


Tét – Településrendezési eszközök módosítása 2016 (Msz.: 16046) 
 
 

A módosítással érintett terület: 
 

1. A város déli részén lévő tervezett gazdasági-kereskedelmi,szolgáltató-terület (Gksz) a 
83. sz. főút mellett 

2. A város északi részén lévő zöldterület-park (Zp) a 83. sz. főút mellett 
3. A város északi részén lévő volt szeméttelep (Khu, 02/2 hrsz) 
4. A város nyugati részén lévő gazdasági-ipari-terület (Gip) a Fő út mellett 
5. A városközpontban a régi általános iskola telke (Zp, 180 hrsz.), illetve ezzel szemben 

lévő Vt és Lk területek (182, 183/1, 183/2, 184/4 hrsz.). 
6. Tétszentkúton a Fő utcai falusias lakóterület (Lf) a Kis utcai kereszteződéssel szemben 

(1823-1831 hrsz.) 
 

A módosítás oka, célja: 
 

1. Az egybefüggő tervezett Gksz terület felosztása a cél; a területen hosszában egy 16 m 
szabályozási szélességű út kerülne betervezésre, a főút melletti rész maradna Gksz 
besorolású, a tervezett út másik oldalán pedig kertvárosias lakóterület (Lke) kialakítása 
a cél. A terület déli részén a Csángota-ér mellett egy 15 m szélességű, a szántóterületek 
felé pedig egy 5 m szélességű beültetési kötelezettségű terület kerülne feljelölésre. 

2. A meglévő zöldterületen a város és a Sokoró Kft. gazdasági-kereskedelmi, szolgáltató-
területet (Gksz) kíván létrehozni, a területen a vállalat bemutatótermet és benzinkutat 
szeretne építeni, az építési hely is feljelölésre kerülne. A főúton kívüli két határoló útág 
szerepe felcserélődne, a valósághoz kerülne hozzáigazításra; a közeli áruház építésénél 
kiépült egy járműosztályozós csomópont, amelynél nem vették figyelembe a rendezési 
terven bejelölt zsákutcát (1224 hrsz.), a tervezett fordulós kialakítás kikerülne a tervből, 
a másik ág jelenleg zsákutca (628 hrsz.), kiszélesítése nem indokolt, itt visszakerülne a 
szabályozási vonal a telekhatárra. 

3. A volt szeméttelepen nem kívánnak hulladékudvart kialakítani, a 2. sz. módosítás miatti 
biológiai-aktivitás értékcsökkenést is ki kell egyenlíteni, ezek miatt a Zp területe 
megnövekedne, amely jelenleg rekultivált állapotban, a valóságban is zöldterületként 
funkcionál. A terület északi részén, kb. 1 ha-os területen az önkormányzat napelemtelep 
létesítésének lehetőségét szeretné megteremteni, emiatt ez a rész átminősülne kutatás-
fejlesztés, a megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló területté (Kben). 

4. A falusias lakóterület (Lf) és a gazdasági-ipari-terület (Gip) közötti véderdő (Ev) terület 
beültetési kötelezettségű területté módosulna át, a tervezési területen lévő telkekről 
lekerülnének az építési hely jelölések. A 1330 hrsz-ú telek jelenleg közlekedési útterület 
(Köu) besorolású, ez a telek is a szomszédos Gip terület része lenne, az autóbusz-
pályaudvar máshol valósult meg, ezért nem szükséges útterületben hagyni a telket. 
A tervezési terület északnyugati részén látható jelenleg Ev területen építési szándék 
mutatkozik, emiatt ez a terület átminősülne Gip területté, az erdő pótlására a terület 
északkeleti részén látható területeken gyümölcsöst alakítottak ki, emiatt azok 
átminősülnének gazdasági erdővé (Eg). A jobb megközelítés érdekében kiszabályozásra 
kerülne egy út a tervezési terület északi részén elhelyezkedő érintett három falusias 
lakótelektől délre és keletre. 

5. A régi általános iskola épülete jelenleg üresen áll. Részben elbontásra kerülne, a 
maradék résznek a felújítása tervezett, közösségi célokat szolgálna, a telek többi részén 
közpark létesítése a cél. A hatályos terven zöldterület-parkként (Zp) került 



kiszabályozásra, ez a szabályozás az épületek teljes bontását irányozta elő. A területre 
jelenleg konkrét pályázati terv készül, amely az épület részbeni meghagyásával számol, 
ezért településközpont vegyes területbe (Vt) való besorolása lenne célszerű, magasabb 
zöldfelületi mutatóval. 
A szemben lévő településközpont vegyes területhez (Vt) kerülne hozzácsatolásra a 
szomszédos kisvárosias lakóterület (Lk) azért, hogy egy egységes övezet jöhessen létre. 

6. Tétszentkút területén a Kis utca meghosszabbításában egy tömbfeltáró út került 
kiszabályozásra. Ennek az önkormányzat szerint nincs létjogosultsága, illetve a szélső 
telkek eléggé közel esnének a 83. sz. tervezett elkerülő úthoz, ezért kikerülne a tervből. 

 
A módosítás hatásai: 
 
1-6. Lakossági és befektetői igényeknek jobban megfelelő szabályozás jönne létre, a 

módosítás utáni megvalósítás, épületbővítés segíti a város fejlődését, növeli gazdasági 
erejét. 

 
 
 
 

2016. május 24. 
 
 
 
 
 
 


















