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I. BEVEZETÉS
Jelen terv elkészítésével Lepsény Nagyközség Önkormányzata a Város és Ház Bt.-t bízta meg, mint a hatályos terv
készítőjét.
Lepsény Településszerkezeti tervét, Helyi Építési Szabályzatát és Szabályozási Tervét 2006 áprilisában fogadta el a
Képviselő-testület a 6/2006 (IV.7.) sz. rendelettel.
Az azóta eltelt időszakban már elfogadásra kerültek kisebb módosítások, a legutolsó 2020 februárjában került elfogadásra. .
Jelen módosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti
„Teljes eljárás” szabályai szerint kerül véleményezésre.
A módosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet 45.§ (2)
bekezdése alapján az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és
jelmagyarázatának figyelembevételével készül.
A módosítással érintett területek: külterület 010/23 hrsz-ú telek.
A módosítás célja: hulladék hasznosító telep létesítése a 010/23 hrsz-ú telek északi részén, mely a meglévő bányatelek
már kitermelt része. A tervezett erdőterület (Eg) 1,2 ha-os része különleges beépítésre nem szánt inert hulladékhasznosító
területbe (Kb-ih) kerül. (A módosítás során új beépítésre szánt terület nem keletkezik).
A módosítás hatása: a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Főosztálya kiadott határozata szerint a tevékenység megvalósításából jelentős környezeti hatások nem származnak.
A várható környezeti hatás jelentőségének eldöntése tárgyú előzetes megkeresés során a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet
szerinti környezeti értékelésben érdelelt államigazgatási szervek nem tartották szükségesnek a környezeti vizsgálat
lefolytatását ill. a környezeti értékelés elkészítését.
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II. ELŐKÉSZÍTÉS
2.1 TERVI ELŐZMÉNYEK VIZSGÁLATA
2.1.1 Lepsény Településszerkezeti Terve
A 2006 áprilisában a 29/2003. (IV.04.) Kt határozattal elfogadott Településszerkezeti tervet a Város és Ház Bt készítette
(Tervezők: Bárdosi Andrea, Lázár Tibor).
A terv több ízben – kisebb területeken - módosult. Jelen módosítás külterületi területhasználatokat érint.

Hatályos Településszerkezeti terv részlet a módosítás területének jelölésével
A 010/23 hrsz-ú terület a hatályos szerkezeti terven (tervezett) erdőterületbe tartozik, mely egyben bányatelek is. A 7-es út
menti meglévő erdőterület (010/3 hrsz) az Országos Erdőadattár része. A telket északkeleten és délkeleten általános
mezőgazdasági terület, délnyugat felől korlátozott használatú mezőgazdasági terület határolja .
A tervezett módosítás területétől nem messze, a 7-es úttal majdnem párhuzamosan halad egy elektromos légvezeték, míg
délnyugatra az Adony-Papkeszi nagynyomású földgázszállító vezeték húzódik.
A területet régészeti terület is érinti.
2.1.2. Lepsény Szabályozási Terve
Lepsény Nagyközség Helyi Építési Szabályzatát és annak mellékleteként a Szabályozási terveket a 6/2006 (IV.7.)
rendelettel hagyta jóvá Lepsény Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete.
A Szabályozási terveket a Város és Ház Bt készítette (Vezető tervező: Bárdosi Andrea). A 2006 óta készített módosításokat
szintén a Város és Ház Bt készítette.
A módosítások egységes szerkezetbe szerkesztése is megtörtént 2016-ban, mely a település honlapján (önkormányzati
rendeletek és dokumentumok/ 2016 évi rendeletek) illetve a Nemzeti Jogszabálytárban is megtalálható.
A Szabályozási terv Eg jelű gazdasági erdő övezetbe sorolta a vizsgált területet.
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Szabályozási terv kivonata
A HÉSZ 19. §-a alapján:
"/1/ Erdőterület a Szabályozási Terveken “E” jellel szabályozott erdő művelési ágú, és a rendezési terv szerinti tervezett
erdők területe.
/2/
Az erdőterület az építmények elhelyezése szempontjából:
a) védelmi (Ev)
b) gazdasági (Eg),
övezetekre tagolódik.
/3/
Védelmi rendeltetésű erdőterület övezeteiben (Ev) épületet elhelyezni nem lehet. Az OTÉK 32.§-a szerinti
építmények akkor helyezhetők el, ha azok az erdőt védelmi rendeltetésének betöltésében nem zavarják.
/4/
Gazdasági rendeltetésű erdőterület övezeteiben (Eg) az erdészeti hatóság hozzájárulásával az erdő rendeltetésének
megfelelő erdőgazdálkodási és vadgazdálkodási célú építmények helyezhetők el a következő feltételekkel:
a) a beépíthető telek területe legalább 100 000 m2 (10 ha),
b) a beépítettség mértéke legfeljebb 0,5%,
c) a beépítési mód: szabadonálló,
d) az épületek építménymagassága legfeljebb 3,5 m
/5/
Erdőterületen 35-45º hajlásszögű nyeregtetős épületek alakíthatók ki."
2.1.3. Területrendezési tervek
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (MATrT)
Második része (II. Fejezete) szól az Országos területrendezési tervről. A 2. melléklet az Ország Szerkezeti terve, melyen
Lepsény igazgatási területe települési térségben, mezőgazdasági térségben és kismértékben erdőgazdálkodási térségben
fekszik. Az országos infrastruktúra hálózatok közül a települést az M7 és M8 autópálya illetve a 7-es főút nyomvonala
valamint az országos törzshálózati vasúti pálya nyomvonala érinti. Az érintett terület mezőgazdasági térségben fekszik.
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Az Ország Szerkezeti terve (eredeti vonalvastagságokkal)

