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HL/2018/028. sorszámú előterjesztés

2018. június 11.

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság!
A Torony SE az 1. sz. mellékletben található kérelemmel fordult az Önkormányzat felé. 2018.
évben kettő világverseny is megrendezésre kerül, amelynek költségvetése várhatóan az 1. sz. táblázatban foglaltaknak megfelelően alakul.
1. sz. táblázat
A világversenyek várható költségvetése, támogatási igénye
Helyszín
Anglia
Portugália

Megnevezés
Világ Kupa
Európa Kupa

Költség
összesen

Létszám
4 versenyző + 1 edző
2 versenyző + 1 edző
Összesen

Támogatási
igény

500 000
450 000
950 000

250 000
225 000
475 000

A 2018. évi költségvetési rendeletben 250.000 Ft támogatással számoltunk a Torony SE-t illetően,
mivel akkor nem volt tudomásunk arról, hogy kettő világverseny is lesz idén. A civil támogatások
éves előirányzata 2018. évben 4.174.493 Ft, amelynek lassan nem lesz szabad kerete. Jelenleg a 2.
sz. táblázat szerint áll ennek az előirányzati kategóriának az elköltése.
2. sz. táblázat
A civil keret állása
Szervezet

Támogatás
összege

Lanner Kvartett
Verőcemarosi ÜVSZSE
Váci Női Kézilabda SE
Dunakanyar Fúvósegyüttes
Fortuna SC TAO
Fortuna SC működési
NNÖK Wallhauseniek látogatása
Szervezetfejlesztés
Torony SE
Összesen

200 000
50 000
400 000
100 000
1 455 074
600 000
250 000
530 000
475 000
4 060 074

Állapot
szerződés
szerződés
szerződés
szerződés
szerződés
szerződés
szerződés
nincs
tervezet

Pénzügyi
állapot
kifizetve
kifizetve
kifizetve
kifizetve
kifizetve
folyamatban
kifizetve
nincs kifizetve
nincs kifizetve

A fentiekre tekintettel, tisztelettel kérem a Bizottságot és a Képviselő-testületet, hogy
Torony SE támogatására vonatkozó előterjesztésemet megtárgyalni és a határozati javaslatomat elfogadni szíveskedjen.
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HL/2018/028. sorszámú előterjesztés

2018. június 11.

Határozati javaslat (BIZOTTSÁG)
Kismaros Község Önkormányzat …/2018. (VI….) sz. PÜTB határozata
a Torony SE támogatásával kapcsolatban
Kismaros Község Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága a
Torony SE támogatását …………….. Ft összegben javasolja a Képviselő-testület számára elfogadásra.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: polgármester
Határozati javaslat (TESTÜLET)
Kismaros Község Önkormányzat 2018. (VI….) sz. KT határozata
a Torony SE támogatásával kapcsolatban
Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Torony Sport Egyesületet …………….. Ft összegű támogatásban részesíti, egyben felhatalmazza a polgármestert a
támogatási szerződés aláírására.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: polgármester

Kismaros, 2018. június 5.

Neubauer Rudolf
polgármester
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1. Külterületi övezetek és övezeti paraméterek módosítása

Zártkert nyugati fele és a Szőlő-árok alatt (Kőbányai

Zártkert keleti fele (Öregszőlő dűlő)

Zártkert nyugati fele és a Szőlő-árok alatt (Kőbányai

Zártkert keleti fele (Öregszőlő dűlő)

Ó szőlők alatti dűlő

Ó szőlők alatti dűlő

Mk-2

Mk-1

Mk-1

Mk-1

Mk-3

Mk-1

Mk-2

Mk-4

Mk-2

Mk-4
Mk-4

Mk-1

Mk-2
Kereszt dűlő

Kereszt dűlő

Svájci

Hatályos szabályozási terv szerinti övezetek

Svájci

Javasolt szabályozási terv szerinti övezetek

Változtatások céljai:
Lakossági igényeknek megfelelő övezeti paraméterek előírása, lakóépület elhelyezhetősége céljából az Mk-2, Mk-3 és Mk-4 övezetekben. Az Mk-1 övezetben a hatályos
előírásokhoz hasonlóan csak gazdasági épület elhelyezése javasolt.
Az északi, magasabban fekvő területeken tájképvédelmi szempontok érvényesítése végett 150 m2 bruttó maximális építményterület kerül előírásra, valamint a minimálisan
beépíthető telekszélesség 20 m-re növekszik.
A

