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JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 
 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT -TERVEZET 
 

Tác  Község  Önkormányzata Képviselő-testületének  

………./2018. (………) sz. HATÁROZATA 
 

117/2001. (IX.27.) sz. Kt.  határozattal megállapított Településszerkezeti terv 
módosítására 

 
 
Tác Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Tác Község  
Településszerkezeti tervéről szóló 117/2001. (IX.27.) sz. számú határozatának 
módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület Tác Község Településszerkezeti Tervét az alábbiak szerint 
módosítja: 

1.1. A Településszerkezeti terv rajzi munkarészét képező "V-1" jelű, Szerkezeti 
terv a jelen határozat mellékletét képező TSZT-1 Fedvény tervvel 
módosul, a módosítás területi hatálya jelkulccsal lehatárolt területen:  

1.2. A Településszerkezeti terv szöveges munkarészét képező 
településszerkezeti terv leírása nem módosul. 

2. A Képviselő-testület rögzíti, miszerint a Településszerkezeti Tervről szóló 
117/2001. (IX.27.) számú határozat jelen határozatban foglalt módosításaira 
vonatkozó – az integrált településfejlesztési stratégiáról, és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben előírtaknak 
megfelelően a véleményezési-egyeztetési folyamat megtörtént, a 
véleményezési eljárás e jogszabály rendelkezései szerint befejezett. 

 

3. Figyelemmel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról, és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet 43.§ b) bekezdés szabályaira, jelen határozat az elfogadását 
követő napon lép hatályba. 

 
 
A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: …. jegyző 
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……/2018. (…..) sz. Kt. határozat melléklete  
TSZT-1 Fedvény  

M 1:4000 
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RENDELET-TERVEZET 
Tác Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

……/ 2018. (……) önkormányzati rendelete 
az Tác Község helyi építési szabályzatról szóló 

19/2006. (IX.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Tác Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (a továbbiakban: Étv.) 9/B.§ (2) b) pontjában, 13.§(1) 
bekezdésében és 62.§ (6) 6. pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és 
32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazások alapján, a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendelet 28.§ (2) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, egyházak, települési 
önkormányzati szervek, államigazgatási szervek véleményének kikérésével, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 1. pontjában, valamint az 
Étv. 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el: 

 
1.§ A helyi építési szabályzatról szóló 19/2006. (IX. 1.) önkormányzati. rendelet (a 

továbbiakban: R.)  16.§-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 

„(5) A "Lf-4" jelű építési övezet előírásai: 

a) Beépítési mód:  oldalhatáron álló 

b) Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb területe:  1500 m2 

c) A beépítettség legnagyobb mértéke:  25 %  

d) A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság:  2,5/4,5 m 

e) A zöldfelület legkisebb mértéke: 50 %” 

2.§ A R. 17.§-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki: 

"(3a)  A "Vt-2" jelű építési övezet előírásai: 

a) Beépítési mód:  K/oldalhatáron álló 

b) Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb területe:  500 m2 

c) A beépítettség legnagyobb mértéke terepszint felett:  60 %  

d) A beépítettség legnagyobb mértéke terepszint alatt:  60 % 

e) A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság: 3,5/7,5 m 

f) A zöldfelület legkisebb mértéke: 20 % 

g) Az elő-, oldal-, hátsókert mértéke: 0 m” 

 
3.§ A R. mellékletét képező Belterület szabályozási terv "V-3" tervlapja normatartalma 

helyébe - jelen rendelet 1. mellékletében; "a módosítás területi hatálya" jelkulccsal 

lehatárolt területeken - jelen rendelet 1. mellékletét képező Szabályozási terv "SZT-1 

Fedvény", "SZT-2 Fedvény"  tervlap normatartalma lép. 

 

4.§ Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba 

lépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni.  

