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Településszerkezeti terv 

Határozat a településszerkezeti terv módosításáról 

Területfelhasználási terv 5M TSZ-J/1/5M M 1 : 10 000 

 

Szabályozási terv 
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Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
……………… csornai kt.  határozata  

Csorna város településszerkezeti tervének módosításáról 
 
Csorna város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csorna város településszerkezeti tervének 
megállapításáról szóló 28/2013. (II. 11.) csornai kt. határozatának módosításáról az alábbi határozatot 
hozza: 
 
1. A1431 hrsz-ú telek (Premontrei kert) településközpont vegyes besorolást kap. 
 
2. A 28/2013. (II. 11.) csornai kt. határozat Csorna város településszerkezeti tervének leírásáról szóló 

2. számú melléklete az alábbiak szerint változik: 
 

A Területfelhasználás című fejezet Beépítésre nem szánt területek című alfejezetének Zöldterület 
című részéből törlésre kerül a következő: 

Meglévő, megmaradó területek 
- a premontrei prépostság volt kertje történeti kertként visszaállítva 

 
3. A 28/2013.(II.11.) csornai kt. határozat 1. számú mellékletét képező Területfelhasználási terv, jele: 

TSZ-J, munkaszáma: Rp.I.237-21 terven e határozat 1. számú mellékletét képező 
Területfelhasználási terv 5M című, TSZ-J/1/5M rajzszámú terven módosítással érintett terület 
határa jellel körülhatárolt területre vonatkozó területfelhasználást át kell vezetni, egyúttal ezen terv 
munkaszámát Rp.I.237-22-re kell változtatni. 

 
 
Felelős: dr. Bónáné dr. Németh Katalin polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 
 
 dr. Bónáné dr. Németh Katalin    Szalainé dr. Németh Annamária 
          polgármester                        jegyző  
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Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
………………………. önkormányzati rendelete 

a település belterületének helyi építési szabályzatáról szóló 17/2000 (X. 2.) rendelet 
módosításáról 

 
Csorna Város Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 
bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében 
eljáró, annak 9. mellékletében meghatározott államigazgatási szervek véleményének kikérésével, 
következőket rendeli el: 
 
 
1. § A település belterületének helyi építési szabályzatáról szóló 17/2000. (X.2.) rendelet 

(továbbiakban: rendelet) 1.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(4) Jelen rendelet csak az övezeti terv hiteles másolatával, a Szabályozási és övezeti 
helyszínrajz V. című, SZ-J/5 rajzszámú, Rp.I.237-4/II. munkaszámú, a Szabályozási és övezeti 
helyszínrajz 1/1 (Belváros) című, SZ-J1/1 rajzszámú, Rp.I.237-22 munkaszámú,  a 
Szabályozási és övezeti helyszínrajz 1/2 című, SZ-J1/2 rajzszámú, Rp.I.237-5/2. munkaszámú, 
a Szabályozási és övezeti helyszínrajz 1/3 című, SZ-J1/3 rajzszámú, Rp.I.237-5/2. 
munkaszámú, a Közterületrendezési helyszínrajz (Belváros) című, SZ-J2 rajzszámú, Rp.I.237-
5/2. munkaszámú, a Mértékadó épületek helyszínrajza című, SZ-J3 rajzszámú, Rp.I.237-5/2. 
munkaszámú, a Belterületi szabályozási és övezeti terv című, SZA-1/M rajzszámú, Rp.I.237-
16 munkaszámú,  a Belterületi szabályozási és övezeti terv című, SZJ-1M rajzszámú, Rp.I.237-
16 munkaszámú, a Belterületi szabályozási és övezeti terv című, SZJ-1M rajzszámú, Rp.I.237-
21 munkaszámú tervvel együtt érvényes.” 

 
2. § (1) A rendelet 11.§ (6) bekezdése a következő táblázati sorral egészül ki: 

„ 
Vt-I3 Intézmény 8000 - - Szabályozási és övezeti 

helyszínrajz 1/1 
(Belváros) terv szerint 

30 50 - 10,0 

amely 
számításá
nál a 
templom-
tornyot 
figyelmen 
kívül kell 
hagyni 

„ 
(2) A rendelet a következő (11) bekezdéssel egészül ki: 
„A Vt-I3 építési övezetben a korlátlan közhasználatú kertként megjelölt területet közhasználatú 
kertként kell kialakítani és fenntartani. A közhasználatú kert területén kerti építmények, vendéglátó 
és szálláshely szolgáltató épületek helyezhetők el. Épület a közhasználatú kertként megjelölt terület 
legfeljebb 5%-át foglalhatja el.”   
 