B

C
A telekre meghatározott

Az övezet jele

legnagyobb beépítettség

legkisebb beépíthető telekterület

%

m2

minimálisan BEÉPÍTHETŐ
telekszélesség
m

4

Má1 Má-2 Má-3
Má

-

-

5

Mk-1

(100 m2 bruttó maximális építményterület)
3% Gazdasági épület

6

Mk-1
Mk-2

3% (100 m2 bruttó maximális építményterület)
Lakóépület 150 m2 bruttó maximális építményterület
vagy
10% beépíthetőség
/Ez művelés alól kivett zártkerti ingatlanon érvényesíthető/

7

Mk-1
Mk-3

3% (100 m2 bruttó maximális építményterület)
Lakóépület 10%
/Ez művelés alól kivett zártkerti ingatlanon érvényesíthető/

Mk-2 Má-3 Kt-2
Lke-7
Mk-4

3% (100 m2 bruttó maximális építményterület)
lakóépület szőlő, gyümölcsös és kert művelési ág esetén 3000
m2, egyéb művelési ág esetén 6000 m2 telekterület felett
helyezhető el úgy, hogy az a megengedett 10%-os
beépítettség felét nem haladhatja meg. (OTÉK 29.§ (4))

1
2
3

8

(áthúzott szövegrész a hatályos előírás, pirossal írt szövegrész a javasolt előírás)

%

F
Az épület
legnagyobb
ép.magassága
m

-

-

-

szőlő, gyümölcs, kert 800
szántó, gyep 1500
1500

12 14
20

-

3,5

szőlő, gyümölcs, kert 800
szántó, gyep 1500
1500

12 14
20

-

3,5
4,5

12 14
20

-

3,5
4,5

14 80
20

-

5,5 3,5
4,5

szőlő, gyümölcs, kert 800
szántó, gyep 1500
650
szőlő, gyümölcs, kert 1500
szántó, gyep 3000
Szőlő, Gyümölcs, Kert művelési
ág 3000 m2; Egyéb művelési ág
6000 m2

D

E
legkisebb zöldfelület
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1/A. Külterületi övezetek és övezeti paraméterek módosítása – kialakítható, és egyben beépíthető telkek darabszámának vizsgálata

Zártkert nyugati fele és a Szőlő-árok alatt (Kőbányai

Zártkert keleti fele (Öregszőlő dűlő)

Zártkert nyugati fele és a Szőlő-árok alatt (Kőbányai

Zártkert keleti fele (Öregszőlő dűlő)

Ó szőlők alatti dűlő

Ó szőlők alatti dűlő

Mk-2

Mk-1

Mk-1

Mk-1

Mk-3

Mk-1

Mk-2

Mk-4

Mk-2

Mk-4
Mk-4

Mk-1

Mk-2
Kereszt dűlő

Kereszt dűlő

Svájci

Hatályos szabályozási terv szerinti övezetek

Javasolt szabályozási terv szerinti övezetek

Terület

Beépíthető telkek darabszáma és épületfunkciója
a hatályos szabályozás szerint (db):

Terület

Zártkert nyugati fele és a Szőlő-árok alatt
(Kőbányai dűlő) – 55,8 ha

Ha minden telek szőlő, gyümölcs, vagy kert művelési
ágú: 697,5 telek, gazdasági épülettel

Zártkert nyugati fele és a Szőlő-árok alatt
(Kőbányai dűlő) – 55,8 ha

jelenleg 374 db ingatlan található rajta

Ha minden telek szántó, vagy gyep művelési ágú: 350
telek, gazdasági épülettel
Ha minden telek szőlő, gyümölcs, vagy kert művelési
ágú: 376,3 telek, gazdasági épülettel

jelenleg 374 db ingatlan található rajta

Zártkert keleti fele (Öregszőlő dűlő) – 30,1 ha
jelenleg 241 db ingatlan található rajta