 

................................................................. 

polgármester 

 ................................................ 

jegyző 
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.../2018. (... . ... .) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete:  
SZT-1 Fedvény  

M 1:4000 

 
 

SZT-2 Fedvény  
M 1:2000 

 
 



Tác Község Településrendezési eszközeinek módosítása 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42.§ szerinti tárgyalásos eljárás dokumentációja – 2018. május 

 

TOPO PLAN KFT.                                                                                                                                                                                             7 

 
 

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
 
1. A MÓDOSÍTÁSOK LEÍRÁSA 

 
Tác Község Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 42.§-ban 
foglaltaknak megfelelően, tárgyalásos eljárás keretében kívánja módosítani az alábbi hatályos 
településrendezési eszközöket: 

• 117/2001. (IX.27.) sz. Kt. határozattal megállapított Településszerkezeti terv és leírás  

• 19/2006. (IX.1.) rendelet számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi építési 
szabályzat 

 

Tervezési alaptérkép 

A településrendezési eszközök módosításához az ingatlan-nyilvántartási alaptérképet az 
önkormányzat adatszolgáltatásként átadta a tervezőnek használatra.  
 
Partnerség 

A Korm. rendelet 29.§ előírásainak megfelelően Tác Község Önkormányzat Képviselő- 
testülete Tác Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (IX.1.) önkormányzati 
rendeletében döntött a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-
érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól. A partnerségi 
egyeztetés a rendeletben foglaltaknak megfelelően kerül lefolytatásra. 

 

Az 1. számú terület vonatkozásában Tác Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  
99/2017.(VIII.17.) határozatában döntött a Dózsa György utca nyugati oldalán fekvő tömb 
kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról, vállalkozás építési beruházásának 
megvalósíthatósága céljából.  Határozatot a dokumentáció melléklete tartalmazza. 

 
A hatályos településrendezési eszközökben a Dózsa György út nyugati oldalán fekvő tömb 
falusias lakóterületbe, „Lf-3” jelű építési övezetbe sorolt, az alábbi telekalakítási és beépítési 
előírásokkal: 

▪ Kialakítható legkisebb telekterület méret: 2500 m2 
▪ A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete: 25 m 
▪ Beépítési mód: szabadonálló 
▪ A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság: 2,5-4,5 m 
▪ A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 15% 
▪ A zöldfelület legkisebb mértéke: 50% 

A magasabb szintű jogszabályok és a hatályos HÉSZ szerint az építés övezetben elhelyezhető 
a terület rendeltetésszerű  használatát nem zavaró hatású egyéb – nem nagyüzemi - 
gazdasági tevékenység céljára szolgáló építmény.. 
A HÉSZ az építési övezetre vonatkozóan szabadonálló beépítési módot ír elő, annak ellenére, 
hogy a kialakult beépítési mód oldalhatáros. A kialakult átlagos beépítettség a tömbben 15% 
körüli, tehát további fejlesztést nem tesz lehetővé a hatályos előírás. Az átlagos teleknagyság 
1500 m2 körüli. A hatályos településrendezés eszközök készítésekor a terület kialakult 
adottságait nem vették figyelembe, az előírások gátolják a tervezett beépítéseket. A 
módosítás célja a kialakult állapotnak megfelelő, fejlesztéseket nem gátló előírások rögzítése 
A terv megvalósítása eredményeként: 
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- 1. számú terület: 
A Dózsa György út nyugati oldalán fekvő falusias lakóterület területfelhasználása 
változatlan marad,  új „Lf-4” jelű építési övezetbe került besorolásra, az alábbi 
telekalakítási és beépítési előírásokkal: 

▪ Beépítési mód:  oldalhatáron álló 
▪ Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb területe:  1500 m2 
▪ A beépítettség legnagyobb mértéke:  25 %  
▪ A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság:  2,5/4,5 m 
▪ A zöldfelület legkisebb mértéke: 50% 

Településszerkezeti terv 

Hatályos Módosítás 

 

NEM MÓDOSUL 

Szabályozási terv 

Hatályos Módosítás 
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A 2. számú terület vonatkozásában Tác Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  
140/2017.(XI.30) határozatában döntött a  Kossuth Lajos utca 70-72. szám alatti, 111 és 112 
hrsz-ú ingatlanok és környezete kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról, az óvoda és a 
bölcsőde fejlesztésének megvalósíthatósága céljából. Határozatot melléklet tartalmazza. 
A hatályos településrendezési eszközökben a fenti  ingatlanok falusias lakóterületbe, Lf-2 jelű 
építési övezetbe soroltak, az alábbi telekalakítási és beépítési előírásokkal: 

