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l. Telepfil&szerkezeti terymódositás

Müleírás

. A község képviselötestülete a rendezesi terv módosítá§ában döntött 2üt3.

11. 06_i ülesén, mely módosíÉs szerint z Dőzsa rr" - Vörösmarfiy ra

keresáezödésénél Iévö takóterütetböl kereskedelmi-szolgáltató es iparteriilet

lesz.

1.2.

a

Ezt indokolta:

Jelerlegi rendezési terv iparteríiletet nem furfalm*z,

Á körség keleti oldalan es a Vörösmarthy út nyugati részén

Iévö kereskedelmi-szolgáItató terüIet egybetrggö erységgé

válrlí,

Az M3-as alo;tőpálya és a 33-as föút közelsége vrNtzÓ az

ipartelepíte}rg illstve eryéb gazdáJkodói tevékenységre,

Fiizesabony város déli iparterüIeti közelsége szintén k&vaző

kistérségi szinten is,

A ffiforgatmi - ésaaki - megköze!ítrs rwén m€a a telepiilés

mentes lesz azelöbbi twékenységek forgatmától,

A telepítési adottság: meglévő üzemek, iizlet§k a Dty-sa i§
lakótetkek *agy kertjei kedvezö§k iparterület léte§ítésére.

A belterület szerkezeti terv módosítás:

Á módosítrás a Dózsa u. 2, 4, 6 sz., a Vörösmarthy u- 339!1,2 tusz

lakóingatlant érinti,

Ksrgskedelmi-szotr8áltató teriilst lesz a Dózsa a.2, 4, 6 sz. ala§i lakótelek

ery része Ggyütt kb. 4?87 m2), hasonlóan a szomszffos Vörösmarthy uti

ilyen teríil etfelhasznál ásír terl3láhez.

Z



. Iparterület lesz a Vörösmartry űt339I1,2 hrsz alatti ingatlan és a Dózsa u" 2,

4,6 sz. ingatlan visszamaradő része lkb. ?237 l*t. ez összes terülsf kb,

t1524 mz.

. Az így kialakítandó terülst megközelítése a kiépített Dózsa trtról /33-as jetö

kőzílltrőV és a községi, kiépített Yörösmarfiy útról jelenleg is meg yan

oldva A parkolris saját telken oldandó m€g.

. Szintén megoldott a kialakítandó terület víq- szsrnyú4- villarnos,- és

gázközmü ellátfua

. A területhasruálatváútozás a biológiai aktivitástréket érfuÉi, iw asztikséges

zöldfeliilet pótlást a saját telkeken véderdövel kett megoldani /lá§d

melléklet/.

Melléklet:

. Miileírfuhoz: tntá*os betteriileti szer*ezeti terv részleü TaM jelfi,

m:l:2000)

. t.2, pon*roz: beltertileti srs*rezetj- tgv módosí6sa T4MM jeíö

l:200ü,

. Biológiai aktivitásérték szÉ§írrtás.



Biológiei *lúiyitá§érték sÉimítás

§ Daü? .$V3.)ÖTM rendelet sz.enn§

1. iparterület:

Területe; 7237 m'ltq
Jelenleg takóterület értéke: a,7?37 x 2,4 : 1,,737

Iparterületként értéke: 0.723? x 0.4:029
Védöerdövel pótolva: 9x : t,447

X:0,16 ha; : 1600 m2.

80 méterhosszarr 20 méter széles védöerdö kell.

2. Kereskedelmi szolgáltató terBle*

TEriilete: 4287 m2 (kb) :0,ü87 h4
Jelenleg lakóterület, értéke: 0,4287 x2,4: 1,03

Kereskedelmi- §zolgártató terül§tként értéke: 0.4287 x-0.4 : 0. l 7

Pótlandó érték 0,86

Védöerdövel pótolva: 9x : 0,86

X:0,096 ha; = 956 §f .

80 méter hosszarr 11,95 méter széles védöerdö kelt./l2 rrr/

A vedöerdök környezstvedelmi szempon&óI is ,elönyösek (la5v6el,em,

levegötisztasag, mikroklím a láFúuny ss..l



t.2. Határozat-tewezet l szhatározathod

Tárw: települesszerk ezsti tr,w módosítasa

Dormfuid közsfu képvisetötesttlete módositia a közs€ betterüIeti szeítez€f,i tsw&, a

mellékett módosító tervdokrrmentáció V ,,Településszerlrezeti tenmtódosítás' c.

fejeetében foglaltak szerint, meíy ercí, h,#ío7ámelléklet& képezi.