Ó szőlők alatti dűlő (zártkert keleti fele alatt) –
13,6 ha
jelenleg 41 db ingatlan található rajta
Kereszt dűlő – 2,5 ha
jelenleg 15 db ingatlan található rajta

Svájci földek – 13,1 ha

Svájci

Zártkert keleti fele (Öregszőlő dűlő) – 30,1 ha

Beépíthető telkek darabszáma és
épületfunkciója a javasolt szabályozás szerint
(db):
372 telek gazdasági épülettel

225 telek lakóépülettel

jelenleg 241 db ingatlan található rajta
Ha minden telek szántó, vagy gyep művelési ágú:
200,7 telek, gazdasági épülettel
Ha minden telek szőlő, gyümölcs, vagy kert művelési
ágú: 90,7 telek, gazdasági épülettel
Ha minden telek szántó, vagy gyep művelési ágú:
45,3 telek, gazdasági épülettel
5 telek gazdasági, vagy lakóépülettel
(a hatályos terven a terület keleti fele a tervezett
temető területe)

Ha minden telek szőlő, gyümölcs, vagy kert művelési
ágú: 74,7 telek, gazdasági épülettel

jelenleg 46 db ingatlan található rajta

Ó szőlők alatti dűlő (zártkert keleti fele alatt) –
13,6 ha

Ha minden telek szőlő, gyümölcs, vagy
művelési ágú: 45,3 telek lakóépülettel

jelenleg 41 db ingatlan található rajta

Ha minden telek egyéb művelési ágú: 22,7 telek
lakóépülettel
Ha minden telek szőlő, gyümölcs, vagy kert
művelési ágú: 8,3 telek lakóépülettel

Kereszt dűlő – 2,5 ha

kert

jelenleg 15 db ingatlan található rajta

Svájci földek – 13,1 ha

Ha minden telek egyéb művelési ágú: 4,2 telek
lakóépülettel
Ha minden telek szőlő, gyümölcs, vagy kert
művelési ágú: 43,7 telek lakóépülettel

jelenleg 46 db ingatlan található rajta
Ha minden telek szántó, vagy gyep művelési ágú:
37,3 telek, gazdasági épülettel
+ 14,4 telek lakóépülettel a lakóterületi sávban

Ha minden telek egyéb művelési ágú: 21,8 telek
lakóépülettel

KISMAROS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA

3

2. Svájci földek keleti sávjában kijelölt kertvárosias lakóterületi besorolás módosítása kertes mezőgazdasági területre

Hatályos szabályozási terv

Javasolt szabályozási terv

Változtatás célja:
A Svájci földek keleti szélén, a hatályos szabályozási terven kijelölt Lke-7 övezet megszüntetése javasolt, a tömbön belüli egységes övezeti paraméterek kialakítása végett,
valamint a telkek övezethatárral való átvágásának megszüntetése céljából. A tömb teljes területe nem sorolható kertvárosias lakóterületbe, mivel az új beépítésre szánt terület
kijelölésével jár, melyre a településnek nincs lehetősége, a meglévő, be nem épített beépítésre szánt területek meglétének okán.
A hatályos terven keletkezett építési jog 7 évnél távolabbi (2002-ben lépett hatályba az alaprendelettel az SZT), így a kertvárosias lakóterületi kijelölés kártalanítási jog
felmerülése nélkül visszavonható az ÉTV. szerint.
„Ha az ingatlanhoz fűződő korábbi, a 13. § (1) bekezdése szerinti építési jogok keletkezésétől számított 7 éven belül kerül sor e jogok megváltoztatására vagy megszüntetésére, a
tulajdonosnak – kérelmére – a (2) bekezdés szerinti kártalanítás jár. A 7 év eltelte után csak a használat gyakorlásába való beavatkozásért és csak akkor jár kártalanítás, ha a változtatás a
korábbi használatot megnehezíti vagy ellehetetleníti. A hét év a korábban hatályba léptetett helyi építési szabályzat, szabályozási terv esetében 2000. március 1-jétől számítandó. (ÉTV. 1997. évi LXXVIII. törvény 30. § (3))”
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3. Külterületi, illetve Szuttai dűlő területét érintő szabályozási vonalak módosítása

1.
12.

