőséget, és biztosítják a megkövetelt 60%-os zöldfelületet, akkor csak 10% marad a
gyalogos bejárat, előlépcső, kerítés, épület körüli járda, angolakna, pince lejáró, kocsibejáró, parkolóhelyek, teraszok, kerti szerszám tárolók, játszóterek, kukatároló stb.
elhelyezésére. Ráadásul megnőtt a telken elhelyezendő parkolóhelyek száma és előírás lett a telken belüli megfordulás is. A dupla garázshoz és a megforduláshoz
szélesebb burkolt felület kell és nem lehet biztosítani a megemelt zöldfelületi előírást!
Egymás mellet lévő, hasonló jellegű kertvárosi területeken a zöldfelületi minimum váltakozik: hol 60% (Lke2 és Lke3), hol csak 50% (Lke1). Javaslom a zöldfelületi
minimumot egységesen 50 %-ban meghatározni. Az utcakép és a levegő minősége nem az előírt zöldfelület 10%-os megnövelésétől, hanem a zöldfelületek ápoltságától
lesz jobb.
4, Telken belüli megfordulás:
A Hész 14.§. 3. pontja szerint „Lakóterületen és bármely építési övezetben, övezetben (sic!) új lakás létrejöttét eredményező bővítés vagy építés esetén
lakásrendeltetési egységenként az építési telken vagy telken belül 2 db gépkocsi elhelyezési és telken belüli megfordulásának lehetőségét biztosítani kell.” Ez azt jelenti,
hogy egy egylakásos új háznak a jövőben nem nyílhat a garázsbejárata az utcáról, csak ha abban meg lehet fordulni. Ezt az előírást csak nagyobb parkolószám esetén –
pl. 4 db parkolóhely felett - tenném kötelezővé.
5, Többszintes növényállomány fogalma:
A Helyi Építési Szabályzatban több helyen szerepel ez a mondat: „Új, még beépítetlen telek esetén többszintes növényállomány nem vehető számításba a zöldterület
nagyságának meghatározásánál.” Nem tudom értelmezni ezt a mondatot. Az OTÉK-ban csak a” tetőkertek és a vízfelület beszámítása a telekre előírt zöldfelületbe” című
táblázatban szerepel ez a fogalom. A többszintességhez nem tartozik semmilyen kedvezmény.
A /2020.(
2020.( ) számú Közgyű
Közgyűlési határozat alapján
alapján a településrendezési
településrendezési eszközök
eszközök generális felülvizsgálatába
felülvizsgálatába utalt kérelem.
kérelem.
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128. Deák Ferenc utca 35. építési övezeti határ módosítása (6085/1 és 6085/2
6085/2 hrsz)
A kérelmező előadta, hogy a Szombathely, Deák Ferenc utca 35. házszám alatt fekvő 6085/1 hrsz (306 m2 lakóház-udvar) és 6085/2 hrsz (beépítetlen
terület). A 6085/2 hrsz beépítetlen zárványterület és a két telek között húzódó eltérő építési övezetek határvonala miatt nem összevonható a 6085/1 hrsz
ingatlannal.
A
/2020.(…..) számú Közgyűlési határozat alapján
alapján a településrende
településrendezési
endezési eszközök generális
generális felülvizsgálatába utalt kérés, jelen eljárásban
eljárásban nem kerül
kidolgozásra.
Hatályos településszerkezeti terv részlete
Hatályos szabályozási terv részlete:
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129.
29. Zanati
Zanati – Sárvár utca építési övezeti lehatárolás
lehatárolás változtatása
A kérelem a Sárvár utca 4. hsz, 7742 hrsz ingatlan vonatkozásában érkezett. A lakótelket szeretnék a tőle északra lévő 7738 hrsz ingatlannal egyesíteni és
azonos építési övezeti előírás alá vonni. A fejlesztés célja a meglévő Zanati út felőli telephely déli irányú bővítése iroda funkciókkal.
A /2020.(
2020.( ) számú Közgyű
Közgyűlési határozat alapján
alapján a településrendezési eszközök generális felülvizsgálatába utalt kérelem.
kérelem.
Hatályos szabályozási terv
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130.
30. Körmendi út – Pohltó utca építési övezeti lehatárolás
lehatárolás változtatása
A 10442/13 hrsz ingatlant a SZOVA Zrt-től vásárolta meg, amely szomszédos a Castrum Sec és a Komáromi Villamossági Kis és Nagykereskedelmi Kft