3. § E rendelet hatályba lépésével a rendeletnek a Szabályozási és övezeti helyszínrajz 1/1 
(Belváros) című, SZ-J1/1 rajzszámú, Rp.I.237-19 munkaszámú mellékletén a jelen rendelet 
mellékletét képező Szabályozási és övezeti terv 1/1M (Belváros) című, SZ-J1/1M rajzszámú, 
Rp.I.237-22 munkaszámú terven módosítással érintett területként lehatárolt területre vonatkozó 
szabályozást át kell vezetni, egyúttal ezen melléklet munkaszáma Rp.I.237-22-re változik. 
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4. § E rendelet az elfogadást követő napon lép hatályba. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
dr. Bónáné dr. Németh Katalin    Szalainé dr. Németh Annamária 
          polgármester                        jegyző   
      
Záradék: A rendelet …………. napján került kihirdetésre. 
       
 

Szalainé dr. Németh Annamária 
 
 
 

                     jegyző 
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1. ELŐZMÉNYEK  
 
Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályos településszerkezeti tervét a 
többször módosított 28/2013.(II.11.) csornai kt. határozattal, a belterületre vonatkozó helyi építési 
szabályzatát a többször módosított 17/2000 (X. 2.) önkormányzati rendeletével állapította meg. 
 
A Csornai Premontrei Prépostság fejlesztési terveinek településrendezési tervi megalapozása 
céljából Csorna Város Önkormányzatánál kezdeményezte a településrendezési eszközök 
módosítását. Csorna Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2019. (I. 24.) határozatával 
döntött a kezdeményezés befogadásáról, 4/2019. (I. 24) határozatában a fejlesztéssel érintett 
területet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánította. 
 
2. TERVEZÉSI PROGRAM  

A Csornai Premontrei Prépostság területét, épületegyüttesét érintően a rend 900 éves fennállásának 
évfordulójára 4 különböző támogatásnak köszönhetően komoly építési munkálatok kezdődnek 
rövidesen: 
Az 1390/2016. (VII. 21.) kormányhatározatban foglalt támogatás által megújul az apátság 
díszterme, az enteriőrök, az apáti kápolna üvegablaka, valamint a templom előtere. Az épület 
állagmegóvási munkálatain túl új, gazdaságos világítástechnológiai, biztonsági és beléptető 
rendszerrel gazdagodik az apátság. Az élmény alapú ismeretátadást innovatív megoldások, audio-
guide rendszer, imázsfilm, egyedi szoftverek és kiállítástechnológia biztosítja majd. 
A TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00013 pályázat keretében kialakításra kerül az apátságon végigvezető 
turisztikai látogatási útvonal. A projekt keretében frissítésre kerül a meglévő csornai helytörténeti 
kiállítási egység, új múzeumpedagógiai foglalkoztató, filmvetítő, kávézó és ruhatár kerül 
kialakításra, a programkínálat színesedik. Régi fényében kerül helyreállításra az apátsági könyvtár, 
amely ezután megnyílik a látogatók előtt.   
TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00003 pályázat keretében fejlesztésre kerülő csornai történelmi 
Premontrei Park ökoturisztikai szempontok szerint újul meg. A park északkeleti sarkában egy 
tisztáson a gyerekek számára játszótér kap helyet. A Rábaköz–Hanság élővilágát – elsősorban a 
vizes élőhelyekre koncentrálva – ökoturisztikai szempontból reprezentáló ún. BIOTÓP bemutató 
hely kerül kialakításra a projekt során. A park központja rehabilitációra kerül, tereprendezéssel, 
pihenő padok kihelyezésével, szabadtéri közösségi térként szolgál majd. A fő sétány közepén egy 
kisebb teresedésen történik meg a Szent Norbert emlékhely kialakítása.  
Az 1726/2017. (X. 10.) kormányhatározatban foglalt támogatás által lehetőség nyílik az apátsági 
épületegyüttes fejlesztése révén egy egyházi Szeretetotthon létrehozására, melynek terveztetési 
munkái zajlanak. 
A négy különböző forrásból finanszírozott projekt egymással szoros együttműködésben, egymást 
kiegészítve valósul meg. 
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Környezetrendezési terv, Kertépítészeti helyszínrajz (szakági tervező: Kertművek Kft., 2018.) 