Az ország szerkezeti tervének részlete (2. sz. melléklet)
Az Országos Övezeti terv övezeteit a táblázat tartalmazza, jelölve, érintett-e a település ill. a módosítással érintett terület.
Az Otrt övezetei
1. Ökológiai hálózat magterülete (3.1.)
2. Ökológiai hálózat ökológiai folyosója (3.1.)
3. Ökológiai hálózat pufferterülete (3.1.)
4. Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete (3.02.)
5. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete*
6. Erdők övezete (3.03.)
7. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete*
8. Tájképvédelmi terület övezete*
9. Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete
(3.04.)
10. Vízminőség-védelmi terület övezete*
11. Nagyvízi meder övezete*
12. VTT tározók övezete*
13. Honvédelmi és katonai célú terület övezete (3.05.)

Települési érintettség
Igen
Igen
Igen
Igen
-

Terület érintettsége
-

-

-

-

-

* az övezetek területi lehatárolását és övezeti szabályait a 9/2019. (VI.14.) MVM rendelet állapítja meg

A települést érintő övezetek a következőkben bemutatásra kerülnek, azonban egyik sem érinti a vizsgált területeket.

VÁROS ÉS HÁZ BT – 2021 DECEMBER

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA –VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Országos ökológiai hálózat magterülete

Erdők övezete

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete

Jó termőhelyi adottságú szántók övezete
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Fejér Megye Közgyűlésének 7/2020. (II.28.) rendelete a Fejér Megye Területrendezési Tervéről
Térségi szerkezeti terv:

A módosítással érintett terület mezőgazdasági térségben fekszik, a belterület és ahhoz kapcsolódó területek települési
térségben fekszenek.
Lepsényre vonatkozó övezeti érintettségek a következők:
Érintettség
(Lepsény)

Fejér megye TRT térségi övezetei

A módosítás érintettsége

3.1. Ökológiai hálózat magterületének, pufferterületének,
ökológiai folyosójának övezete

Igen

-

3.2. Kiváló és termőhelyi adottságú szántók övezete

Igen

-

3.3. Erdők és erdőtelepítésre javasolt terület övezete

Igen

-

3.4. Tájképvédelmi terület övezete

-

-

3.5. Világörökségi és világörökségi várományos terület
övezete

-

3.6. Vízminőség-védelmi terület övezete

-

3.7. Nagyvízi meder övezete

-

3.8. Honvédelmi és katonai célú terület övezete

-

-

-

3.9. Ásványi nyersanyagvagyon övezete által érintett
települések

Igen

3.10 Rendszeresen belvízjárta terület övezete

Igen

-

-

-

3.11 Földtani veszélyforrás terület övezete
3.12 Felzárkóztatandó belső periféria övezete által
érintett települések
3.13 Turizmus szempontjából kiemelt, fejlesztendő övezet
által érintett települések
3.14
Megyei
jogú
városok
vonzáskörzete
gazdaságifejlesztési övezete által érintett települések
3.15 Borvidéki és kertgazdálkodási fejlesztési övezet által
érintett települések
3.16 Kulturális örökségi-történeti fejlesztési övezet által
érintett települések

