
HIRDETMÉNY 
(partnerségi egyeztetés kezdeményezésére - tárgyalásos eljárás előzetes szakasz) 

 
 
Polgárdi Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tájékoztatja az érintetteket, 
hogy módosítani kívánja 155/2019.(VIII.28.) határozattal elfogadott szerkezeti tervet, valamint 
a 25/2019. (IX.6.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: HÉSZ) jóváhagyott helyi építési 
szabályzatot és szabályozási tervet. 
 
A terv módosítására a megbízást az Önkormányzat adta, a Képviselő-testület határozata 
alapján. A jelen tájékoztató anyag a határozat alátámasztására és a partnerségi egyeztetés 
lefolytatásához került összeállításra. 
 
 

1. MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET: 
 
A Településrendezési terv meghatározott területére vonatkozó módosítás. A fejlesztési 
terület Polgárdi város belterületén a településközpont terület (Vt 3) övezetében 
helyezkedik el. A településközpont terület (Vt 3) övezetében az önkormányzat a volt 
laktanyák területén intézményi, oktatási és igazgatási rendeltetésű épületek új Vt-4 
övezet övezeti határ kijelölését tervezi. 
 
A fejlesztési terület helyrajzi száma: 1718/23  

 
Előzmények: 
 
A TÓ-VILL Kft. (2475 Kápolnásnyék, Tó u. 23/A) Polgárdi Város belterületén lakóépület 
fejlesztést kíván megvalósítani, mint terület tulajdonosa. 
A Képviselő-testület az építmény magasság megemelése érdekében, amely ahhoz 
szükséges, hogy a területen szomszédos épületekhez illeszkedő lakásfejlesztés 
megtörténjen, kiemelt fejlesztési területté nyilvánította Polgárdi 1718/23 hrsz-ú 
területet. 
 
A módosítás ismertetése: 
 
Polgárdi belterületén a 1718/23 hrsz-ú ingatlanon a beruházó lakásfejlesztést tervez 
emeletráépítéssel. Az egy szinttel történő ráépítést a jelen szabályozás nem tesz 
lehetővé, ezért szükséges a HÉSZ és a szabályozási terv módosítása. 
Az építmény magasság megemelésével a területen a szomszédos épületekhez 
illeszkedik, terület besorolása esetében az építmény magasság 10,5 méterről 15,5 
méterre változik.  
 
Érvényben levő településrendezési eszközök: 
 
Szabályozási terv és HÉSZ      25/2019.(IX.6.) 
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 109/2020. (IX.29.) 
határozata kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról. 
 
HÉSZ részlet: 
 

26. Településközpont terület 
28. § 
(1) Településközpont terület a Szabályozási terven Vt jellel jelölt építési övezet, mely 
lakó és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épület elhelyezésére 
szolgál, amely nincs zavaró hatással a lakó rendeltetésre. 
(2) Településközpont terület építési övezeteiben elhelyezhető épület: 

a) lakó; 
b) igazgatási, iroda; 



c) kereskedelmi, szolgáltató; 
d) szállás jellegű; 
e) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális; 
f) kulturális, közösségi szórakoztató 
g) sport 
rendeltetést tartalmazhat. 

(3) Településközpont terület építési övezeteinek építési telkei teljes közművesítettség 
rendelkezésre állása esetén építhetők be. 
(4) Településközpont terület építési övezeteinek építési telkein lakókocsi, lakókonténer, 
ideiglenes épület nem helyezhető el. 
(5) Településközpont terület építési övezeteinek építési telkein állattartó épület nem 
helyezhető el. 
(6) Településközpont terület építési övezeteiben a melléképítmények közül a 
következők nem helyezhetők el: 

a) húsfüstölő, jégverem, zöldségverem; 
b) állatól, állatkifutó; 
c) trágyatároló, komposztáló; 
d) siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló; 
e) építménynek minősülő antennaszerkezet. 

(7) A településközpont terület építési övezeteiben betartandó telekalakítási és 
beépítési előírásokat a 3. melléklet tartalmazza. 
 

Tervezett módosítás:  
 
1. A területfelhasználás Vt- település központ- változatlan marad. (szerkezeti terv) 
2. A szabályozási terven ábrázolt, a területen belül javasolt telekosztás és a megjelenő 

szabályozási vonalak módosítása szintén változatlan. 
3. Legnagyobb építménymagasság 10,5 m helyett 15,5 m legyen. 

 
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 155/2019.(VIII.28.) határozata a 

szerkezeti tervről 
 

   
 
 
 

A HÉSZ szabályozási tervének kivágata 



 

   
 
 
Polgárdi város szabályozási tervének módosítása   Alaptérkép 
 

   
  



Érvényben levő HÉSZ 

 
Tervezett kiegészített HÉSZ 

 

 
 

2. MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET 
 

Előzmények: 
 
A településrendezési eljárás 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) bekezdése szerinti tárgyalásos eljárás kertében zajlik, tekintettel arra, 
Budapest-Balaton kerékpáros-útvonal kiépítése (Budapest-Etyek-Velence-
Székesfehérvár-Balatonakarattya) ügyét a 345/2012. (XII.6.) Korm. rendelet 1. 
melléklet 1.8.5. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű közigazgatási hatósági üggyé nyilvánította. 
 
