
 

HIRDETMÉNY 
 

Bábolna Város Önkormányzata a társadalmi bevonás keretében értesíti a Tisztelt Lakosságot, 
Vállalkozókat, Civil szervezeteket és az Egyházi képviselőket, hogy a jelenleg hatályos 
rendezési tervi eszközök (Szerkezeti terv, Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat) 
módosítására vonatkozó előzetes tájékoztató lakossági fórumot tart a Bábolnai Közös 
Önkormányzati Hivatal dísztermében 

2018. szeptember 4. napján 9.00 órai kezdettel. 

Az előzetes tájékoztatóval kapcsolatban az észrevételeket, javaslatokat a lakossági fórumon 
szóban, illetve a lakossági fórum napjától számított 8 napon belül lehet papír alapon a 2943 Bábolna, 
Jókai M. u. 12. címre postázva vagy elektronikusan az epitesugy@babolna.hu címre megtenni. 
 

Módosítással érintett területek:   
1. A 0250/1 hrsz-ú területen az övezetben előírt megengedett legnagyobb építménymagasság 12,0 méterről 

15,0 méterre történő növelése. 
2. A 126/13 hrsz-ú területen a legnagyobb beépítettség 50%-ról 60%-a történő növelése, illetve a 

legkisebb zöldfelület mértékének 20%-ra történő csökkentése, továbbá az övezeti határok módosítása. 
3. A 6/2 hrsz-ú ingatlanon feltüntetett kötelező szabályozási vonal törlése, valamint az övezetben a 

legnagyobb beépítettség 50%-ról 60%-a történő növelése, illetve a legkisebb zöldfelület mértékének 
20%-ra történő csökkentése. 

4. A 91/2 hrsz-ú ingatlanon feltüntetett kötelező szabályozási vonal törlése, valamint a 93/2 hrsz alatti 
ingatlanon az övezeti határok módosítása. 

5. A 125/1 hrsz-ú ingatlanon az övezetben előírt megengedett legnagyobb építménymagasság 12,0 
méterről 26,0 méterre történő növelése. 

6. A 107/1 hrsz alatti ingatlanon építési vonal feltüntetése. 
7. A 197/1 hrsz alatti ingatlanon közforgalom elől elzárt magánút feltüntetése. 
8. A 108/2, 108/3, 106/2, 107/1 és 107/2 hrsz alatti ingatlanokat érintő tervezett útkialakítás 

szükségességének a felülvizsgálata. 
9. A 75 és 76 hrsz alatti Lke – kertvárosi lakóövezetben a megengedett rendeltetési egységek számának 

növelése. 
10. A Rózsaerdei utca páros számozású oldalán meglévő társasházak Lk-4 – kisvárosi lakövezetében az 

építhető terepszint feletti szintek számát 2-ről K+1 –re növelése. 
11. A 123/14 hrsz alatti ingatlanon Gip-2 övezetben a legkisebb zöldfelület mértékének 25 %-ról 20 %-ra 

csökkentése. 
12. Az 1344 hrsz alatti ingatlan (kivett út) övezeti besorolásának Köu általános közlekedési területről Lke – 

kertvárosi lakóövezetre történő módosítása. 
13. A 592/19 hrsz-ú és 725-728 hrsz-ú ingatlanok Lke – kertvárosi lakóövezetbe történő sorolása. 
14. A 088/4 hrsz alatti Ev- véderdő Lke – kertvárosi lakövezetbe sorolása. 
15. A 911/46 és 911/1 hrsz alatti ingatlanokat érintő tervezett útkialakítás törlése, valamint a 911/1 hrsz 

alatti ingatlan Lk – kisvárosi lakóövezetbe sorolása. 
16. A 401/2 hrsz alatti ingatlanon erdőterület kijelölése a biológiai aktivitásérték biztosítása érdekében. 
17. A 973/40 hrsz alatti Lke – kertvárosi lakóövezetben a megengedett rendeltetési egységek számának 

növelése. 
18. A 456, 401/5, 592/3, 973/17, 973/19, 973/25 hrsz alatti ingatlanokon a Szabályozási Terv szerinti 

tervezett szabályozási vonalak felülvizsgálata (törlése). 
 

A település hatályos rendezési tervének módosítására vonatkozó előzetes tájékoztatási anyag 

2018. augusztus 16. napjától  

az előzetes tájékoztatási szakasz lezárásig megtekinthető a www.babolna.hu oldalon, valamint a 
Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal műszaki osztályán, Antos Zsófia ügyintézőnél. 
 
  dr. Horváth Klára s.k. 
 polgármester 