Igen
-
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3.17 Majorsági térség övezete által érintett települések

-

3.18 Karsztvízszint emelkedésével érintett terület övezete
által érintett települések

-

3.19 Naperőmű létesítés céljából korlátozottan igénybe
vehető terület övezete

Igen
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-

Lepsényre vonatkozó, érintett övezetek részletei az alábbiak:

Ásványi nyersanyagvagyon övezete
által érintett települések

Borvidéki és kertgazdálkodási
fejlesztési övezet által érintett
települések

Ezen övezetek előírásai nem korlátozzák a tervezett hasznosítást. A módosítás területe bányatelken van, azonban már
kibányászott és rekultivált területen, ahol kitermelés már nem tervezett.
2.2. FEJLESZTÉSI IGÉNYEK, BEÉPÍTÉSI, VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉKOK
Lepsény Nagyközségi Önkormányzat a hatályos Településrendezési eszközök módosítását tervezi a külterület 010/23 hrszú területen. A belterülettől több, mint 1 km-re észak-keletre, a 7-es út mentén a Triász-Homok Kft hulladék hasznosító telep
(10 tonna/nap kapacitás feletti nem veszélyes hulladék hasznosító telep) kialakítását tervezi, a Lepsény I. homok védnevű
bányatelken, egy bányagödör területén. A tervezett telep területe 1,2 ha. A vizsgált terület szántó és legelő művelési ágú, 5ös (az átlagosnál gyengébb) minőségű, bányatelekként nyilvántartott telek. Megközelítése a 7-es útról, a homokbányához
kialakult úttal lehetséges.
Az önkormányzat a 96/2021 (VI.29.) kt. határozatával támogatta a Triász kft módosítási kérelmét ill. a településrendezési
eszközökkel való összhang megteremtéséhez szükséges módosítást.
A Triász-Homok Kft által elkészíttetett előzetes vizsgálati dokumentációval indított kérelem alapján 2021 február 15-én
közigazgatási eljárás indult a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi osztályán. A
FE/KTF/1178-30/2021 ügyiratszámú határozatával a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztálya megállapította, hogy a tevékenység megvalósításából jelentős környezeti hatások nem
származnak. E Határozat az Előzetes tájékoztatás mellékleteként is csatolásra került.
A tevékenység megvalósításához építményekre vagy fix létesítményekre nincs szükség. Mobil egységek telepítését tervezi
a kérelmező: irodakonténer, szociális konténer, kombinált zuhany- és WC konténerek.
A tervezett tevékenység: hulladékhasznosítás az alábbi műveletekkel: az inert hulladékok fogadása, mérlegelése, szükség
esetén tárolása, előkezelése (gépi és kézi válogatás, darálás, osztályozás, visszamaradt hulladék elszállítása
hulladéklerakóra feltöltésre alkalmas haszonanyag hasznosítása a bányagödör feltöltésére vagy a haszonanyag
értékesítése.
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A módosítással érintett terület: 010/23 hrsz-ú földrészlet, ennek északnyugati részén kerülne kialakításra a már
kibányászott és rekultivált területen a tervezett hulladék hasznosító telep.

A vizsgált terület alaptérképen és ortofotón (adatszolgáltatás)

Környezetvédelmi térkép (részlet az EVD-ből)
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III. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ../2021 (…...).sz. határozata
a Településszerkezeti terv módosításáról

Lepsény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a határozat mellékletét képező
Településszerkezeti tervmódosítás szöveges leírását (1. sz. melléklet) valamint a tervlap módosításait (2. számú
melléklet).

Felelős: Salamon Béla polgármester
Határidő: azonnal

1. számú melléklet a ../2021. (…) sz. határozathoz
A Településszerkezeti terv leírása
Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 29/2006. (IV.04) Ökt. sz. határozattal megállapított
Településszerkezeti terve az alábbiak szerint módosul:
A 010/23 hrsz-ú terület északi felén, 1,2 ha területű terület a tervezett erdőterület helyett különleges beépítésre
nem szánt - inert hulladékhasznosító területbe kerül. A területen az inert hulladékhasznosítás és lerakáshoz
szükséges építmények helyezhetők el.
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1. melléklet a ../2021 (..) határozathoz