▪ Kialakítható legkisebb telekterület méret: 1500 m2 
▪ A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete: 20 m 
▪ Beépítési mód: oldalhatáron álló, szabadonálló 
▪ A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság: 2,5-4,5 m 
▪ A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 20% 
▪ A zöldfelület legkisebb mértéke: 50% 

Az óvoda és a bölcsőde tervezett fejlesztését a fenti paraméterek gátolják. A módosítás célja 
a kialakult állapotnak megfelelő, fejlesztést nem gátló előírások rögzítése 
 
A 111 és  112 hrsz-ú ingatlanok - a Kossuth utca északi oldalán fekvő települési szintű 
intézmények területfelhasználásával megegyezően - településközpont vegyes területbe 
kerülnek átsorolásra, újonnan megállapított „Vt-2” jelű építési övezetbe, az alábbi 
telekalakítási és beépítési előírásokkal: 

▪ Beépítési mód:  K/oldalhatáron álló 
▪ Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb területe:  500 m2 
▪ A beépítettség legnagyobb mértéke terepszint felett:  60 %  
▪ A beépítettség legnagyobb mértéke terepszint alatt:  60 % 
▪ A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság: 3,5/7,5 m 
▪ A zöldfelület legkisebb mértéke: 20 % 
▪ Az elő-, oldal-, hátsókert mértéke: 0 m 

 

Településszerkezeti terv 

Hatályos Módosítás 
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Szabályozási terv 

Hatályos Módosítás 
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Hatályos településrendezési eszközök jelkulcsa: 
 

Településszerkezeti terv jelkulcsa  Szabályozási terv jelkulcsa 
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2. TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT 

 

A Településszerkezeti terv módosítása, biológiai aktivitásérték egyensúly 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. (Étv.)7.§ (3) bek. 
b) pontja szerint újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település 
közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez 
képest nem csökkenhet. A tervek készítésekor a területek biológiai aktivitásértékét a 9/2007. 
(IV.3.) ÖTM rendelet, mint a törvényben hivatkozott külön jogszabály előírásai szerint kell 
számítani. A tervmódosítás során új beépítésre szánt terület kijelölése nem történik, tehát 
a vonatkozó hatályos jogszabályi előírások alapján biológiai aktivitásérték számításra nincs 
szükség. 

A tervezett változtatások a hatályos településrendezési eszközökhöz elkészített 
alátámasztó munkarész kiegészítését, módosítását nem teszik szükségessé. 

 

3. KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT (A KÜLÖN JOGSZABÁLY SZERINTI KÖRNYEZETI 
ÉRTÉKELÉSNEK IS MEGFELELŐ TARTALOMMAL) 

 

A rendezés várható hatása, környezeti vizsgálat szükségessége 

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: R.) 1. § (3) (a), 4. § (2) bekezdése, valamint 3. számú melléklete II. pontja alapján az 
Önkormányzat megkéri a környezet védelméért felelős szervek véleményét a környezeti vizsgálat 
szükségességéről, azaz hogy a hatáskörükbe tartozó környezet- vagy természetvédelmi szakterületet 
illetően várható-e jelentős környezeti hatás a terv megvalósulása következtében.  

Az önkormányzat, mint a terv kidolgozója a véleménykéréskor az államigazgatási szervek 
véleményének megalapozása érdekében R.-ben rögzített tájékoztatásnak eleget tett.  
 
R. 3. számú melléklet II. pontja szerinti, 
a környezet védelméért felelős szervek 

Vélemény a környezeti vizsgálat lefolytatásának 
szükségessége tekintetében. 

Fejér Megyei Kormányhivatal  
Kormánymegbízotti Kabinet Állami 
Főépítész 

Az épített környezet védelme tekintetében a tervezett 
módosítások várható hatása nem jelentős, ezért a 
településrendezési tervek módosítása során környezeti 
vizsgálat lefolytatását nem tartom szükségesnek. 

