
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: 2019. április 24-én a Jászberényi Polgármesteri Hivatal Jászberény, Lehel vezér tér 18. 
alatti székháza hivatalos helyiségében 
 
Tárgy: Lakossági fórum Jászberény településrendezési tervének módosításáról: 
 

1. 0334/5 és 0334/8 hrsz.-ú ingatlanok gazdasági övezetbe sorolása (Csákány utca – 
Vásárhelyi utca sarok) 

2. 759 és 760/4 hrsz.-ú ingatlanok. A módosítás a 759 hrsz.-ú ingatlan lakóövezetből 
gazdasági övezetbe sorolását jelenti, sport (röplabda) csarnok építése céljából (Ártér 
utca – Bajnok utca sarok) 

 
Jelen vannak: 
A mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
 
Alvári Csaba (főépítész): Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai alkalommal. Lakossági 
fórumot tartunk a meghirdetett témákban, rendezési terv módosítása két témakörben zajlik 
egymással párhuzamosan. A mai fórumnak mind a két módosítási folyamat tárgyát képezi. 
Lakossági fórumot kell tartani minden egyes esetben, a mai alkalom erre a célra szolgál. Körbe 
adtunk egy jelenléti ívet, erre azért van szükség, hogy dokumentálni tudjuk, hogy lakossági 
fórumot tartottunk, ismertettük a tervet és ezen részt vettek lakosok, érdeklődők. A fórumról a 
jegyzőkönyv elkészítéséhez hangfelvétel készül.  
 
Két témakörünk, helyszínünk van.  Az egyik az Ártér utca – Bajnok utca találkozásánál lévő 
terület. A kivetítőn látható szaggatott vonallal jelzett terület a tervezési terület, ezen belül két 
helyrajzi számról van szó, két telekről. A nagy terület jelenleg GKSZ, gazdasági övezetre 
kijelölt terület, illetve a szomszédságában lévő másik önálló nagy telek. Csatlakozik hozzá a 
Bajnok utcai részről jelen pillanatban lakóövezetben lévő telek. Mivel van egy cél – 
sportcsarnok építése röplabda céljára – a két telek összevonásában gondolkodunk, ezért azonos 
övezetbe kell vonnunk a két telket. Erre a GKSZ övezet a legmegfelelőbb, ez alkalmas sportcélú 
fejlesztésre is. A kisebbik telket GKSZ övezetre módosítjuk és ezáltal a kettő összevonható. A 
Rendezési Tervben első lépésként ennyi kerül módosításra. A sportcentrum megtervezése, 
megépítése csak ezután következik.  
 
Dr. Szabó Tamás (polgármester): Ha jól emlékszem a hűtőház működésével kapcsolatban a 
térségből volt bizonyos észrevétel korábban (a hűtőház forgalma, zaj). Ha ezt a lépést 
megtesszük, amiről most beszéltünk, akkor valószínűleg ezen a területen már a továbbiakban 
kifejezetten gazdasági jellegű tevékenység mint pl. áruforgalom nem lesz. Meglátásom szerint 
ennek a területnek az ilyen jellegű átminősítése és a cél a megjelölése ezt a fajta potenciális 
terheltséget kiveszi a rendszerből. Nyilván más történet az, hogy ha egy sportcsarnok van, 
annak szintén vannak különböző velejárói, egyfajta használata, de ez más kérdés.  
 
Alvári Csaba (főépítész): Valóban erről van szó szerintem is. GKSZ-es övezetben nagyon sok 
minden elképzelhető, a fejlődés egy sport irányú fejlődési irányt vesz, ami nyilván 
eredményezhet sok autót, de ez nagyon ritka, nyilván egy-egy meccs idejére korlátozódik. 
Minden más időszakban sokkal kisebb lesz ott a forgalom.  
 



Balogh Béla (önkormányzati képviselő, PKB elnöke): Mit ért Polgármester úr a hűtőházzal 
kapcsolatos problémák konszolidációján?  
 
Dr. Szabó Tamás (polgármester): A hűtőház éli az életét ezután is. Ezzel a lépéssel, ha ezt a 
területet ebbe az irányba visszük, a telekösszevonás és a további lépés alapozza meg, hogy majd 
egyszer csarnok, illetve hozzá tartozó kiszolgáló terület létesüljön. 
 
Alvári Csaba (főépítész): A másik helyszín a Csákány utca – Vásárhelyi utca kereszteződése. 
Köztudott, hogy itt ablakgyártási tevékenység folyik. A terület KVÜ övezetben van, ami 
Különleges városüzemeltetési övezetet jelent. A hátsó terület is Lantos István tulajdonában van, 
most is ablakokat gyárt ezen a területen, épület is van rajta. Azt kérte, hogy annyit tegyünk neki 
lehetővé, hogy ezen a területen az elkészült ablakait valamilyen fedett formában is tudja tárolni, 
mert jelen pillanatban a tűző napon tárolja azokat, és a nap kárt tesz bennük. Eddig nem mert 
építeni semmi védelmet. Ennek érdekében olyan övezetet terveztünk, ami GKSZ-es, ami a 
legenyhébb gazdasági övezetet jelenti. Ebben az övezetben már építhetne egy tároló épületet. 
A kérelem alátámasztásakor nem tervezett gyártókapacitás bővítést, ami azt jelenti, hogy a 
környezetre ható esetleges terhelés várhatóan nem fog növekedni a mai állapothoz képest. 
Látható a kivetítőn egy zöld sáv, ami most sincs beépítve, de ez a jövőben sem lehetséges, a 
lakóterületeket látnánk el ezzel a védelemmel, hogy ezt a 15 métert ne lehessen beépíteni. A 
telek végébe még kapott zöldfelületet, ez erdősítésre kijelölt terület, amire bizonyos számítások 
okán szükség van.  
 