 

Az állami vagyongazdálkodással és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes 
törvények módosításáról, valamint egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről szóló 2018. 
évi CXXVIII. törvény 38.§-a szerint: „A Csorna 1431 helyrajzi számú, kivett közpark 
megnevezésű ingatlan tulajdonjogát a tulajdonos helyi önkormányzat a Csornai Premontrei 
Prépostság javára a Mötv. 108. § (2) bekezdés b) pontja alapján ingyenesen átruházhatja. Az 
ingyenes átruházás tekintetében az Nvtv. 6. § (1) bekezdését nem kell alkalmazni”.  
Fentieknek megfelelően Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2019.(I.24.) 
számú határozatával a premontrei kert tulajdonjogát visszaszolgáltatta a rendnek. Az eddig 
önkormányzati tulajdonban lévő, közparkként használt terület továbbra is közhasználatú 
zöldfelületi funkciót fog betölteni, de tulajdonosa és kezelője a Csornai Premontrei Prépostság lesz. 
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A Soproni út felől, a mai földszintes üzletsor helyén földszint +1 emelet + tetőtér beépítésű 
épületszárnyat terveznek építeni, amelyben alul árkádos üzletek, felül pedig az apátsági vendégek, 
zarándokok számára szolgáló helyiségek kerülnek kialakításra. 
Az északi oldalon, a művelődési ház felől, az épületegyüttes befejezéseként földszint +1 emelet + 
tetőtér beépítésű épületszárnyban egyházi szeretetotthon létesül. 
 

 
Beépítési javaslat (Tér-Háló Kft, 2019.) 

A kért építési paraméterek: építési mód – a beépítési terv szerint, beépíthetőség -  25%, kialakítandó 
minimális zöldfelület – 65%, megengedett legnagyobb építménymagasság – 10m a templom 
épületének figyelmen kívül hagyásával. 
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Munkaközi látványterv a Soproni utca felől ((Tér-Háló Kft, 2019.) 
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Munkaközi látványterv szeretetotthon ((Tér-Háló Kft, 2019.) 

 
Feladatleírás: 

1. Az apátsági park besorolásának megváltoztatása a tulajdonosváltás következtében. 
2. A szabályozási paraméterek megváltoztatása annak érdekében, hogy a tervezett épületek 

megépíthetők legyenek.  
3. A szomszédos területek szabályozási paramétereinek módosítása annak érdekében, hogy 

az Apátság telke a fejlesztéshez szükséges mértékig kiegészíthető legyen. 
 
3. TERVEZÉSI FOLYAMAT  

Tekintettel Csorna Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2019. (I. 24) határozatára, az 
egyeztetési folyamat a tárgyalásos eljárás szabályai szerint történik, s a partnerségi egyeztetési 
szakasszal indul. 
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4. TERÜLETRENDEZÉSI ÖSSZEFÜGGÉSEK 
 
Országos Területrendezési Terv (OTrT) és Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési 
Terve (MTrT) 
 
Szerkezeti tervek 
Az Ország Szerkezeti Terve nem tartalmazza az olyan elemeket, amelyekkel releváns lenne a 
módosítás. 
 
Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve 

 
MTrT Térségi szerkezeti terv (kivonat) 

A módosítás városias települési térséget érint, a változás a területszerkezeti tervvel nem ellentétes. 
Övezetek 

 
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

A módosítás az övezetet nem érinti. 

 

módosítással 
érintett terület 

módosítással 
érintett terület 
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Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 

A módosítás az övezetet nem érinti. 
 

 
Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 

 
Az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetet az OTrT megszüntette, helyette bevezette 
a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetét. A módosítás az övezetet nem 
érinti. 

 
 

módosítással 
érintett terület 

módosítással 
érintett terület 
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Ásványi nyersanyaggazdálkodási terület övezete 

Az övezet a teljes települési területet érinti, a módosítandó területen nyilvántartott bánya, 
bányatelek, megkutatott terület nincs. A módosítás az övezeti szabályokkal nem ellentétes. 
 

  
Országos ökológiai hálózat övezete 

 
A módosítás nem érinti az övezetet.  
 
  

módosítással 
érintett terület 

módosítással 
érintett terület 
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5. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÖSSZEFÜGGÉSEK 
 
Hatályos településszerkezeti terv 

 
 
A hatályos településszerkezeti terv a prépostsági épületegyüttes telkét is magába foglaló tömböt 
településközponti vegyes területbe sorolja. Az önálló helyrajzi számon nyilvántartott apátsági kert 
besorolása közpark. 
 