telephelyével. Annak érdekében, hogy a Körmendi út felőli telephelyünk és a most megvásárolt ingatlan együttesen hasznosítsa szükséges lenne a Gksz-SZ50-10-5000 és a Gksz-Sz-50-6-1200 építési övezetek egységesítése és az új Gksz-SZ-50-10-1200 jelű építési övezet kialakítása. Az egységes Gksz építési
övezeti előírás lehetővé tenné a telekalakításokat, a telephelyek egységes építészeti elvek szerinti hasznosítását. Ennek akadálya a 10442/13 hrsz keleti
oldalán lévő építési övezeti határ. A változás területfelhasználás változással nem jár, az építési övezet egységesítése mindkét telephely bővítését és további
fejlesztését lehetővé tenné.
A /2020.(
2020.( ) számú Közgyű
Közgyűlési határozat alapján
alapján a településrendezési eszközök generális felülvizsgálatába utalt kérelem.
kérelem.
Hatályos szabályozási terv
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131. Zanat városrész építési övezeti határ változtatása
14803/67 és 14803/68 hrsz ingatlanok esetében kezdeményezi az építési övezeti határ pontosítását. A cél a Fenyő utca és a külső Zanati út felőli beépítések
közös telekhatárának a kisléptékű korrekciója.
A /2020.(
2020.( ) számú Közgyű
Közgyűlési határozat alapján
alapján a településrendezési
településrendezési eszközök generális
generális felülvizsgálatába utalt kérelem.
kérelem.
Hatályos szabályozási terv
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132. Alsóhegyi út mentén az építési övezeti jel módosítása
Az Alsóhegyi út 44. hsz. lakóház tulajdonosa azzal a kéréssel fordult Szombathely MJV Önkormányzata felé, hogy a telekre előírt 7,5 m-es
építménymagasságot 4,5 m-re csökkenteni szíveskedjen.
A /2020.(
2020.( ) számú Közgyű
Közgyűlési határozat alapján
alapján a településrendezési eszközök generális felülvizsgálatába utalt kérelem.
kérelem.
Hatályos szabályozási terv
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133. Pipacs utca beépítési
beépítési mód változtatása oldalhatáros
oldalhatáros beépítésről
beépítésről zártsorúra.
A Pipacs utcai lakos azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a Pipacs utca 15-23 hsz tömb, Székely Bernadett utca felőli beépítését oldalhatáros
beépítési módját zártsorú beépítési módra változtatása meg. A tömbterületnek jelenleg egységes építési övezeti előírása van. A beépítési mód változtatásának
feltétele kell legyen az oldalhatáros beépítési módhoz igazodó nyílásrend, tűzszakasz határok vizsgálata.
A /2020.(
2020.( ) számú Közgyű
Közgyűlési határozat
határozat alapján
alapján a településrendezési
településrendezési eszközök generális
generális felülvizsgálatába utalt kérelem.
kérelem.
Hatályos szabályozási terv
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134. 8686-os főút Zanat felé menő szakaszának
szakaszának vizsgálata építménymagasság n9övelés
n9övelés érdekében.
érdekében.
A 0195/22, 0195/57 hrsz ingatlanok esetében a kérés arra irányul, hogy a tömbterület építési övezeti előírása alapján a főúthoz közelebbi telkek esetében 6,0
m építménymagasságot állapít meg. A kérelem az építménymagasság legalább 8,0 m-re való felemelését kezdeményezi, tekintettel a szomszédos építési
övezet 10 m-es előírásához.
A /2020.(
2020.( ) számú
számú Közgyű
Közgyűlési határozat alapján
alapján a településrendezési eszközök generális felülvizsgálatába utalt kérelem.
kérelem.
Hatályos szabályozási terv
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135
135. Volt Városi strand
A településközpont vegyes terület Vt2 jelű építési övezeti előírás módosítása szükséges a minimális telekméret 8000 m2-ről 3000 m2-re való csökkentésével.
A változás célja a terület megosztásának elősegítése és az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanon bölcsőde elhelyezésének biztosítása.
Hatályos szabályozási terv