Szarka Gábor (Jb. Csákány u. 9.): Szeretném kérdezni, hogy az épület ami az ablakokat 
védené, milyen szerkezetű, milyen nagyságú? Az építkezés milyen hatással lenne a 
szomszédokra? 
 
Alvári Csaba (főépítész): Nyilván az építkezés jár némi zajterheléssel, forgalommal. Egy 
építkezés zajhatását el kell viselni adott esetben a szomszédságnak. Azt gondolom az a 
teherforgalom, ami eddig megvolt (alapanyag odaszállítása, ablakok elszállítása) az megmarad 
ezután is, ez várhatóan nem fog csökkenni, de várhatóan növekedni sem nagyon fog az 
elhangzott ígéretek, felvetések miatt. Épületterv még nincs. Abból a szempontból szabad keze 
van, hogy gazdasági övezetben viszonylag szabadon lehet formálni az épületeket, adott esetben 
nagy fesztávolságú, dobozszerű épületek is létrejöhetnek a funkcióból adódóan. Ide is 
elképzelhető egy csarnokszerkezet, csak kisebb léptékben. Valószínűleg egyszerű szerkezetben 
gondolkodik Lantos úr.  
 
Dr. Szabó Tamás (polgármester): Az elhangzott, hogy nem gyártókapacitást kíván bővíteni, 
hanem raktárt építeni. Az, hogy milyen elképzelése van, mekkora négyzetméter, milyen típusú 
épületben gondolkodik, erre vonatkozó szándékairól információkat lehet kérni. Vegyük fel 
Lantos úrral kapcsolatot, hogy ezen a fórumon ez elhangzott kérdésként és a válaszát 
továbbítsuk a kérdezőnek.  
 
Alvári Csaba (főépítész): Lantos úrtól hivatalosan kérünk információt erre vonatkozóan. 
Amiket tudok, azokat elmondtam – meglátjuk, hogy milyen információkat ad még Lantos úr – 
de várhatóan nem lesznek jelentősebb hatások a mostaninál. Azt a védelmet amit jeleztem, azaz 
hogy a zöld sáv eddig is megvolt, ezután is fenntartjuk, oda épületet, építményt nem építhet. Ez 
a továbbiakban is megmarad, plusz még kiegészítve azzal a tervezett gazdasági EG jelű, 
erdővel, amire igaz, hogy nem kötelező neki most ezt beültetnie, de azt a területet sem 
használhatja másra, csak zöld ültetésére, tehát épület építésére, leburkolásra semmiképp. 
 



A sportcsarnoknál azt gondolom, akkor lehet valamiféle zavaró hatásról beszélni, hogy ha 
mérkőzés van, és sok autóval mennek oda, de ez csak néhány órát jelent, hetente-kéthetente 
egy-egy meccset. Minden más időszakban a parkolók nagyjából üresek lesznek, illetve sportélet 
fog folyni és a jászberényi gyerekeknek kifejezetten jó lesz, hogy lesz egy ilyen centrum.  
 
Alvári Csaba (főépítész): A Lantos István telkét érintő módosításra vonatkozó további kérdésre 
reagálva elmondja, az elsődleges cél ez lett volna, ez volt a legfőbb panasza, visszatérő panasza, 
hogy ide nem tud építeni semmit, ami az időjárástól védte volna az ablakokat. Azt feltételezem, 
hogy egy egyszerű dobozszerű épület lesz, de nem többszintes. Ha esetleg gyártási 
kapacitásbővítésre szánná magát, ez a szabályozás ezt nem teszi kizárttá. Ebben az esetben 
gépeket kellene beszereznie, eszközparkot fejleszteni, ez egy nagyobb léptékű dolog lenne, de 
erről egyelőre nincs szó. Ha esetleg efelé menne, az egyfajta ugrás lenne az ő életében is.  
 
Alvári Csaba (főépítész): Biztos a mi utódaink is úgy lesznek, hogy visszamutogatnak ránk 
bizonyos ügyekben, kérdésekben. Az tényleg látszik, hogy a lakóterületet úgy osztották ki, hogy 
a temetőig nem mentek el vele, hanem volt ott egy beépítetlen sáv.  
 
 
Ha további kérdés, nincs, köszönöm a részvételt, a fórumot lezárom. 
 

 
kmf. 

 
Alvári Csaba sk. 
főépítész 

 
 