Hatályos szabályozási terv 

 

módosítással 
érintett terület 

módosítással 
érintett terület 



19 
 

 

 
 

 
REGIOPLAN KFT                                                                                                   CSORNA  TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA 

 

 
A hatályos szabályozási terv a prépostsági épületegyüttes telkét településközponti vegyes 
területként, a kertjét közparkként szabályozza. A soproni út melletti földszintes üzletsor 
lebontásáról és egy a sarki épülethez csatlakozó, az épületsort lezáró épület építési lehetőségéről 
rendelkezik.  
A prépostsági épületegyüttes és a városi művelődési ház között a park megközelítését biztosító, 
korlátlan gyalogos közforgalomra szabadon tartandó telekrész megjelölésű teleksávot jelöl. A 
művelődési ház északi oldalán a park gépjárműves kiszolgálására jelöl ki közutat és mellette 
parkolókat. 
Övezeti paraméterek:  beépítési mód: szabadonálló 
   maximális beépítettség: 50% 
   min. zöldfelület: 20% 
   maximális építménymagasság: 10,5m 
   minimális telekterület: 1700m2 
 
A hatályos szabályozás indoklása az alátámasztó munkarész szerint: 
„Megújítási, fejlesztési javaslatok 
 
1. A volt rendházi kert belvárosi közparkká fejlesztése a történeti kert visszaállításával. 
 

Javasolt funkciók: 
- pihenőkert 
- díszkert 
- botanikai érdekességek kertje 
- elegáns sétakert 

 

A kert kapcsolatait a Szent István tér és a Soproni út felől a mainál sokkal közvetlenebbül kell 
biztosítani a művelődési ház melletti terület és a rendház és a Soproni út közötti terület díszkerti 
alakításával. 
Kezdeményezzük a Soproni út melletti földszintes üzletsor elbontását, a sarki épülethez sorolva 
egy épület építésével az épületsor lezárását, a díszkapu folytatásában jelzésszerű kerítés 
építését. Ezáltal a majdan visszautcásítandó Soproni út felől is láthatóvá válhatna a rendház 
műemléki épülete. 
A műemlék környezetének rendezése, a kert jobb érvényesülésének érdekében megfontolásra 
ajánljuk a Soproni út 81, 83 számú lakóházak területét, hosszú távra gondolva, újra már nem 
beépíthető, hanem a park előterét jelentő díszkerti funkcióba sorolni. 
Ez egy távlati elképzelés rögzítése lehetne, az ingatlan mai használatát, az épületek felújítását, 
jó karban tartását nem korlátozná.” 

 
6. A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV ÉS A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMI RENDELET 

TERÜLETRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI , ELŐÍRÁSAI  
 
Településképi arculati kézikönyv 
A módosítással érintett terület a Belváros, mint történeti településrész területén helyezkedik el. A 
prépostság épületegyüttese műemlék, a prépostsági kert helyi védettségű természeti érték. A 
kézikönyv megállapítása: 
„Csorna város egyetlen műemléki együttese a premontrei rendház és templom. A 16. sz.-i eredetű 
épület fő építési korszaka a késő barokk, 1802-1808 között. Lépcsőházban négy szobor található a 
19. sz. első feléből. Nagytermének festése a 19. sz. első negyedéből származik. Az épület jó 
állapotban van, nemrég felújításon esett át.” 
„A premontrei park mára sajátos településszerkezeti egységgé vált. A park a korai időszakában a 
város beépítés sűrűsítésének fő területe lett. Korábbi, jellemzően földszintes lakóházakat lecserélve 
a déli oldalon a főszolgabíróság (könyvtár) környezetében a vízmű épületeivel, illetve kocka alakú 
tömbházakkal kezdték a beépítést, amelyet keleti és északi irányban is folytattak. Itt az Andrássy 
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utca déli oldala teljesen áldozatul esett a városrekonstrukciónak, és a Park utcát is megnyitották, 
amelynek északkeleti sarkában a Rákóczi iskola foglal helyet. Nyugaton, a Szent István téren a 
művelődési központ épülete is a park szélére került. A cserjeszint, a virágos elemek nagyrészt 
hiányoznak, és távhővezetékek keretezik a parkot, amely idegen látvány.” 
 
Az ajánlások című fejezet a premontrei épületegyüttessel és parkkal nem foglalkozik. 
 