2.
3.

7.
10.
6.

4.

8.

14.

13.

5.
9.
11.

Hatályos szabályozási terv

Javasolt szabályozási terv

Változtatás célja:
A bal oldali ábrán piros X-el jelölt, törlésre javasolt szabályozások (1-11.) többsége épületbe vág, ezen felül meglévő kerítések bontását okozná. Az Ó szőlők alatti dűlő területét érintő, tömböt
kettészelő feltáró út kiszabályozása szükségtelen, emellett korlátozza a telkek beépíthetőségét.
A jobb oldali ábra szerint a külterületek legfontosabb szerkezeti jelentőségű feltáró útja a Monostor utca, mely összeköttetést biztosít a Szokolyai út és a 12 sz. főút között. Ezt az útvonalat fekete
színnel szerkezeti jelentőségű gyűjtőútként jelöltük, minden egyes szakaszán egy oldalú szabályozásra került sor, annak érdekében, hogy minél kevesebb telekbe vágjon bele szabályozási vonal.
A jobb oldali ábrán az újonnan kijelölt szabályozási vonalakat (12-14.) piros körrel jelöltük. A Szőlő-árok északi oldalán kijelölt szabályozás az Ó szőlők alatti dűlő déli irányból való
megközelíthetőségét szolgálja. A Szuttai dűlő területén jelölt szabályozás olyan telkek feltárását biztosítja, melyek közterületi kapcsolattal nem rendelkeznek. A Svájci földek területén jelölt új
szabályozás a tervezett temető bővítési területét kerüli meg, és biztosít összeköttetést a Vörösmarty út felől, a 0197 hrsz-ú közterületi ingatlanon keresztül a Szokolyai út felé.
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4. Börzsönyliget területén az üdülőterületek és kertvárosias lakóterületek lehatárolásának felülvizsgálata
4/B.

4/A.

4/A.
4/C.

Hatályos területfelhasználás

Javasolt területfelhasználás

Változtatás célja:
4/A.: Üdülőterületek és lakóterületek lehatárolásának pontosítása, földrajzi határokhoz való igazítása
Börzsönyliget területén az üdülőterület kijelölése több helyen szigetszerűen jelenik meg, vagy beékelődik a kertvárosias lakóterületbe. Több tömb esetében a tömbön belül is
megjelenik a két területfelhasználás, ezáltal egyes tömbökön belül eltérő építési jogokat biztosítva. A hatályos terven az üdülőterületek kijelölése a kialakult vízvezeték hálózat
nyomvonalát követte. A javasolt terven a kertvárosias lakóterület lehatárolása domborzati, természeti viszonyokhoz lett igazítva, valamint megszüntetésre kerültek a tömbön
belüli eltérő építési jogok előírásai.
A hatályos terven az üdülőterületi ingatlanok darabszáma: 1458 db
A hatályos terven az kertvárosias lakóterületi ingatlanok darabszáma: 1011 db
A javasolt terven az üdülőterületi ingatlanok darabszáma: 1085 db
A javasolt terven az kertvárosias lakóterületi ingatlanok darabszáma: 1372 db
Lakóterületi ingatlanok számának változása: +361 db
Üdülőterületi ingatlanok számának változása: - 373 db
4/B.: Turisztikai üdülőterület kijelölése Börzsönyliget északi részén, állattartás céljából
Börzsönyliget területén lakossági igény merült fel az állattartás iránt. Az állattartási funkció tájhasználati konfliktust eredményez a lakóterületek és az állattartó területek között,
így a két tájhasználat elkülönítése javasolt.
Börzsönyliget területén a legalkalmasabb terület az állattartásra a Hangafű utca és a Szárazfáki utca között lévő terület, mivel az üdülőterület többi részétől üzemtervezett
erdőterület választja el.
4/C.: Településközponti vegyes (Vt) terület kijelölése Börzsönyliget keleti részén a 2934, 2940/1, 2905, 2503 hrsz-ú ingatlanokon.
Ezen ingatlanok területe jelentős mértékkel nagyobb a börzsönyligeti lakóterületi, illetve üdülőterületi ingatlanok területénél. A módosítás lehetőséget biztosít az itt lévő
épületállomány fejlesztésére.
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5. Kismaros Község területét érintő tervezett árvízvédelmi védmű nyomvonalának kiválasztása

