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Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Az elfogadott parkolási koncepcióban foglaltak biztosítása érdekében az alábbi helyszíneken 
szükséges a településrendezési eszközök módosítása: 

A Tisztelt Képviselı-testület kérésének megfelelıen a parkolási 
koncepcióval érintett területeken vastagon szedett betőtípussal megjelöltük az 
önkormányzati beruházásigényt is – összesen: 64,0 millió forint (a garázsépítéseket 
csak magánerıs beruházás keretében tervezzük): 

1. Széchenyi tér keleti oldal mögötti területen parkolók és garázsok számára 
biztosítandó terület (8,5 millió forint)  ; 

2. Szánthó Albert utcán és az 1. szám alatt parkolók és garázsok számára 
biztosítandó terület (7,0 millió forint)  ; 

3. Ótemetı utcai óvoda és Rákóczi u. 24. szám alatti terület közös besorolása, 
az óvoda parkolási gondjainak enyhítése;  

4. Korona utca 7. szám alatt parkolók kialakítása (18,0 millió forint) ; 

5. Karacs Teréz utca 5., 6., 7. szám alatti lakótömbök környezetében parkoló 
kialakítás lehetıségének biztosítása (4,5 millió forint);  

6. Jantyik Mátyás utca elején parkolók biztosítása (8,0 millió forint);  

7. Jantyik Mátyás utcán a Sportcsarnok, Mővelıdési Központ, Iskola, Óvoda 
parkolási gondjainak enyhítése (14,0 millió forint);  

8. Vásárszél utcán további garázsépítések számára lehetıség biztosítása; 

9. Korcsolyapálya- parkoló szabályozási vonalainak megjelenítése; 

10. Rendelıintézet és környezetének parkolási gondjainak enyhítése (4,0 millió 
forint).  

Dánfok területén az út szélesítésével összefüggésben: 

11. közterületi határ módosítása szükséges; 

A Dr. Hepp Ferenc tagintézmény átépítésével, átalakításával, rekonstrukciójával kapcsolatban  

12. szükséges az intézményi övezeti besorolás területi módosítása; 
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A borosgyáni kertek területén kialakított új lakóterület ellátása és rendezése érdekében 

13. közterületi kapcsolat kialakítása a Malomasszonykert felé; 

14. közterületi kapcsolat javítása a 470-es út felöl; 

Fábián utcai bölcsıde létesítésével kapcsolatban 

15. szükséges az övezeti besorolás módosítása; 

A külterület 11241 helyrajzi számon tevékenységet folytató vállalkozó kérésének megfelelıen 
az eredeti állapot és a mővelési ágnak megfelelı szabályozás kialakítása érdekében 

16. Csatárkerti területen övezeti besorolás módosítása; 

Décseri utcán a lakók kérésének megfelelıen szükséges a zöldfelület és a lakóterület övezet 
határának módosítása 

17. Décseri utcán övezeti határ módosítása; 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal határozatai alapján régészeti lelıhelyek nyilvántartásba 
vétele. Az építésügyi hatóság munkáját áttekinthetıbbé teszi, megkönnyíti, ha a lelıhelyek a 
szabályozási terven helyi építési szabályzatban megjelennek. 

18. Malomkert II. régészeti lelıhely (Szarmata és honfoglalás kori 
településnyomok) 

19. Ibrány I. régészeti lelıhely (Középkori településnyomok) 

20. Diter, Átjáró I. régészeti lelıhely (Szarmata és középkori településnyomok) 

21. Déló, Szász- tanya régészeti lelıhely (İskori és szarmata településnyomok); 

A Körös- Maros Nemzeti Park Igazgatóság állásfoglalása alapján az európai közösségi 
jelentıségő természetvédelmi rendeltetéső földrészleteket a szabályozási tervben és a helyi 
építési szabályzatban meg kell jeleníteni. 

22. Natura 2000 területek feltüntetése a szabályozási terven; 

Az építésügyi hatóság észrevétele alapján az Má-1 általános mezıgazdasági terület övezeti 
elıírásai nem egyértelmőek. 

23. Az Má-1 övezetben pontosítani szükséges az építmény magasság és a 
tetıkialakítás elıírásait; 

Az építésügyi hatóság észrevétele alapján az Mk kertes mezıgazdasági övezetben nem 
egyértelmő a beépítési mód és az építési hely lehatárolása. 

24. Az Mk jelő övezetben meg kell határozni a beépítés módját, az elı-, oldal- és 
hátsókert méretét; 

Az építésügyi hatóság észrevétele alapján a régészeti lelıhelyek lehatárolása nem egyértelmő. 

25. A Helyi építési szabályzat mellékleteként vagy függelékeként helyrajzi 
számokkal azonosítva szükséges feltüntetni az aktuális állapotnak megfelelı 
régészeti lelıhelyeket; 

Az építésügyi hatóság észrevétele alapján az illeszkedési szabályok nem egyértelmőek. 