A módosítás ismertetése: 
 
A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (a továbbiakban: NIF Zrt.) 2017 júliusában 
megkezdett terveztetés során a Budapest-Balaton kerékpáros nyomvonal 
Székesfehérvár-Polgárdi szakaszának engedélyezési terveit a KKK által készíttetett 
„Megvalósíthatósági tanulmány” alapján készítette a Pedál Konzorcium. Kőszárhegy 
és Polgárdi között, Polgárdi közigazgatási területén a Megvalósíthatósági 
tanulmánytervben a régi 7 sz. főúton a meglévő burkolaton való kijelöléssel halad a 
kerékpáros nyomvonal (PO-2 szakasz). A Tervező jelezte, hogy a részletes felmérés, 
illetve bejárások alkalmával tapasztaltak, valamint az Önkormányzat álláspontja szerint 
is a közel 2300 m hosszú burkolt felület, különösen a kavicsbányához vezető 
szakaszon olyannyira roncsolódott, hogy felületi kezelésekkel, lokális javításokkal sem 
lesz kerékpározásra alkalmas felület. 
Ezen tények ismeretében az Innovációs és Technológiai Minisztérium a 2018. január 
16-ánkelt KRKF/4745/2018-NFM iktatószámú levelében NIF Zrt. felé elrendelte a 
Budapest - Balaton kerékpáros útvonal, Polgárdi előtti szakaszon a régi 7. sz. főút 
szelvényezés szerinti jobb oldalán 2,3 km hosszban új önálló kerékpárforgalmi 
létesítmény, valamint a hozzá kapcsolódó vasúti átjáró előkészítését. A NIF Zrt. a 
projekt előkészítését az elrendelés alapján végzi. 
A projekt célja a Budapest-Balaton kerékpáros útvonalhálózat elemeként önálló 
kerékpárút tervezése. 
 



Előzményként szükséges rögzíteni két kapcsolódó NIF által bonyolított beruházást: 
- a 29 sz. vasútvonal villamosítási projekt, mely kivitelezés alatt áll, illetve  
- a Budapest-Balaton kerékpáros útvonal Székesfehérvár - Polgárdi között szakasz 
kiépítését, mely jelenleg tendereztetés alatt áll. 
 
Ez utóbbi adja jelen terv kezdő és végszelvényét, kiváltva a kerékpárút vezetését a régi 
7 sz. főút nyomvonalán. 
 
Érvényben levő településrendezési eszközök: 
 
Szerkezeti terv     155/2019.(VIII.28.) 
Szabályozási terv és HÉSZ     25/2019.(IX.6.) 

 
 

Átnézeti térkép    Google térkép 
 

 
  
 

Szerkezeti terv kivágata Polgárdi város 155/2019.(VIII.28) sz. hat.  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



Külterület szabályozási terv kivágata HÉSZ szerint  
 

   
 

 
Az elérendő célok összefoglalása 
 
A településrendezési tervek módosításának célja, hogy Polgárdi területén áthaladó 
Budapest-Balaton kerékpáros-útvonal kiépítése a 7. sz. főút szelvényezés szerinti 
jobb oldalán 2,3 km hosszban új önálló kerékpárforgalmi létesítménykét valósuljon 
meg. A változtatással összefüggő esetleges területfelhasználási módosítások, 
övezeti átsorolások, közterületet érintő szabályozások beépülhessenek a területi 
rendezési tervekbe és lehetővé tegyék a megvalósítást. 
Az elemzések szerint kismértékben szükséges szerkezeti és szabályozási tervet 
érintő módosításokat kell átvezetni. 

 
 
 

3. MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET 
 
Előzmények: 
 
A 29-es vasútvonal villamosítási fejlesztési munkái az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium (a továbbiakban: ITM) megbízásából a NIF Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. beruházásában valósul meg európai uniós forrásból. 2019. 
novemberében elkezdődött az észak-balatoni, 29-es számú vasútvonal villamosítása. 
A beruházás az Integrált közlekedésfejlesztési operatív program (a továbbiakban: 
IKOP) keretében, megközelítőleg 23 milliárd forint uniós és állami támogatásból valósul 
meg. 
Az „Észak-Balatoni vasútállomások felvételi épületeinek rekonstrukciója és 
környezetrendezéseinek teljes körű tervezési szolgáltatásai” kiemelt projekt 
címe 345/2012. (XII.6.) Korm. rendelet 1. melléklet 2.1.75 pontja alapján 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági 
üggyé lett nyilvánítva. 
 