Polgármester Iegyzö

Kelt:



2. ndyi §zeb§lyrat módtsítása

2.1. Müleínás

A módosítás sonán újabb kereskedelmi-szolgáltató terBlet és te§esen új ipartefiIet

születik meg,

. A kereskedelmi-szalgáItató teralet /Gksz jelű/ a meglevö Gksz szerigti a

srabíÁyozás (kialaküIt telekmérstelúez íga*ott a lnin. teleknagysas, & a

beépíts 50% lesz}. A sziikségessé váló védöerdö a nyugati aldalaq *z {i
ipartefiileti haát mentén létesítendö. A H€fyi Épít&i SzabáIyntváltoz*Iarnl

maradó 12.§-a vonatkozik effe a területre is.

. Áz Éi ipgtgíiit€tl§ie iel§l

§mbályozás* a Hetyi Épitesi §zabályzat új I?/A.§-a szainti:

Elő,- oldal,- hát§ókert az arÉíí* 3 5. §*a szerint,

- Beépítési mód: szabadonálló,

Beéptte,ttség: mali. 3§g/o {a 9aftOrZ.QV,?6} Korm. rend. 2. sz. maltéklste

szerinti),

Max. épüetnagasság: 9,5S m,

Min. zötdfetület 4S% {a 9012012. €V. 26.) Korm. rend. 2. sz. melléklst9

szuitltl)védóerdöbeszámít§sává,

Max, építési süröség: t,5 {azelöbbi korn. rend. szerinti).

Teriiletbasmátra* jelatős ba§§É gr*korló €ef&*éíly lÉtcsi&€*§

(OTÉK 20.§, az elöbbi korm. rend. szsrinti).

A védöerdö előírt helyen és nagyságban az iizembehelyezesig elkészítendö,

A teriilete§ laká§ nein helyeáetö el {314Eü12.€ü.S-} karm. regd. 5§"§; €s az

OrÉx 20. §/5/ bekezdés a szaint}.



Az, építei €ngedéty€zé§i €titr# töq*.,,: kffit berw$ a

környezgt_védclmi natosas'116lirryelöség). IÁd prrÉ" 20.§l3t bekezdés

kiegésáömarylrráatát! , ;., , -,:., ', ,,.:,-_

", ' ,' ''

Melléklet:

Hatátyos bettefüte*i wbüyoú§ ttrvi r*rla Tó§,íM jetfi, rrr1:2000

(műleíráshoz),

Módosított b€tt§iüt€ti sráái$úsiterv TólilMM jeí§ terv, rr1 :2{tB0,



?.2. He}y| Bpítési §eebátptt módosítÉsa
/rendelet teruezet/

Dürmerd községi önkonmáayzat______ :sz önkormfuyzati rendelete.

Dgrmfud Köxég Hetyr Épitd §zabiátp*rfoak e$d§§íÉ§ffil

Dormand községi önkormányzat képvisetötestülete a,§ormfurd Köxég Hetyi Éprtési

Srabá|yzati' elfogadi{sáról szóló 7{70l2.$V.25.} sz. rendeletét az alőbbíak szerint

módosítja:

1.§

ftí AHetyi Építesi Srabátlyzatkiegészöl azalí.Éibi t2lA §-sal

12lA,§

Iparterüle* Környwetre ielentös hlt*st gyakorló ter§lfi
A területen a környezete jelentös haást gyakor!ó épímrények helyeá*ólr el,

A területen lakás nem helyezlrtö el,

Ag, építesi ll&esftása engedélyezesi eljárásba több€k közt be kelt vonni a
környezetvédelmi hatóságot,

A védfurdöt terv szerint l€ké§öbb az iizexnba helyezési e§árásig ln*g keII

valósítani,

A min. telekn*gyság 35üü m2 (benne védöerdövel},

Bsépít§§i rnód; szabadonálló,

Elő,- oldal,- hátsókert az arÉFt 35. §-a szerinti,

Beépítettség: max,30%

Ma><. épülefirr€ass{g: 9,5S m,

Min. zötdfeliilet 40g/a {a védöerdö besamításával),

Mar<. építesi sürÉség: 1,5

Pad<olas: saját telken,"

la E rendelet meléklete: T-6&íMM jelfi terv, módosított bslterBleti szabáIyozásitxv.

RlEzarendelet az elfogadástól számított l5 napon be!üt tép hatátyba-

Polgármester sk.

Kihirdetes napja:

}egpö sk.
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