26. A Helyi építési szabályzatban pontosítani szükséges az illeszkedési 
szabályokat; 

A Farkas Gyula közoktatási intézmény és a Békés Megyei Önkormányzat észrevétele alapján 
módosítani szükséges az intézmény 6589 helyrajzi számú területére érvényes elıírásokat. 
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27. A 6589 helyrajzi számot érintıen módosítani szükséges a szabályozási terv 
övezeti besorolását; 

A többszöri módosítás a településrendezési eszközök alkalmazását bizonytalanná teszi 

28. Szükséges a településrendezési eszközök egységes szerkezetbe foglalt 
megjelenítése a módosításokat követıen. 

 

Határozati javaslat: 

I. Békés Város Képviselı-testülete módosítani kívánja a településrendezési eszközeit az 
alábbi szempontoknak megfelelıen: 

1. Széchenyi tér keleti oldal mögötti területen parkolók és garázsok számára 
biztosítandó terület; 

2. Szánthó Albert utcán és az 1. szám alatt parkolók és garázsok számára 
biztosítandó terület; 

3. Ótemetı utcai óvoda és Rákóczi u. 24. szám alatti terület közös besorolása, az 
óvoda parkolási gondjainak enyhítése;  

4. Korona utca 7. szám alatt parkolók kialakítása; 

5. Karacs Teréz utca 5., 6., 7. szám alatti lakótömbök környezetében parkoló 
kialakítás lehetıségének biztosítása; 

6. Jantyik Mátyás utca elején parkolók biztosítása; 

7. Jantyik Mátyás utcán a Sportcsarnok, Mővelıdési Központ, Iskola, Óvoda 
parkolási gondjainak enyhítése; 

8. Vásárszél utcán további garázsépítések számára lehetıség biztosítása; 

9. Korcsolyapálya-parkoló szabályozási vonalainak megjelenítése; 

10. Rendelıintézet és környezetének parkolási gondjainak enyhítése. 

11. Közterületi határ módosítása szükséges; 

12. Szükséges az intézményi övezeti besorolás területi módosítása; 

13. Közterületi kapcsolat kialakítása a Malomasszonykert felé; 

14. Közterületi kapcsolat javítása a 470-es út felöl; 

15. Szükséges az övezeti besorolás módosítása; 

16. Csatárkerti területen övezeti besorolás módosítása; 

17. Décseri utcán övezeti határ módosítása; 

18. Malomkert II. régészeti lelıhely (Szarmata és honfoglalás kori 
településnyomok) 

19. Ibrány I. régészeti lelıhely (Középkori településnyomok); 

20. Diter, Átjáró I. régészeti lelıhely (Szarmata és középkori településnyomok); 

21. Déló, Szász- tanya régészeti lelıhely (İskori és szarmata településnyomok); 

22. Natura 2000 területek feltüntetése a szabályozási terven; 
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23. Az Má-1 övezetben pontosítani szükséges az építmény magasság és a 
tetıkialakítás elıírásait; 

24. Az Mk jel ő övezetben meg kell határozni a beépítés módját, az elı-, oldal- és 
hátsókert méretét; 

25. A Helyi építési szabályzat mellékleteként vagy függelékeként helyrajzi 
számokkal azonosítva szükséges feltüntetni az aktuális állapotnak megfelelı 
régészeti lelıhelyeket; 

26. A Helyi építési szabályzatban pontosítani szükséges az illeszkedési 
szabályokat; 

27. A 6589 helyrajzi számot érintıen módosítani szükséges a szabályozási terv 
övezeti besorolását; 

28. Szükséges a településrendezési eszközök egységes szerkezetbe foglalt 
megjelenítése a módosításokat követıen. 

II. A módosítás érdekében a Képviselı-testület felhatalmazza Polgármesterét a tervek 
elkészítésére vonatkozó tervezıi ajánlatok megkérésére. 

 

Határid ı: 2009. májusi Képviselı-testületi ülés  

Felelıs: Izsó Gábor polgármester 

  Csökmei László Erik fıépítész 

 

Békés, 2009. április 21. 

          Izsó Gábor 
         Polgármester 
 
 
………………………  
      Jogi ellenjegyzı 
 
 
 
……………………… 
  Pénzügyi ellenjegyzı 



R A J Z I   M E L L É K L E T 
 
 
 
 
 
 
 

Békés Város 
Önkormányzatának 

településrendezési eszközeinek 
módosításához 

 



 
1. Széchenyi tér keleti oldal mögötti területen parkolók és garázsok számára 

biztosítandó terület 

 

 

 
2. Szánthó Albert utcán és az 1. szám alatt parkolók és garázsok számára 

biztosítandó terület 



 

 
3. Ótemetı utcai óvoda és Rákóczi u. 24. szám alatti terület közös besorolása, az 

óvoda parkolási gondjainak enyhítése 

 

 
4. Korona utca 7. szám alatt parkolók kialakítása 

 



 
5. Karacs Teréz utca 5., 6., 7. szám alatti lakótömbök környezetében parkoló 

kialakítás lehetıségének biztosítása 

 

 
6. Jantyik Mátyás utca elején parkolók biztosítása 

 

 
7. Jantyik Mátyás utcán a Sportcsarnok, Mővelıdési Központ, Iskola, Óvoda 

parkolási gondjainak enyhítése 

 



 
8. Vásárszél utcán további garázsépítések számára lehetıség biztosítása 

 

 
9. Korcsolyapálya- parkoló szabályozási vonalainak megjelenítése 

 



 
10. Rendelıintézet és környezetének parkolási gondjainak enyhítése 

 

 
11. Közterületi határ módosítása szükséges 

 



 
12. Az intézményi övezetei besorolás területi módosítása szükséges 

 

 
13. Közterületi kapcsolat kialakítása a Malomasszonykert felé 

 

 
14. Közterületi kapcsolat javítása a 470-es út felöl 



 

 
15. Szükséges az övezeti besorolás módosítása 

 



 
16. Csatárkerti területen övezeti besorolás módosítása 

 

 
17. Décseri utcán övezeti határ módosítása 

 

 
18. Malomkert II. régészeti lelıhely (Szarmata és honfoglalás kori 

településnyomok) 

 



 
19. Ibrány I. régészeti lelıhely (Középkori településnyomok) 

 

 
20. Diter, Átjáró I. régészeti lelıhely (Szarmata és középkori településnyomok) 

 



 
21. Déló, Szász- tanya régészeti lelıhely (İskori és szarmata településnyomok); 

 