A Településszerkezeti terv módosítása
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Lepsény község Önkormányzat Képviselő-testületének
../2021. (……) önkormányzati rendelete
Lepsény Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló 6/2006.(IV.7.) Önk. rendeletének módosításáról
Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 38.§ (2) bekezdés a-c) pontjaiban biztosított jogkörében eljáró államigazgatási szervek és partnerek
véleményének kikérésével valamint a partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően a következőket rendeli el:
1. § Lepsény Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2006. (IV.7.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet.) mellékletét képező SZT-2 jelű Szabályozási terv az e rendelet 1. mellékletén a „szabályozott terület határa” által
jelölt részterületekre vonatkozó normatartalma helyébe e rendelet 1. melléklete szerinti részterületek normatartalma lép.
2.§ A Rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Lepsény területén a beépítésre nem szánt területek az építési használatuk általános jellege valamint sajátos építési
használatuk szerint a következő területfelhasználási egységek közé sorolandók:
a) Zöldterület (Z)
b) Erdőterület
ba) védelmi (Ev)
bb) gazdasági (Eg)
c) Mezőgazdasági terület
ca) általános mezőgazdasági (Má)
cb) kertes mezőgazdasági (Mk)
cc) korlátozott használatú mezőgazdasági (Mko)
d) Vízgazdálkodási terület (V)
e) Közlekedési terület
ea) vasút (Kök)
eb) közút (Köu)
f) Különleges terület
fa) inert hulladékhasznosító (Kb-ih)”
3.§ A Rendelet kiegészül a következő alcímmel:
„Különleges terület – inert hulladékhasznosító (Kb-ih)
25/A. § (1) A Szabályozási terven „Kb-ih” jellel szabályozott különleges terület inert hulladékhasznosító övezetben az
inert hulladék hasznosításához és hulladéklerakáshoz, valamint a rekultivációhoz kapcsolódó építmények létesíthetők.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt rendeltetésnek megfelelő építmények a következő előírások szerint létesíthetőek:
a) Beépíthető telek területe:
min. 1 ha
b) Beépítési mód:
szabadonálló
c) Beépítettség mértéke:
max. 1 %,
d) Épület építménymagassága
max. 4 m”
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4 §. (1) E rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.
(2) Jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően indított ügyekben kell alkalmazni.
Kihirdetés napja:

Salamon Béla
polgármester

Dr. Szűts Dóra
jegyző
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1. melléklet a ../2021. (.....) önkormányzati rendelethez

SZT-2 jelű Szabályozási terv módosítása

MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT HATÁRA

Kb-ih KÜLÖNLEGES TERÜLET - INERT HULLADÉKHASZNOSÍTÓ
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IV. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK
4.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT
A jelen településrendezési tervmódosítások a 2005-ben elfogadott Településfejlesztési koncepció módosítását nem igénylik,
az abban foglalt fejlesztési célokkal nem ellentétesek.
4.1.1. Településszerkezeti összefüggések
A tervezett hálózati településszerkezeti elemek nyomvonal módosítása nem szükséges, a módosítások meglévő és
tervezett fő településhálózati elemeket nem érintenek.
4.1.2. Területfelhasználás és a szabályozás indoklása
A jelen módosítás a Településszerkezeti terv módosításával is jár.