Fejér Megyei Kormányhivatal 
Székesfehérvári Járási Hivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztály 

A rendelkezésre álló információk alapján 
megállapítható, hogy környezetvédelmi valamint táj- és 
természetvédelmi szempontból nem várható jelentős 
környezeti hatás a tervezett módosítások 
megvalósulása során. A tárgyi településrendezési 
tervmódosításhoz a Főosztály a környezeti vizsgálat 
elkészítését nem tartja szükségesnek. 

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Nem válaszolt 

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Tájékoztatom, hogy az egyes tervek, illetve programok 
környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a 
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - a Korm. 
rendelet 3. melléklet II.2. k) pontja- érintettségét 
tekintve jelentős környezeti hatás nem várható. 

Fejér Megyei Kormányhivatal  
Népegészségügyi Főosztály 

A Tác/1026-5/2018. ügyiratszámú megkeresésére 
válaszolva, a megküldött dokumentáció alapján az 
egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról 
szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése 
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szerint, a 2. számú melléklet szempontjait figyelembe 
véve, a 3. számú melléklet II. 1. pontja alapján 
nyilatkozom, hogy a tervezett módosítás tekintetében 
jelentős környezeti hatás nem várható, így környezet- 
és település-egészségügyre kiterjedően környezeti 
hatásvizsgálat lefolytatását nem tarjuk szükségesnek. 

Pest Megyei Kormányhivatal  
Érdi Járási Hivatal Földművelésügyi és 
Erdőgazdálkodási Főosztály 

Nem válaszolt 

Veszprém Megyei Kormányhivatal  
Hatósági Főosztály 
Bányászati Osztály 

A településrendezési eszközök módosításával 
kapcsolatban megállapítható, hogy az földtani, 
ásványvagyon védelmi és bányászati jogot érintő 
problémát nem vet fel. Az idézett kormányrendelet 
szerinti környezetvizsgálat, a Bányafelügyelet 
feladatkörének szempontjából szükségtelen. 

 
Budapest Főváros Kormányhivatala  
Népegészségügyi Főosztály 

A település közigazgatási határain belül természetes 
gyógytényező érintettsége nem áll fenn, ezért jelen 
esetben a BFKH véleményezési lehetőséggel nem 
rendelkezik. 

Tác Polgármesteri Hivatal - jegyző Nem válaszolt 

Fejér Megyei Kormányhivatal  
Székesfehérvári Járási Hivatal 
Agrárügyi Főosztály 
Növény- és  Talajvédelmi Osztálya 

Tekintettel arra, hogy a tárgyi szabályozási területen 
termőföldek nem helyezkednek el, valamint arra, hogy 
a község településrendezési eszközeinek módosítása a 
talajra vonatkozóan nem jár jelentős környezeti 
hatással, környezeti vizsgálat elkészítése a talaj 
szempontjából nem szükséges. 

Fejér Megyei Kormányhivatal  
Székesfehérvári Járási Hivatal 
Agrárügyi Főosztály, Földhivatali osztály 

„A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási 
Hivatal Agrárügyi Főosztály Földhivatali Osztálya a 
megkeresést áttanulmányozta és megállapította, hogy 
a megkeresésben pontos, mezőgazdasági hasznosítás 
alatt álló földterület(ek) igénybevétele nem került 
megjelölésre. A megjelölt ingatlanok az ingatlan-
nyilvántartási rendszer szerint belterületi 
ingatlanokként nyilvántartott földrészletek, melyek 
vonatkozásában a termőföld védelméről szóló 2007. évi 
CXXIX. törvény 1. és 2. §-ai alapján, a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal 
Agrárügyi Főosztály Földhivatali Osztályának 
földvédelmi tekintetben nincs hatásköre.” 

Budapest Főváros Kormányhivatala  
Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, 
Oktatási és Törvényességi Felügyeleti 
Főosztály 
Örökségvédelmi Osztály 

Megállapítottam, hogy a módosítással érintett 
területeken - Dózsa György utca nyugati oldalán fekvő 
tömb, ill. 111 és 112. hrsz.-ú ingatlanokon - jelenlegi 
ismereteink szerint régészeti lelőhely, műemléki érték 
nem található. 