Tanulmányterv szerinti I.b változat (KDVVIZIG által javasolt változat)

Tanulmányterv szerinti II. változat

Változtatás célja:
Kismaros Község területét érintő árvízvédelmi védmű építésére tanulmányterv született, mely 3 lehetséges nyomvonalat vizsgál a „Stuck” területén. A lehetséges nyomvonalak
az alábbiak:
-

-

I.a változat:
Az árvízvédelmi töltés a jelenlegi nyárigát nyomvonalára épülne. A KDVVIZIG állásfoglalása szerint ez a verzió nem javasolt, mivel a nyárigát az
anyagösszetételéből adódóan alkalmatlan a töltés alapzatának.
I.b változat:
Az árvízvédelmi töltés a jelenlegi nyárigát nyomvonalához közel, attól északra húzódik, ezzel bevédve „Stuckon” lévő mezőgazdasági területet. A
KDVVIZIG írásos állásfoglalásában ezt a verziót támogatja. Meg kell azonban jegyezni, hogy amennyiben ez a verzió kerülne kiépítésre, az a „Stuck” mezőgazdasági
területet árvízvédelmi szempontból védetté nyilvánítaná, mely felveti a terület beépíthetőségének lehetőségét, mely településrendezési, településképi szempontból
kedvezőtlen.
II. változat:
Az árvízvédelmi védmű a „Stuck” mezőgazdasági terület északi határa mentén, az „Alsó sor” telkeinek déli határa mentén épülne. Ebből adódóan a „Stuck”
mezőgazdasági területe maradna ártér, így annak jövőbeli beépülése elkerülhetővé válik. E verzió felveti a lehetőségét annak, hogy az „Alsó sor” telkeinek déli határa
mentén támfal épüljön ki, melyen lehetőség nyílna gyalogos tengely kialakítására, ahonnan kiváló rálátás nyílik a Duna felé. A főút menti telkek déli határán új építési
lehetőség nyílna, térfalképzéssel lenne lezárható, az eddig gazdasági udvar felőli képet mutató teleksor, ezáltal befejezhetővé válna a településkép. Meg kell említeni, hogy
e nyomvonal mentén húzódik a Nagymaros felől érkező, térségi jelentőségű szennyvíz vezeték, melynek kiváltása szükségessé válna.
Mivel e nyomvonal az I.b változathoz képest magasabban fekszik, így a kialakítása alacsonyabb költséggel járna.
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6. Településközpont fejlesztése (településközponti vegyes (Vt) terület bővítése)

6/B.

6/D.
vagy
6/E.

Hatályos terv szerinti településközponti vegyes (Vt) területek

6/C.

6/A.

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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7. Boldogasszony Monostor szabályozásának változtatása

Hatályos szabályozási terv

Javasolt szabályozási terv – új Kegy területek piros körrel jelölve

Változtatás célja:
A Monostor területét érintő tulajdon viszony változásokból adódóan a Különleges beépítésre szánt egyházi terület (Kegy) területe az alábbi ingatlanokkal növekszik:
-

8334, 8335, 8326/1

Az egyház kérése szerint a területen az építmények átépítése céljából a megengedett maximális építménymagasság 11,0 m-re növekszik.
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8. Belterülethatár felülvizsgálata

8/C.

8/C.

8/B.
8/B.

8/A.

Belterület határ módosítása (telekhatárok nélkül)

8/A.