Hatályos és tervezett Településszerkezeti terv részlet a módosítás területének jelölésével
A tervezett telephely miatt a tervezett erdőterület átsorolására kerül sor különleges beépítésre nem szánt, inert
hulladékhasznosító területbe, ezért a településrendezési eszközök módosítása teljes eljárással történik. A terület
művelési ága jelenleg szántó, 5-ös minőségű.
A hatályos terven jelölt erdőterület nem tartozik sem az Országos Erdőállomány Adattárba, sem a területrendezési terveken
erdőgazdálkodási térségbe. A tervezett 1,2 ha területű különleges területet régészeti lelőhely érint, mely a kapott
adatszolgáltatás alapján korrekcióra kerül, azonban a mellékelt a területre készített Örökségvédelmi Hatástanulmány
alapján várhatóan törlésre kerül a nyilvántartásban.
A terület egy nagyobb bányatelken fekszik, azonban az érintett terület már kibányászásra és rekultiválásra került, területe
részben erdősödött.
A terület megközelítésére az átsorolásra kerülő terület mellett jelenleg is, már csaknem 20 éve kialakult, bányászati
tevékenységet kiszolgáló út szolgál, módosítást nem igényel.
A Településszerkezeti terven, beépítésre nem szánt különleges terület még nem került kijelölésre, így a jelmagyarázat
kiegészítése szükséges. A szerkezeti terven más módosítás nem történik.
A módosításra kerülő szabályozási tervben az övezet Kb-ih jelet kapja. Az övezetben csak a hulladékhasznosításhoz, inert
hulladéklerakáshoz illetve a rekultivációhoz kapcsolódó építmények helyezhetők el
A HÉSZ-ben eddig nem szerepeltek különleges beépítésre szánt területek, ezért új területelhasználásként szükséges
beilleszteni. A HÉSZ 17. § is kiegészül, azaz a beépítésre szánt területek felsorolása is kiegészül az új övezettel. Az új
övezet 25/A.§-ként kerül beépítésre.
A hulladékhasznosító telepen várhatóan mobil építmények kerülnek elhelyezésre (irodai és szociális célokra), ezért
mindössze 1 %-os beépítést ír elő a HÉSZ tervezet.
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A hatályos Szabályozási terv és a módosítás
4.2. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A MÓDOSÍTÁS ÖSSZHANGJÁNAK IGAZOLÁSA
A módosítás külterületen történik, és a településszerkezeti terv is módosul.
A 2.1.2. fejezet tartalmazza Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX.
törvény (MATrT) szerint az Ország Szerkezeti tervén a tervezési terület mezőgazdasági térségben fekszik, egyéb
országos övezet nem fed rá (kivéve amely települési érintettséget jelöl).
A Fejér Megyei Területrendezési terv szerint is mezőgazdasági térségben fekszik a módosítás területe. A sajátos megyei
övezetek közül is érdemben az Ásványi nyersanyagvagyon övezete érinti a módosítandó területet. A területrendezési
tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 8.§ az
alábbiakat írja elő:
"8. § (1) Az ásványi nyersanyagvagyon övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének
megfelelően lehatárolni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti területen, a településrendezési eszközökben csak olyan területfelhasználási egység, építési
övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti el."
Az átsorolandó 1,2 ha terület a Lepsény I. homok védnevű bányatelek része, melyen még kitermelhető ásványvagyon
található, azonban az érintett terület már kitermelésre került. Ezt a Veszprém megyei Kormányhivatal Bányászati Osztálya
ismételt előzetes véleményében is megerősítette (ld. melléklet).
Összefoglalóan megállapítható, hogy a módosítás összhangban van Magyarország és egyes kiemelt térségeinek
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény előírásaival.
4.3. TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT
A külterületi 010/23 hrsz-ú területen 1,2 ha területű inert hulladék hasznosító telep kialakítását tervezik. A módosítás során
ez a terület tervezett erdőterületből különleges beépítésre nem szánt inert hulladékhasznosító (Kb-ih) terület övezetébe
kerül.
A módosításra kerülő terület még nem erdő, nem része országosan védett természeti területnek, nem része Natura 2000
területnek, a tágabb környezetben sem található Natura 2000 terület. Nem érinti tájképvédelmi terület és az ökológiai
hálózat elemei sem. A tervezett beépítésre nem szánt területen védett vagy védelemre érdemes természeti értékek nem
találhatóak, a tervezett tevékenység természetes vagy természetközeli élőhelyek igénybevételével nem jár.
A Helyi Építési Szabályzat módosítása a tervezett Kb-ih jelű övezetben mindössze 1 % beépítést enged meg a