Javasolt szabályozási terv
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136. Rákóczi utca 70. Mészáros Cukrász
Cukrászda
ászda
A kérelem a Rákóczi Ferenc utcai tömbterület esetében kezdeményezi a kertvárosias villa jellegű lakóterületeken alkalmazott 60 %-os zöldfelületimutató
csökkentését legalább 50 %-ra, mivel a tevékenység jellege és a telken belüli burkolt felületek, gépjármű bejárási igény alapján az 50 %-os zöldfelületi mutató
teljesíthető.
A /2020.(
2020.( ) számú Közgyű
Közgyűlési határozat alapján
alapján a településrendezési eszközök generális felülvizsgálatába
felülvizsgálatába utalt kérelem
kérelem.
elem.
Hatályos szabályozási terv
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137. Vásártér utca 3. telephely rendezése
Az Inciál Autóház Kft Szombathely, Vásártér u. 3. alatti telephelyét keleti irányban szeretné bővíteni a jelenleg 0251/3 hrsz 86-os főút felhagyott szakaszaként,
az egykori Csaba utcai kapcsolatot biztosító ~1922 m2-es telekrésszel. A területet a hatályos szabályozási terv is ipari gazdasági területként a 0251/3 18002
és a 18009/1 hrsz kiegészítéseként rendeli. A telekkiegészítésre a szomszédos iQor vállalkozás nem tartott igényt. A Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel született
megállapodásuk alapján így a telekrészt a 18009/1 hrsz vásárolná meg egészben. A telekalakítás során rendezésre kerülne a 18002 és 18009/1 hrsz közötti
telekhatár beszögelés is oly módon, hogy a területet a módosítandó építési övezet határa mentén cserére kerülne, amely a meglévő és kerítések alapján
egyenes telekhatárt eredményezne. A telekkialakításának akadálya a hatályos szabályozási tervben jelölt építési övezet határ a 18002 és 18009/1 hrsz között,
amely eltér a telekhatárok végleges kialakításának szándékától. A telekhasználatot akadályozza a 18009/2 hrsz keleti végén jelölt beültetési kötelezettség ~17
m szélességben, mivel jelenleg és a jövőben is ott autóparkoló, autó bemutató tér kapna helyet. Kérik a beültetési kötelezettség felülvizsgálatát és törlését.
Kérik a meglévő épületek bővítése érdekében a 18009/1 hrsz északi oldalkertjének 10 m-ról OTÉK szerinti 5 m-re való csökkentését, amely a meglévő szerviz
épület bővítésének jelenlegi akadálya.
Hatályos szabályozási terv
Javasolt szabályozási terv
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138
138. 1000 parkoló Szombathelyen
(Megjegyzés: a zárójeles kódszámok pl: VII.23. a táblázati beazonosítást segítik majd)
A 138. pont alatt azon új parkolóhely kijelölések jelennek meg, amelyek nem más kérelmekhez nem csatlakoznak, ugyanakkor a komplex, több városrészt is
érintő, településrendezési terv módosítással járó parkolófejlesztési terv részei.
Parkoló kialakítása a KISZ la
lakótelepen,
kótelepen, Károly Róbert utca 3030-38.hsz.
Szombathely MJV megbízásából, Somlai Péter úttervei alapján kerültek a kibővített parkolóterületek jelölésre a 9487/3 hrsz területen.
Hatályos szabályozási terv részlete:

Javasolt szabályozási terv részlete:
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Károly Róbert u. 14/C mellett (VIII.36.)
A meglévő parkoló szegélyeinek rendezésével és korszerűsítésével várhatóan 6 db új parkoló kialakítására nyílik lehetőség.
Hatályos szabályozási terv részlete:

Javasolt szabályozási terv részlete:
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Parkoló kialakítása a Derkovits lakótelepen,
kótelepen, a Roh
Rohonci út 2929-39. hsz. nyugati
nyugati felén
felén (IV.12.)
Szombathely MJV megbízásából, a korábban garázs, parkolóház számára fenntartott 3587/9 hrsz és 3587/10 hrsz területen és annak bővítményeként
Hatályos szabályozási terv részlete:

Javasolt szabályozási terv részlete:
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Dr Szabolcs
Szabolcs Zoltán utca – Patak utca
utca sarkán
A Dr. Szabolcs Zoltán utcára merőleges Patak utca meglévő közterületén kétoldali parkoló kialakítása tervezett, továbbá a 2553/7 hrsz közterület egy
részének igénybevételével a Kertész utca 49. hsz lakóház (2552 hrsz) mögött összesen 34 db új parkolóhely létesítésére lesz lehetőség. (V.13.)
Hatályos szabályozási terv részlete:
Javasolt szabályozási terv részlete:
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Király u. 99-11. szsz- mögötti tömbbelsőben (VII.22.)
A Király utca 11-13. hsz lakóházak nyugati oldalán a telken beüli zöldfelület kijelölésének felülvizsgálatával és részleges törlésével került sor a tömbbelsőben
a hiánypótló parkolási igény teljesítésére. A változást követően 10 db új parkoló kialakítására kerülhet sor.
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Bem József utca 66-8. (Derkovi
(Derkovits
Derkovits lakótelep, Kodály ZoltánZoltán- Váci Mihály utca
utca)
ca (VII.23.)
A Perint bal partján, Kodály Zoltán utca és Váci Mihály 68-74. hsz. lakóépület nyugati oldalán jelenleg is van tervezett parkolóterület kijelölve. A módosítás
során a parkoló további 20 db férőhellyel kerülne kiegészítésre.
Hatályos szabályozási terv részlete:

Javasolt szabályozási terv részlete:

231

Joska Ola lakótelep
lakótelep Hunyadi 51. mögötti
mögötti parkoló
parkoló (VI.16.)
A jelenleg tervezett parkoló a Hajnal utcától délre indul és a Károlyi Antal utcáig tartana. A módosítás során a parkoló területe felülvizsgálatra kerül. Az északi
oldalon – korábban parkolóként jelölt sávban -pedig játszótér kialakítására nyílik lehetőség. A megmaradt parkolóterületen ~15 férőhelyes parkoló alakítható ki.
Hatályos szabályozási terv részlete:
Javasolt szabályozási terv részlete:
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Derkovits lakótelep, Váci
Váci Mihá
Mihály
hály utca 3232-34. hsz
Váci Mihály utca 32. lakóház keleti oldalán tervezett parkolóterület kialakításával 12 db új férőhelyes parkoló jönne létre.(VIII.24.)
Hatályos szabályozási terv részlete:

Javasolt szabályozási terv részlete:
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Derkovits lakótelep,
lakótelep, Rohonci
Rohonci út 3838-50. hsz (VIII.27. VIII.28.) és Rohonci út 5 – 7. (VIII.37.), Perintparti sétány 1. (VIII.38.)
Rohonci út 50. lakóház keleti oldalán tervezett parkolóterület kialakítás 30 db férőhellyel (VIII.27. VIII.28.), továbbá a Rohonci út 36-42. hsz. (VIII.37.) lakóház
keleti oldalán 20 férőhelyes parkoló jönne létre. Új parkoló építése tervezett 6-6 férőhellyel a Rohonci út 5 – 7. (VIII.37.) és a Perintparti
Perintparti sétány 1. (VIII.38.) déli
oldalán.
Hatályos szabályozási terv részlete:
Javasolt szabályozási terv részlete:
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Oladi
Oladi lakótelep
Az Oladi lakótelepen a Nagy László utca 1-7. hsz. mellett lévő parkoló déli oldalán 10 férőhelyes parkoló kialakítására nyílik a rendezési terv módosítását
követően lehetőség. (VIII. 28.) A Nagy László utca 1-7. tömbbelsőben a játszótér nyugati oldalán 6 db parkolóhely kialakítására nyílik lehetőség. (VIII.42.) A
Nagy László utca 32-36 hsz. keleti oldalán 10 férőhelyes parkoló kialakítását kívántuk biztosítani (VIII.29.). A Kodály Zoltán utca 26 - 32. mögött tömbbelsőben
6 új parkoló kialakítása tervezett (VIII.41.)
Hatályos szabályozási terv részlete:
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Javasolt szabályozási terv részlete:
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Oladi lakótelep,
lakótelep, Kassák Lajos u. 21 - 27 mögötti
mögötti tömbbelső (VIII. 40.)
A szabályozási terv módosítását követően 6 új parkoló alakítható ki a tömbben.
Hatályos szabályozási terv részlete:
Javasolt szabályozási terv részlete:
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Oladi
Oladi lakótelep, Kassák Lajos utcautca- Faludi Ferenc utcai tömbök
A Kassák Lajos utca 3-7 hsz. tömbbelsőben 5 db, a Faludi Ferenc-Gazdag Erzsi utca-Apácai Csere János sétány közötti tömbbelsőben 5 új parkoló
kialakítására nyílik lehetőség.
Hatályos szabályozási terv részlete:

Javasolt szabályozási terv részlete:
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