
KÖZLEMÉNY 

A településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a 
településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 
13/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet alapján Kapuvár Városi Önkormányzat ezúton 
tájékoztatja a T. Lakosságot, hogy  

Kapuvár város és közigazgatási területére vonatkozó településszerkezeti és szabályozási 
tervének módosítása a Kapuvár, Cseresznye sor 21. és 42. szám alatti ingatlanok és 
környezete tárgyában a 

176/2017. (VIII. 31.) ÖKT. határozattal Kapuvár Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a győri TALENT-PLAN Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. által készített 
Kapuvár város és közigazgatási területére vonatkozó településszerkezeti terv és szabályozási 
terv módosítását jóváhagyja az alábbiak szerint: 

1. A Cseresznye-sori 1387 hrsz-ú gazdasági ipari terület (Gip) egy része településközpont 
vegyes terület (Vt) besorolást kap. 
2. A 1494 hrsz-ú gazdasági pari terület (Gip) kisvárosias lakóterületté (Lk), közműterület-
vízművé (KÖv) és általános közlekedési és közműterületté (KÖu) minősül át. 
3. A 1495 hrsz-ú településközpont vegyes terület (Vt) és véderdő terület (Ev) kisvárosias 
lakóterületté (Lk) és általános közlekedési és közműterületté (KÖu) minősül át. 
4. Az 1496, 1497/1, 1497/2, 1498-1504 hrsz-ú településközpont vegyes terület (Vt) és 
általános közlekedési és közműterület (KÖu) kertvárosias lakóterületté minősül át. 
5. A Margit-híd utca - Damjanich János utca – Piactér – Cseresznye sor által határolt tömbből 
kikerül az észak-déli irányú feltáró út, a Margit-híd utca tervezett új nyomvonala, illetve az 
ehhez kapcsolódó zöldterület (Z), így ezek a területek beleolvadnak a kertvárosias 
lakóterületbe (Lke). 
177/2017.(VIII.31.) ÖKT. határozattal Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadta a győri TALENT-PLAN Tervező és Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. által készített 
Kapuvár város és közigazgatási területére vonatkozó településszerkezeti terv módosítását és 
a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt településszerkezeti terv módosítását 
jóváhagyja a határozat 1. és 2. számú melléklete szerint. 

 



 

 

 

 



 

 

A 23/2017. (IX.5.) önkormányzati rendelettel a helyi építési szabályzatáról szóló 41/2004. 
(XI.16.) rendelet módosítását: 

A módosítás tartalmazza  
 
1. A Cseresznye-sori 1387 hrsz-ú gazdasági ipari terület (Gip) egy része településközpont 
vegyes terület (Vt) besorolást kap. 
2. A 1494 hrsz-ú gazdasági pari terület (Gip) kisvárosias lakóterületté (Lk), közműterület-
vízművé (KÖv) és általános közlekedési és közműterületté (KÖu) minősül át. 
3. A 1495 hrsz-ú településközpont vegyes terület (Vt) és véderdő terület (Ev) kisvárosias 
lakóterületté (Lk) és általános közlekedési és közműterületté (KÖu) minősül át. 
4. Az 1496, 1497/1, 1497/2, 1498-1504 hrsz-ú településközpont vegyes terület (Vt) és 
általános közlekedési és közműterület (KÖu) kertvárosias lakóterületté minősül át. 
5. A Margit-híd utca - Damjanich János utca – Piactér – Cseresznye sor által határolt tömbből 
kikerül az észak-déli irányú feltáró út, a Margit-híd utca tervezett új nyomvonala, illetve az 
ehhez kapcsolódó zöldterület (Z), így ezek a területek beleolvadnak a kertvárosias 
lakóterületbe (Lke). 
 
A 23/2017. (VIII.31.) önkormányzati rendelet megtekinthető az alábbi linken: 
 
http://www.kapuvar.hu/onkormanyzat/rendelet/?doc4_op=detail&doc4_fid=8302&doc4_id
=1950 
 
 
 
 
 
 
 