hulladékhasznosítással, lerakással ill. rekultivációs tevékenységhez kapcsolódóan, de várhatóan mobil építmények kerülnek
telepítésre a tevékenység idejére.
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A biológiai aktivitás érték (BA érték) szinten tartása
Mivel nem került kijelölésre új beépítésre szánt terület, a BA érték számításra nincs szükség.
Összefoglalóan megállapítható, hogy a módosítás természetvédelmi, tájképvédelmi, ökológiai érdekeket nem sért,
a vonatkozó jogszabályokkal nem ellentétes.
4.4. KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT
A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya a FE/KTF/117830/2021 határozatával megállapította, hogy a tevékenység megvalósításából jelentős környezeti hatások nem
származnak (a határozatot ld. az Előzetes tájékoztatás mellékletében).
Az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat a hulladékhasznosítási tevékenységgel kapcsolatban a következő
meghatározó előírásokat tartalmazza:
Közegészségügyi előírások:
A tevékenység végzése során a pormentesítés és pormegkötés érdekében szükség szerint vízpermettel kell az anyagokat
előkészíteni, valamint az utakat porfelverődését locsolással csökkenteni. A kiporzásra hajlamos anyagok szállítása során a
levegőterhelés megelőzéséről gondoskodni kell.
A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.)
Korm. rendeletben foglaltak alapján kiemelten fontos a talaj, vagy vízszennyezés elkerülése, a felszín alatti vizek jó
mennyiségi és minőségi állapotának biztosítása, melynek érdekében valamennyi vonatkozó előírást be kell tartani.
A felszíni és a felszín alatti vizek minőségét veszélyeztető anyagok (hulladékok) a tevékenységgel érintett területen nem
helyezhetők el.
A tevékenységet különös gondossággal, a talaj, a felszín alatti és felszíni vizek szennyeződésének kizárásával kell végezni.
Az ingatlanon összegyűlő csapadékvizek károkozás nélküli elvezetését biztosítani kell.
Talajvédelmi előírások: Az ingatlanon folyó munkálatok az ingatlan mezőgazdasági műveléssel hasznosított egyéb
területeire és a szomszédos területek (szántó, legelő) talajára semmilyen káros hatással nem lehetnek (szennyezés,
taposási károk, talajidegen anyagok elhelyezése).
Földvédelmi előírások: A tervezett létesítmény a szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását nem
akadályozhatják. A termőföld végleges igénybevétele végleges más célú hasznosítási engedély birtokában kezdhető meg.
Természetvédelmi előírások
A védett növényfaj egyedeinek (hússzínű ujjaskosbor) nyilvántartás szerint feltételezett jelenlétére figyelemmel a faj
élőhelyén bárminemű beavatkozás előtt a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság illetékes képviselőjével helyszíni bejárást
kell tartani. A bejárás eredményétől függően, az áttelepítésről gondoskodni szükséges. Fa- és cserjekivágást a költési
időszakon kívülre kell időzíteni. A gyomosodás visszaszorításáról a tevékenység végzése során gondoskodni szükséges.
A bányagödör ÉK-i részén a gyurgyalag és partifecske költőüreges partfalak megtartása javasolt. A partfalak állékonyságát
mindenképpen biztosítani kell. A területen megjelenő esetleges további védett állapot egyedeinek zavarása,
veszélyeztetése, károsítása tilos.
A határozat megállapításai a környezeti elemekre gyakorolt hatások alapján:
Táj- és természetvédelmi szempontból hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem volt indokolt.
A terület és a tervezett tevékenység hatásterülete országos jelentőségű védett természeti területre, Natura 2000 területre,
természeti területre vagy az országos ökológiai hálózat elemeire nem terjed ki és ilyen területek 1 km-es körzetben
sincsenek. A terület nem része tájképvédelmi övezetnem sem.
A terezett tevékenység természetes vagy természetközeli élőhelyek igénybevételével nem jár, a korábbi bányagödör
feltöltéssel történő tájrendezése tájvédelmi szempontból kedvező. A tevékenység védett növénytani érték károsításával,
elpusztításával vagy védett állatfajok egyedeinek károsításával, zavarásával nem járhat. A tervezett tevékenység
hatásterületén alacsony természetességi értékű élőhelyek (akácos, szántó, homokkitermeléssel érintett terület) található. A
rögzített előírások mellett táj- és természetvédelmi szempontból kizáró ok vagy jelentős hatás nem merül fel, azonban
amennyiben a védett növényfaj egyedei a helyszíni vizsgálat alapján észlelhetők a területen, áttelepítésükre kisérletet kell
tenni.
VÁROS ÉS HÁZ BT – 2021 DECEMBER