Településkép védelmi rendelet (2/2019.(I.29.) ÖKR) 
A rendelet előírásai általánosak, konkrétan a módosítással érintett területre nem vonatkoztathatók. 
 
7. RENDEZÉSI LEÍRÁS  
 
Történeti áttekintés és jelenlegi helyzet 
 
„Az 1784-ből származó katonai 
felmérés a rendház nyugati 
szárnyát és annak északi és déli 
oldali nyúlványát, egy kisebb 
gazdasági épületet, valamint egy 
egybefüggő, négyzet alakú 
területet, feltehetően a 
rendházhoz tartozó birtokot 
ábrázol. A tértől a mai 
Eszperantó utcáig terjedő 
területből a rendház és a birtok 
közel azonos arányú területet 
foglalt el.  
Egyes források szerint a 18. 
századból, véleményünk szerint 
az 1800-as évek első feléből 
származik az a tervrajz, mely 
részletesen ábrázolja a rendház alaprajzát, valamint az akkor 
tervezett díszkert kialakítását és a gazdasági épületeket is. A 
terület három részre tagolódott. A délkeleti oldalon a 
rendház, keleti irányú folytatásában, egészen a mai 
Eszperantó utcáig gazdasági épületek húzódtak, ettől északra 
helyezkedett el a park, mely két részre tagolódott.  
A tervrajz jellemzője, hogy a rendház épületét a II. katonai 
felmérésen (1846-47) ábrázoltaknak és a mai állapotnak 
megfelelően szerepelteti (tehát a keleti oldali toldalékot is 
tartalmazza), míg a park keleti felét a mai kiterjedésében 
ábrázolja.  
Az 1856-57. évi kataszteri felmérésen nem láthatunk 
változást. A park nyugati oldala számos részre tagolódott, míg 
a keleti része két fő egységből állt. A század második 
harmadából származó térképen még kivehetőek a mai Soproni 
utcával párhuzamosan, megközelítően a templom 
tengelyvonalában húzódó gazdasági épületek. 
Az 1930-as évekből származó felvételek szerint a gazdasági 
épületek egy részének helyén, az 1927-ben felépített mai 
könyvtár épületéig (korábban főszolgabírósági épület, 1996-
tól könyvtár) díszkertet alakítottak ki a rendházat keletről 
határoló fal és kapu elbontásával. A díszkertnek feltehetően 
nem volt kapcsolata a tőle északra már korábban kialakított 

 Forrás: Magyarországi barokk 
kertépítészet 

 

Kertterv 
 

Forrás: I. katonai felmérés 
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kerttel, attól fal, kapu és gazdasági épületek sora választotta el. A park déli kapuja napjainkig 
fennmaradt.  
A rend 1950. évi megszűntetésével mind a kert, mind az épület állapota hanyatlásnak indult. 
Értékes épületrészeket bontottak el, míg a déli oldali üzletsor és a rendház épülete között  
újabb üzlethelységeket alakítottak ki. A könyvtártól nyugatra elhelyezkedő díszkert helyén két 3 
emeletes, az egykori kert keleti felében 4 emeletes lakóépületeket emeltek. 
A rendi élet 1990. évi újraindulásával elkezdődött a rendház felújítása. Az egykori kert értékes 
növényállománya azonban egy fa kivételével elpusztult, a terület napjainkra fásított területként 
működik. Az üzlethelységeket a Soproni utca mentén húzódóak kivételével elbontották. 
Sajnálatosan az előírások be nem tartása miatt azok kialakítása olyanná vált, mely nem méltó a 
rendházhoz. 
Jellemzők 
A rendház és a templom a telepített növényzet és az üzletsor miatt a fő utcáról szinte 
észrevehetetlen, a város legjelentősebb építészeti és kulturális emléke rejtve marad a Győr felől (a 
Szabadság tér növényzete miatt pedig a Sopron felől) érkezők előtt. 
Javasolt, hogy a Soproni utca mentén olyan növényzet kerüljön telepítésre, mely a rendház 
feltárulkozását nem zavarja, és emellett erősen javasolt az üzletsor elbontása is. 
 
 

 
Forrás: www.profila.hu 

 
 

  
 Forrás: Csornai Muzeális Kiállítóhely          Forrás: Regioplan Kft.” 