Belterület határ módosítása (telekhatárokkal)

Változtatás célja:
A jelenlegi belterülethatár több helyen nem alkalmazkodik a kialakult állapothoz, emellett a jelen TRE módosításhoz kapcsolódó településfejlesztési elképzelések is indokolttá
teszik a belterülethatár módosítását.
Változtatások:
8/A.:
8/B.:

Tervezett temető bővítése a jelenlegi temetővel szemben.
A Monostor utca északi része külterületként ékelődik be a Szuttai dűlő és Újtelep közé. Javasolt a 0199 és 0200 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása.

8/C.:
A Szuttai dűlő és Börzsönyliget között elhelyezkedő vízműtelep (0207 hrsz), illetve a Szokolyai út ettől délre eső szakasza keskeny külterületi sávként ékelődik
be a belterületbe, emellett a Szokolyai út ettől északra és délre eső szakaszai pedig belterületi fekvésűek. A szokolyai út külterületként jelölt szakasza beépítésre szánt, kialakult
lakóterületek mentén halad, így annak belterületbe vonása javasolt.
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9. Meglévő és tervezett hidak feltüntetése
9/F.

9/E.

9/D.

9/C.

9/A.

9/B.

Hatályos szabályozási terv

Javasolt szabályozási terv

Változtatás célja:
9/A.:
9/B.:
9/C.:
9/D.:
9/E.:
9/F.:

Templom mögötti gyalogos/kerékpáros híd újjáépítése.
Gyalogos híd létesítése a Liget utca déli részén.
Meglévő Újtelepre vezető, személygépjármű forgalmat elbíró híd keresztmetszetének bővítése a későbbi, cserkésztábor esetleges fejlesztésétől függően.
Gyalogos híd létesítése a Posta mellett.
Gyalogos híd létesítése a Patak utca folytatásaként.
Meglévő, gyalogos híd feltüntetése a terven.
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10. Temető bővítése

Hatályos szabályozási terv

Javasolt szabályozási terv

Változtatás célja:
A jelenleg meglévő, kapacitás problémával küzdő temető területének bővítése, a jelenlegi területtel szemben, a Svájci földek délkeleti sarkában.
A Vörösmarty útról a forgalom áthelyezésre kerülne a tervezett temető nyugati határára (0198/7, 0198/8, 0198/9 hrsz-ú ingatlanok), majd a 0197 hrsz-ú közterületi
ingatlanon keresztül lenne biztosítva az összeköttetés a Szokolyai úttal.
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11. Tájház áthelyezése, illetve lejutás biztosítása a „Stuck”-ra az Alsó soron (Kossuth Lajos út 52., 1597 hrsz) keresztül

Hatályos szabályozási terv

Javasolt szabályozási terv

Változtatás célja:
Új Gyalogos átjárás biztosítása a Kossuth Lajos út és a „Stuck” között.
Az átjárás a Kossuth Lajos út 52 számú ingatlanon (1597 hrsz) keresztül valósulna meg, gyalogos út kiszabályozásával, ezáltal közterület létrehozásával.
Az ingatlanon lévő épületben kapna új helyet a tájház.
Ez az útvonal a folytatása lenne a Vörösmarty utca – temető – templom mögötti gyalogos híd – templom alatti lépcső által kijelölt gyalogos tengelynek, melyen keresztül a
Duna-part is elérhetővé válik egy új útvonalon keresztül.
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12. Javasolt Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) előírások
- 12/A.:
követése.

Elővásárlási jog kiterjesztése Kismaros Község összes ingatlanára. Célja a „tudatos településfejlesztés” megvalósítása, illetve ingatlanpiaci viszonyok nyomon

- 12/B.:
Kizárólag földkábeles elektromos energia bekötés engedélyezése Kismaros Község teljes területére vonatkozóan, településkép védelmi célzattal.
/Ennek a településkép védelméről szóló rendeletben a helye./
- 12/C.:
Fakivágásról kerüljön előírásra, hogy bizonyos törzsátmérő fölött a meglévő növényállományt ne lehessen kivágni, tarra vágni. Ennek Börzsönyligeten lenne
nagy jelentősége a levegőkondicionálás szempontjából.