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA –VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

20

Levegőtisztaság-védelmi szempontból környezeti hatásvizsgálat eljárás lefolytatása nem volt indokolt.
A tervezett telephely a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1.
melléklete alapján a 10. számú légszennyezettségi zónába tartozik.
Száraz időben a kiporzást a beszállítói utak locsolásával kell meggátolni.
A szállításból adódó forgalomnövekedés nem okoz határérték túllépést. Az esetleges kiporzás porlekötő vízpermetezéssel
csökkentendő. A telephelyen végzendő tevékenységből származó légszennyező anyagok hatásterülete 34-m-en belül van,
a hatásterületen belül védendő létesítmények nincsenek, a legközelebbi lakóépület 729-760 m-re található.
Hulladékgazdálkodási szempontból hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem volt indokolt.
A beszállított inert hulladékból kiválogatott hulladékot (papír, műanyag, fa) fajtánként konténerbe gyűjtik és engedéllyel
rendelkező kezelőnek adják át. Az üzemszerű tevékenység során veszélyes hulladék nem képződik. A telephelyen a
gépeken olyan javítási munkák, amely a felszínt szennyezhetik, nem végezhetnek, a szállítást végző járműveket a
telephelyen nem javíthatják. Az alkalmazott berendezések javítását is egy erre szakosodott üzemi telephelyen kell
elvégezni.
A telephely területén keletkező kommunális hulladékot az erre a célra alkalmas konténerben kell összegyűjteni és
rendszereses elszállítani.
Zajvédelmi szempontból a tervezett tevékenység nem minősül jelentős környezethasználatnak, így hatásvizsgálati eljárás
lefolytatása nem volt indokolt.
A zajvédelmi hatásterület 550 m, mely védendő létesítményt nem érint. A legközelebbi védendő létesítmény (lakóház)
északra a 7-es út északi oldalán 729 m-re, illetve nyugatra a 7-es út déli oldalán 760 m-re található.
A szállítási útvonal a 7-es útig védendő területeket nem érint, a többlet forgalom alapján a Zajrendelet 7. § szerinti közvetett
hatásterület kijelölését nem indokolja.
Éghajlatvédelmi szempontból megállapítható, hogy a tervezett tevékenység nem járul hozzá a klímaváltozáshoz.
Összefoglalásul: A tervezett módosítások jelentős környezeti hatást nem okoznak, így a módosítások a település
környezetminőségére káros hatással nem lesznek. A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya a FE/KTF/1178-30/2021 határozatával megállapította, hogy a
tevékenység megvalósításából jelentős környezeti hatások nem származnak.
Lepsény Nagyközség Önkormányzata az Előzetes tájékoztatással párhuzamosan megkereste a környezet védelméért
felelős szervezeteket, hogy a fenti határozat alapján szükségesnek tartják-e a 2/2005 (I.11.) Korm. rendelet szerinti
környezeti értékelés elkészítését. A beérkezett vélemények alapján környezeti értékelés elkészítése nem szükséges.
A hatályos helyi építési szabályzat 34.§-a tartalmazza azokat a környezetvédelmi előírásokat, melyek betartása garanciát
nyújtanak arra, hogy a módosítással érintett területen környezetre káros hatású létesítmények ne épülhessenek.
4.5. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI VIZSGÁLAT ÉS JAVASLAT
Az érintett terület a lakott területtől északkeletre lévő külterületi telekcsoport a 7. főút mentén. A természetben egy évtizedek
óta művelt kisebb méretű homokbánya működik itt.
A főút 91+kb.300 kilométer szelvényében folyamatosan működő útcsatlakozás van kiépítve. Üzemidőn kívül a bányát feltáró
út a közút útpályájától néhány méterre lánccal van elzárva. Elsőbbségadás tábla nincs elhelyezve, de a forgalmi rend
egyértelmű. A feltáró út íves szakaszokkal vezet a telephelyhez. Szilárd burkolata néhány helyen látható, de inkább
földútnak tekinthető, a csatlakozásnál burkolt/stabilizált sárrázó szakasz van.
A főút érintett szakasza egyenesben van, sebességkorlátozás nincs, de keletre eső lejtőn lévő táblázás szerint „egyenetlen
úttest” és a vadveszély figyelmeztetés érvényes. A csatlakozás minden irányból jól belátható, megvilágítása nincs.
A csatlakozástól nyugatra autóbusz megállóhely (Lepsény, homokbánya) van kisebb öblökkel (forgalma elenyésző).
A telephelyhez kötődő meglévő forgalom munkanaponként 1-5 kéttengelyes tehergépkocsi forduló, ami a bánya funkcióhoz
kötődik. A területhez csak ez a közúti célforgalom kötődik, mely csekély nagyságú, zavaró hatást nem fejt ki és munkaidőre
szorítkozik.
A tulajdonos szándéka szerint az elkövetkezőkben inert hulladék hasznosítására és befogadására szolgáló lerakóhelyként
is fog működni terület. A szabályozási módosítás tervezet ennek a bővített használatnak a településrendezési eszközökben
történő lehetővé tételét tartalmazza.
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A meglévő napi maximálisan 5 kéttengelyes tehergépkocsi fordulóhoz a hulladéklerakás esetén még adódna napi 5-10
kéttengelyes jármű (kukásautó szerű), illetve ritkán (munkanapokon 1) többtengelyes, de nem hosszú szerelvény (nyerges,
de „billencs” kialakítás) forduló forgalom.
A csatlakozás íves burkolatszélesítése nem túl nagy méretű, de a fejlesztéshez elégséges. Az út kiszabályozása nem
szükséges, a kialakult állapot a továbbiakban is működőképes. Egyéb (pl.: mezőgazdasági) forgalom nincs, mivel a földek
más utakon megközelíthetők, az út pedig a bánya nyitvatartási időn kívül elzárt lesz a továbbiakban is.
A meglévő és tervezett funkció forgalmának kiszolgálására a csatlakozás alkalmas, a fejlesztésnek közlekedés szakági
akadálya nincs
Az eljárás előzetes tájékoztatási szakaszában a Fejér Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze által összefoglalt
FE/09/00246-8/2021 iktatószámú levelében a közúti közlekedési szakterületben érintő tájékoztatása (FE/ÚT/00865-3/2021)
alapján javasolta a Magyar Közút NZrt Fejér Megyei Igazgatóságával történő egyeztetést. A Közútkezelő Forgalomtechnikai
és kezelői osztálya megkeresésünkre 2021.11.19.-én küldött email válaszában (Ld. melléklet) a településrendezési terv
módosításához, Lepsény 010/23 hrsz. bánya-hulladékhasznosító telep tekintetében hozzájárult. A megkeresésben is
jeleztük, hogy üzemeltetőnek az új használathoz a csatlakozás felújítását, korszerűsítését el kell végezni. Ennek
szükségességét a kezelői hozzájárulás is tartalmazza, azaz 7 sz. főúti-- Lepsény 010/13 hrsz-ú út csatlakozásának
korszerűsítését a hulladéklerakó funkció működésének megkezdésére el kell végezni. Ez a meglévő területen belül
táblázással, burkolat javítással elvégezhető.