Országos Közegészségügyi Intézet 
 

Tác Község, tárgyi rendezési tervi módosításaival 
kapcsolatban az Országos Közegészségügyi Intézetnek 
észrevétele nincs, kémiai biztonsági szempontból a 
környezeti vizsgálat elvégzését nem tartja 
szükségesnek. 

 

▪ A módosítás megvalósulása esetén nem befolyásol más tervet, vagy programot, illetve 
azokra vonatkozóan nem tartalmaz előírásokat és szempontokat, továbbá nincs hatással 
másik terv, illetve program tartalmára, vagy azok megvalósítására. A magasabb szintű 
területrendezési tervekkel (OTrT, FmTrT) nem ellentétesek. A vonatkozó 
területrendezési terveknek való megfelelés részletes igazolását a véleményezési 
dokumentáció tartalmazza. 
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▪ A terv megvalósulása esetén, hozzájárul a település fenntartható módon történő 
fejlesztéséhez, a gazdasági fejlesztéseket és az intézményfejlesztést szolgálja. 

▪ A terv megvalósulásával a meglévő és tervezett létesítmények környezeti viszonyaiban 
nem történik jelentős mértékű kedvezőtlen változás. A módosítások nem érintenek 
környezeti problémákkal terhelt területeket. 

▪ A terv megvalósítása kapcsán várható környezeti hatásoknak nincs jelentősége a 
környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályok végrehajtása szempontjából. 

 
Várható környezeti hatások 
▪ A terv megvalósítása kapcsán várható új környezeti hatások (pl.: közlekedési és üzemi 

eredetű zajhatások) az építés ideje alatt átmenetileg, illetve a megvalósulást követően a 
normál működési menet során, mint állandó hatás jelentkezik. 

▪ Összeadódó, egymást felerősítő környezeti hatásokkal – a jelenlegi információkat 
figyelembe véve – nem kell számolni. Alapvetően a közlekedésből és a működésből 
származó, zaj- és környezeti terhelés jelentkezik, amely – feltételezve a hatályos 
normáknak megfelelő működést – nem jelent kumulálódó hatást. 

▪ A terv megvalósulása nem jár az országhatáron átnyúló környezeti hatásokkal. 
▪ A változtatások megvalósulása az előírások betartása mellett nem idéz elő olyan 

környezeti változásokat, amelyek az emberi egészségre, a környezetre kockázatot 
jelentenek. 

▪ A terv megvalósulása következtében várható környezeti hatások jellemzően lokálisak , 
kismértékűek.. A változtatások környezeti hatásainak hatásterülete a módosítással 
érintett területeken belül határozhatók meg. 

▪ A tervmódosítások nem érintenek olyan területet, amelyek hazai (országos vagy helyi), 
közösségi vagy más nemzetközi szintű művi, vagy természeti védettséget élveznek,  

▪ A terv megvalósítása feltételezhetően nem idéz elő a Korm. rendelet 4. számú melléklet 
3.5.2. és 3.6.2. pontjaiban felsorolt következményeket. 

▪ A terv megvalósítása a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 
kormányrendeletben a vizekre és a védett területekre meghatározott környezeti 
célkitűzések elérésére, illetve megtartására nincs befolyással, a vizek vagy a védett 
területek állapotromlása nem következik 

 

A várhatóan érintett terület nem értékes, illetve sérülékeny, mert 

▪ a környezeti elemek, rendszerek, vagy a kulturális örökség szempontjából nem 
különleges; 

▪ a területen a környezetvédelmi határértékeket [Kvt. 4. § s), t), u) pontjai] elérő vagy azt 
meghaladó igénybevétel, kibocsátás, illetve szennyezettség nincs, és nem várható; 

▪ A terv megvalósulása nem jár jelentős településszerkezeti, területfelhasználási 
változással, az 1.számú terület változatlanul falusias lakó területfelhasználásban marad, a 
2. számú terület területfelhasználása módosul, falusias lakóterületről, településközpont 
vegyes területre. A 2. számú terület kialakult/ jelenlegi használata, telekmérete, 
beépítettsége, jelentősen eltér a falusias lakóterületbe sorolt területek karakterétől, 
mind kialakult funkció, mind a telekméret, mind a beépítési intenzitás tekintetében. A 
Kossuth Lajos utca északi oldalán található települési szintű intézmények területének 
karakterével egyező, melyek a hatályos településrendezési eszközökben, 
településközpont vegyes területbe soroltak. 