Forrás: a hatályos szabályozási terv alátámasztó munkarésze (REGIOPLAN Kft) 
 

A keleti kapu az 1900-as évek elején 

A déli kapu az 1900-as évek első harmadában… …és napjainkban 
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Kataszteri térkép Habsburg birodalom XIX. sz.(forrás: MAPIRE) 

 

 
forrás: ortofotó 

 
Értékelés és javaslat a tervezési program szempontjából 
 
A beruházási program megvalósíthatóságának településrendezési megalapozása a területrendezési 
tervek, a településképi arculati kézikönyv és a településkép védelmi rendelet módosítását igényli, 
azokkal nem ellentétes. 
 
A településszerkezeti terv módosítása szükséges. Tekintettel arra, hogy a premontrei kert az 
önkormányzat tulajdonából átkerült a rend tulajdonába, közterületi státusza megszűnt, így 
közparkként nem jelölhető. 
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. 
rendelet 27.§ (1) bekezdés szerint: „A zöldterület állandóan növényzettel fedett közterület 

érintett terület 
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(közpark, közkert), amely a település klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai 
rendszerének védelmét, a pihenést és testedzést szolgálja.” 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2.§-a szerint: 
„Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló 
földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván.”  
 
A fentiek miatt a kert területfelhasználási besorolását zöldterületből településközpont vegyes 
területre javasoljuk változtatni. 
 
A szabályozási terven követni kell a településszerkezeti változást, a kert területe egy övezetbe 
kerül a premontrei épületegyüttessel. A kert és az épületegyüttes telkei, mint egy tulajdonban és 
ugyanazon kezelésben álló telkek, összevonhatók, egy építési telekként használhatók fel. A 
szabályozás eszközeivel biztosítani kell a tervezett építészeti beruházás megvalósíthatóságát, s a 
megmaradó kert közhasználatú kertként való használatát. 
 
Módosítás 
 

  
Kivonat a módosított településszerkezeti tervből 

 

érintett terület 
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Kivonat a módosított szabályozási tervből 
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Módosított övezeti előírás: 
Az övezet besorolása: intézményi övezet. 
Beépítési mód:      szabadon álló 
Megengedett legnagyobb beépítettség:   30% 
Kialakítandó legkisebb zöldfelület:  50% 
Megengedett legnagyobb építménymagasság:  10,0 m 
Alakítható legkisebb telek területe:   8000m2 
Építési hely határai:     SZJ1/1 terv szerint 
 
Az építési övezetben a korlátlan közhasználatú kertként megjelölt területet közhasználatú kertként 
kell kialakítani és fenntartani. A közhasználatú kert területén kerti építmények, vendéglátó és 
szálláshely szolgáltató épületek helyezhetők el. Épület a közhasználatú kertként megjelölt terület 
legfeljebb 5%-át foglalhatja el.   
 
A zöldfelületi rendszer változása 
A település zöldfelületi rendszere a településszerkezeti és a szabályozási terv szintjén megváltozik,, 
a zöldterület (közpark) megszűnik, de a valóságban a kert közhasználatú kertként való használata 
megmarad a városlakók számára. Ezt mind a szabályozási előírások, mind a tulajdon átruházás 
irataiban rögzítettek biztosítják. 
Annak ellenére, hogy új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre, a település biológiai 
aktivitásértéke nem változik, mert a kijelölés tulajdonos változás miatt, a jogszabályi előírásoknak 
való megfelelőség biztosítása érdekében történt, és a szabályozás eszközeivel biztosított, hogy a 
zöldfelület ne szűnjön meg. 
 
A közlekedési és a közművi rendszer változása 
A módosítás a települési közlekedési és közművi rendszerekben változást nem jelent, változtatást 
nem igényel. 
 
Örökségvédelmi és településképi hatások  
A tervezett beruházás az épített örökségi elemekhez csatlakozik, megvalósulása az örökségi 
elemeket érinti, a konkrét építészeti megformálás során lehet az értékőrző szempontokat 
érvényesíteni. 
A hatályos szabályozási tervben rözgítettekhez képest, miszerint a Soproni út melletti üzletsor 
elbontásával feltárulhat az épületegyüttes a főút felől, az üzletek helyére új épület építése ezt 
lehetetlenné teszi. Az üzletsor helyén új, a minőségi anyagokból és a környezethez igazodó 
formával épülő épületek a jelenlegi helyzetnél jobb településképet eredményeznek. 
 
A kertrekonstrukciónak megfelelően a helyi védett természeti érték határát a településkép védelmi 
eszközökben pontosítani kell. 
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8. TERVIRATOK  

 
 


