
 
Salgótarján Megyei Jogú Város 

Polgármestere

Helyi partnerségi egyeztetés
Településrendezési eszköz módosítása M-17 

1. Tervezet - 2022. december 15.

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  településrendezési  eszközök 
módosításának  előkészítéséről  döntött  a  Salgótarján,  Zemlinszky  Rezső  utca  5, 
Zemlinszky Rezső utca 7. és Kun utca 14. házszám alatti 1224/2 hrsz.-ú, valamint a vele 
határos két lakóingatlan, a Kun u. 12. (hrsz. 1229) és Kun u. 16. (hrsz. 1227) szám alatti 
ingatlanok területét érintően. 
A  módosítással  a  PARTNER  DKB-IMMO  Ingatlankezelő  és  Szolgáltató  Kft.  (2120 
Dunakeszi, Bagoly utca 12.) (a továbbiakban Kezdeményező) megkereste az önkormányzatot, 
amelynek 1224/2 hrsz.-ú ingatlanán található a Jysk áruház. Az áruház a tevékenységének 
fejlesztéséhez az épületet raktárterülettel kívánja bővíteni, amelyhez a jelenlegi telek mérete 
nem alkalmas. Kezdeményező előzetes tárgyalásokat folytatott le a Kun u. 12. és 16. szám 
alatti  lakóingatlanok tulajdonosaival, és  előzetesen  megegyezett  velük.  Az egyeztetés  arra 
irányult, hogy a Kun u. 12. és 16. lakóingatlanok a hátsó kertrészükért cserébe megkapják a 
köztük lévő, korábbi Kun u. 14. szám alatti ingatlan felét, így kiszélesedik a telkük. 
A Kun u. 14. területén lévő régi lakóház lebontásra kerül, a telket így meg lehet osztani, és a 
helyén nem létesül új lakóingatlan. A területcsere előnyös a lakóingatlanok számára, hiszen az 
erősen lejtős terepen a  Kun utca mentén a  kiszélesedő telken épületbővítést,  garázsépítést 
tervezhetnek.  A  lakóingatlanokból  leválasztandó  hátsó  telekrészen  az  áruház  építhet 
raktárbővítést,  parkolókat, egyúttal megoldja a lejtős terepen a tereprendezéshez szükséges 
támfalépítést.
A településrendezési  eszközök módosítása a gazdasági kereskedelmi szolgáltató övezetben 
lévő 1224/2 hrsz.-ú Jysk ingatlan és a kertvárosias lakóterületben lévő 1227 és 1229 hrsz.-ú 
lakóingatlanok övezeti határának módosítására irányul.
A módosítás a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 
előírásainak betartásával készül.
A módosítás helyi partnerségi egyeztetése Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 39/2022. (XI. 29.) önkormányzati 
rendelete alapján történik.

Érintett szomszédos ingatlanok: 
Zemlinszky Rezső utca 3.,  Zemlinszky Rezső utca 9. Kun u. 12. és Kun u. 16. 

A módosítás környezetében lévő lakóingatlanok: 
Kun u. 1. - 53. páratlan oldal, Kun u. 2. - 36. páros oldal

Véleményüket, észrevételüket 2023. január 9. hétfő 10,00 óráig küldhetik el a 
jegyzo@salgotarjan.hu vagy a foepitesz@salgotarjan.hu e-mail címre.
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Fotók

Fotó a városközpont felől

Utcafotó a Kun u. 12. felől

Utcafotó a Kun u. 16. felől
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Térkép, szabályozás

E-Közmű térkép 2022.

Javasolt rendezés, az építési övezeti határ változtatása: 
a Kun utca menti telekrész Lke jelű kertvárosias lakóterületbe kerül, a Kun u. 12-14-16 hátsó 

kertje az üzletházhoz kerül.
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