 
A Kidolgozó, azaz Önkormányzat álláspontja szerint a módosítás megvalósulásakor 
várható környezeti hatások jelentősége a módosítással érintett területek kis méretének és 
a módosítás jellegének megfelelően nem jelentősek, várhatóan pozitívak, ezért a 
környezeti vizsgálat lefolytatását a Kidolgozó nem tarja szükségesnek. R. 3. számú 
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melléklet II. pontja szerinti  környezet védelméért felelős szervek a várható környezeti 
hatást  - az önkormányzat álláspontjával egyezően – nem ítélték jelentősnek, azaz a 
környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartották szükségesnek. 
 

A tervezett változtatások a hatályos településrendezési eszközökhöz elkészített 
alátámasztó munkarész kiegészítését, módosítását nem teszik szükségessé. 

 
4. KÖZLEKEDÉSI JAVASLAT 

A tervezett változtatások a hatályos településrendezési eszközökhöz elkészített 
alátámasztó munkarész kiegészítését, módosítását nem teszik szükségessé. 

 
5. KÖZMŰVESÍTÉSI  JAVASLAT 

A tervezett változtatások a hatályos településrendezési eszközökhöz elkészített 
alátámasztó munkarész kiegészítését, módosítását nem teszik szükségessé. 

 
6. HÍRKÖZLÉSI JAVASLAT 

A tervezett változtatások a hatályos településrendezési eszközökhöz elkészített 
alátámasztó munkarész kiegészítését, módosítását nem teszik szükségessé. 

 

7. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT 
IGAZOLÓ TÉRKÉP ÉS LEÍRÁS 

A tárgyi módosítás az egyes törvények területrendezéssel összefüggő módosításáról szóló 
2013. évi CCXXIX. törvénnyel (továbbiakban: MTv.) módosított Országos Területrendezési 
Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban: OTrT) előírásaival, valamint Fejér megye 
Területrendezési Tervéről szóló 1/2009. (II. 13.) K. r. sz. rendelet (továbbiakban: FmTrT) 
előírásaival az alábbiakban részletezettek szerint összhangban van. 

OTrT vonatkozó részlete 
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FMTrT Térségi szerkezeti terv részlete 

 

 

 
 

 

A módosítás hatálya alá tartozó területek Települési térségbe, hagyományosan vidéki 
települési térségbe soroltak.  
Az OTrT 6.§ (2) d) bekezdése szerint a települési térség bármely települési 
területfelhasználási egységbe sorolható; 
 
Országos és térségi övezetek 
A módosítás hatálya alá tartozó területek a hatályos FmTrT-ben lehatárolt alábbi térségi 
övezetekkel nem érintettek, azaz a vonatkozó előírások, a tárgyi módosítás tekintetében 
nem relevánsak: 

• Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete (Mtv. módosította az előírásokat) 

• Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete (Mtv. módosította az előírásokat) 

• Országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete (Mtv. megszüntette) 

• Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezet (Mtv. megszüntette) 

• Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (Mtv. megszüntette) 

• Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete ((Mtv. megszüntette)  

• Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete (Mtv. 
megszüntette) 

• Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete (Mtv. megszüntette) 

• Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete (Mtv. megszüntette) 

• Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete (Mtv. módosította az 
előírásokat) 

• Magterület övezete (Mtv. módosította az előírásokat)  

• Ökológiai folyosó övezete (Mtv. módosította az előírásokat) 

• Pufferterület övezete (Mtv. módosította az előírásokat) 

• Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete (Mtv. módosította az előírásokat) 

• Világörökségi és világörökség-várományos terület övezete (Mtv. megszüntette) 

• Történeti települési terület övezete (Mtv. megszüntette) 