A közbeszerzési pályázatot a Vasútvill Kft. és az R-Kord Kft. által létrehozott ÉB 2018 
Konzorcium nyerte. Az 55 kilométeres szakaszon 2021 áprilisától válthatják föl a 



dízelvonatokat az elektromos szerelvények. A beruházáshoz kapcsolódva kibővítik a 
szabadbattyáni villamos alállomást, a pályarekonstrukciós munkálatokkal megszűnik a 
sebességkorlátozás. Polgárdi, Balatonkenese, Balatonfűzfő állomását átépítik, 
akadálymentesítik, átjáróikat korszerűsítik, csatlakozási pontokat alakítanak ki 
jegykiadó automaták és utastájékoztató táblák számára. A meglévő állomásépület 
helyén új felvételi épület készül, valamint az épület mellett állomástér kerül kialakításra 
P+R parkolóval, buszfordulóval. A P+R parkolók kialakítása nem a vasút területén 
történik, hanem a mellette húzódó közterületen épül, kismértékben igényel területet a 
vasútállomás területéből. A környezetrendezés során a régi elhanyagolt állomás 
növények telepítésével megújul, ahogyan a Villamosítási Projekt keretében megújul a 
peron is. 
 
A módosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. számú 
mellékletében rögzítettek szerinti tartalmi követelmények alapján készül. 
 
A módosítás ismertetése: 
 
A Településrendezési tervmódosítás Polgárdi város belterületét a meglevő 
vasútállomás területét érinti. A fejlesztési terület Polgárdi város belterületén a 
kötöttpályás közlekedés területet (KÖk) övezetében helyezkedik el. A 
pályarekonstrukciós munkálatok és a közlekedési fejlesztés miatt a szabályozási vonal 
változtatása szükséges. A vasútállomás módosítással érintett területei (1598 és 1599 
hrsz.) kötöttpályás közlekedési területfelhasználási egységbe tartoznak, változtatás 
során közlekedési területfelhasználásban maradva új közúti terület kerül 
kiszabályozásra. Közút és vasúti terület közötti határvonal módosul. A rendezési terv 
módosítása csak a szabályozási tervet érinti, a szerkezeti terv változatlanul 
közlekedési területfelhasználásban marad.  
 
Érvényben levő településrendezési eszközök: 
 
Szerkezeti terv     155/2019.(VIII.28.) 
Szabályozási terv és HÉSZ     25/2019.(IX.6.) 

 
Szerkezeti terv Kivágat Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

155/2019.(VIII.28.) határozatából 
 

. 
Belterület szabályozási terv kivágata a HÉSZ-ből 

  



 
 

 
 
 



 
 



Az elérendő célok összefoglalása: 
 
A településrendezési tervek módosításának célja, hogy a 29. sz. vasúti fővonal 
korszerűsítése, a megújulással összefüggő esetleges területfelhasználási 
módosítások, övezeti átsorolások, közterületet érintő szabályozások beépülhessenek 
a területi rendezési tervekbe és lehetővé tegyék a megvalósítást. 
 
Az elemzések szerint nincs szükség szerkezeti tervet érintő módosításokra, 
elsődlegesen kisebb szabályozási vonal módosításokat kell átvezetni a szabályozási 
tervlapon. 

 

Partnerségi Egyeztetés 
 
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 13/2017. (VII.14.) 
önkormányzati rendelete szól a településfejlesztéssel, településrendezéssel és 
településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól (a 
továbbiakban: Partnerségi rendelet). 
A Partnerségi rendelet célja, hogy a településfejlesztési és településrendezési 
dokumentumok megalkotására irányuló eljárás során az egyeztetéseknél biztosítani 
lehessen a minél szélesebb körben a véleményező partnerek bevonását, az elfogadott 
településrendezési eszközök nyilvánosságát és a vélemények megfelelő 
dokumentálási rendjét. 
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés c) pontja 
értelmében a tárgyi módosítás tárgyalásos eljárással történik, a hirdetmény az előzetes 
tájékoztatási szakaszban tart. 
 
Az Önkormányzatnak a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelete értelmében az alábbi személyek 
és szervezetek (a továbbiakban: partnerek) nyilváníthatnak véleményt a tervről: 
a) a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes 
vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 
b) a Polgárdi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, 
c) a Polgárdi székhellyel bejegyzett civil szervezet.  
 
A Partnerségi rendelet 6.§ (4) bekezdése alapján településrendezési eszköz 
készítésének vagy módosításának tárgyalásos eljárása során, a Kormány által 
rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett településen a veszélyhelyzet 
következményeinek a felszámolása vagy a további, közvetlenül fenyegető 
veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt, a partnerek tájékoztatása az elkészült 
tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében - a 
www.polgardi.hu honlapon közzétett hirdetmény útján történik. 
 
Terv megnevezése: 
 
Polgárdi Város településrendezési terv módosítása.  
Előzetes dokumentáció - 2020. november 12. 
Megtekinthető: www.polgardi.hu  
 
A tervre vonatkozó véleményt, észrevételt a következő e-mail címre kell eljuttatni: 
- elektronikus levélben az onkormányzat@polgardi.hu email címre.  
 



A vélemények és észrevételek benyújtásának határideje ezen közzététel 
megjelenésétől számított 8 napon belül (2020. november 12. napjától 2020. 
november 20. napjáig) lehetséges. 
 
Polgárdi, 2020. november 12.  

 
Tisztelettel:  
 

Nyikos László sk. 
polgármester 


