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6. Településközpont fejlesztése (településközponti vegyes (Vt) terület bővítése) 

  

Hatályos terv szerinti településközponti vegyes (Vt) területek 
Javasolt terv szerinti településközponti vegyes (Vt) területek – javasolt, új Vt 

területek piros körvonallal jelölve 

Változtatás célja:  

Kismaros Község növekvő népességszámából adódó településközponti vegyes (Vt) területek iránti növekvő igény kielégítése, továbbá a várható intézményfejlesztésekhez 
szükséges területek kijelölése. 
Az újonnan kijelölésre javasolt településközponti vegyes (Vt) területek a már jelenleg is kialakult településközponthoz, illetve az ott lévő intézményekhez kapcsolódnának. 
A fejlesztési területek az alábbiak: 

- 6/A.: Liget utca és Liliom utca között, az általános iskolától keletre lévő tömb nyugati teleksora (9 telek). Az igénybevétel nehézségét az adja, hogy egy beállt, rendezett, 
kedvező adottságú lakóterületi rész megszerzésével járna együtt. 

- 6/B.: Liget utca északi végén 3 telek. 
- 6/C.: Szokolyai út és Arany János utca közötti tömb (11 telek). 

o Összesen 23 db új Vt ingatlan kerülne átsorolásra 
Az érintett ingatlanok mindegyike a hatályos terv szerint kertvárosias lakóterület (Lke) besorolású. 
6/D.: 
Felmerülhet még a lehetőség a Svájci földek különleges beépítésre nem szánt intézményterületi hasznosítására. A mezőgazdasági hasznosítású terület megszerzése talán 
könnyebb, mint a már beépült Újtelepi lakóingatlanoké. A tervezett templom melletti híd középpontba helyezi a területet, valamint a Monostor utca, mint gyűjtőúti tengely 
kedvező elérhetőséget biztosít a területnek. Itt megvalósítható lenne az összes intézményi hiány (sportpálya, iskola stb.) pótlása. Nem lenne beszorítva a tervező, kedvező 
zöldfelületi arányok állnának elő. Ezt a területet – mint Kismaros középpontját (lásd Pusztavacs) ne lakóterületnek tartogassuk, hanem közösségi használatra szánjuk. 
 
6/E.:  
További lehetőségként merül fel a Svájci földek településközponti vegyes (Vt) területbe sorolása.  
Ennek a jogszabályi alapja: (ÉTV.) 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) e) „a települések beépítésre szánt területe csak olyan területfelhasználás céljára növelhető, 
amilyen célra a település már beépítésre kijelölt területén belül nincs megfelelő terület.” Mivel a hatályos terven jelölt Vt területekhez tartozó ingatlanok 
mindegyike beépített, ennél fogva ezen területek már megvalósult, kialakult Vt területnek tekinthetőek. Így lehetőség nyílik új beépítésre szánt településközponti 
vegyes terület (Vt) kijelölésére, melynek legkézenfekvőbb területe a Svájci földek. A terület átlagosnál jobb minőségű termőfölddel érintett, azonban helyhez 
kötöttségre (pl.: jelenlegi belterülethatár és lakott terület határa) hivatkozva jogszabályi lehetőség (2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről - 11. § (2), 
(3) – „Az átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, illetve helyhez kötött igénybevétel céljából lehet”) nyílik új, beépítésre 
szánt, településközponti vegyes (Vt) terület kijelölésére.  
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