• Rendszeresen belvízjárta terület övezete (Mtv. módosította az előírásokat)  

• Nagyvízi meder övezete (Mtv. megszüntette) 

• Földtani veszélyforrás területe (Mtv. módosította az előírásokat) 

• Vízeróziónak kitett terület övezete (Mtv. megszüntette) 

• Széleróziónak kitett terület övezete (Mtv. megszüntette) 
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A teljes közigazgatási terület, illetve a módosítás hatálya alá tartozó terület érintett a 
hatályos FmTrT-ben alkalmazott alábbi országos övezetekkel: 

• Együtt tervezhető térségek övezete (Mtv. megszüntette) 
A fenti országos övezetre vonatkozó előírásokat az OTrT 31/B. § e) bekezdése alapján 
településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál nem kell alkalmazni, mivel 
azokat az Mtv. megszüntetette. 

 
Az OTrT 31/B. § l) bekezdése alapján azon új országos, kiemelt térségi és megyei 
övezeteket, amelyeket az MTv. állapított meg, azonban a kiemelt térségi és megyei 
területrendezési tervben még nem kerültek alkalmazásra, a településrendezési eszközök 
készítésénél, módosításánál az OTrT MTv.-vel megállapított 12/A. § (1) bekezdése és 
övezeti előírásai szerint kell lehatárolni és alkalmazni: 

• jó termőhelyi adottságú szántóterület 
A módosítás hatálya alá eső területeket az országos övezet az OTrT 3/3. melléklete 
alapján nem érinti, továbbá mezőgazdasági területfelhasználási egység kijelölése 
nem történik, tehát a vonatkozó  OTrT 13/B.§  előírása nem releváns.  

• világörökségi és világörökségi várományos terület  
Az OTrT  3/6. melléklete alapján a Község közigazgatási területe nem érintett. 

• országos vízminőség-védelmi terület  
Az OTrT 3/7. melléklete alapján a Község közigazgatási területe nem érintett. 

• nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-
elhárítási célú szükségtározók területe  
Az OTrT 3/8. melléklete alapján melléklete alapján a Község közigazgatási területe 
nem érintett. 

• tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete   
Az OTrT 3/5. melléklete alapján melléklete alapján a Község közigazgatási  területe a 
belterülettől nyugati irányban érintett, a módosítás területi hatálya alá tartozó 
területek nem érintettek az övezettel. 

• ásványi nyersanyagvagyon-terület  
Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály: „A 
településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban megállapítható, hogy az 
földtani, ásványvagyon védelmi és bányászati jogot érintő problémát nem vet fel.” 

 
8. ÖRÖKSÉGVÉDELEM 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 85/A. § (1) Örökségvédelmi 
hatástanulmányt kell készíteni a település településfejlesztési koncepciójának kidolgozása 
során. Ha a településfejlesztési koncepció készítésekor nem készült, vagy a rendezés alá vont 
területre nincs örökségvédelmi hatástanulmány, vagy van, de az tíz évnél régebbi, akkor azt 
a rendezés alá vont területre el kell készíteni. Nem kell örökségvédelmi hatástanulmányt 
készíteni, ha az Étv. 8. § (2) bekezdése szerinti véleményezési eljárásban az illetékes 
államigazgatási szerv véleménye szerint a rendezés alá vont terület örökségvédelmi 
szempontból nem érintett. 

Budapest Főváros Kormányhivatala, Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és 
Törvényességi Felügyeleti Főosztály Örökségvédelmi Osztály: 
„Megállapítottam, hogy a módosítással érintett területeken - Dózsa György utca nyugati oldalán fekvő 
tömb, ill. 111 és 112. hrsz.-ú ingatlanokon - jelenlegi ismereteink szerint régészeti lelőhely, műemléki 
érték nem található.” 
A módosítás területi hatálya nem érint műemléket, műemléki környezetet, régészeti 
lelőhelyet, helyi védelem alatt álló művi értéket. Az OTrT 3/6. sz melléklete szerint a 
közigazgatási terület nem érintett a világörökségi és világörökségi várományos terület 
övezettel. 
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