4.6. KÖZMŰVESÍTÉSI ÉS HÍRKÖZLÉSI JAVASLAT
A közművesítetlen terület a tervezett módosítással továbbra is minimális, speciális közmű igényekkel bír, a települési ellátó
rendszerektől teljesen függetlenül. Technológiai vízigény nincs, a területen ezen túl is földmunkagépekkel végeznek
munkát. A minimális méretű szociális blokkok (1-2 konténer, 3-8 fő személy) továbbra is működtethetők tartályos ivóvízről
és zártan elszállított szennyvízről. Gázenergia ellátás nem szükséges, a terület mellett vezető földgázvezeték védelme
továbbra is biztosított, az üzemi terület azt nem veszélyezteti. Elektromos ellátás a területen átvezető 22 kV-os
középfeszültségű hálózatról megoldható. Hírközlés számára a mobiltelefon használat továbbra is elégséges.
A tervezett módosítás a település hírközlési elláthatóságát semmiben nem változtatja, új igényeket nem teremt.
A vonatkozó HÉSZ hírközlési előírásai sem változnak, a hírközlési hálózat és berendezések elhelyezése semmilyen
vonatkozásban nem korlátozódik

4.7. ÖRÖKSÉGVÉDELEM
A hatályos településrendezési eszközök készítéséhez 2005-ben készült Örökségvédelmi Hatástanulmány.
A területet érinti a 21999 egyedi azonosító számú régészeti lelőhely („ Besenyei dűlő, késő vaskori - korai római kori
teleprészlet a Kossuth Tsz Homokbányájában”, 010/21-23; 25 hrsz) érinti a vizsgált területet. A Fejér Megyei
Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztálya FE/OVED/00307-2/2021 ügyiratszámú Feljegyzésében
megállapította, a tevékenység nem veszélyezteti a régészeti lelőhely területét. Ennek ellenére, miután a hatályos tervhez
készült Örökségvédelmi hatástanulmány 10 évnél régebbi, ezért a területre elkészült a részleges Örökségvédelmi
Hatástanulmány.
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1. ÖRÖKSÉGVÉDELMI VIZSGÁLAT
1.1. Az örökségvédelmi hatástanulmány tárgya
Lepsény Nagyközségi Önkormányzat a hatályos Településrendezési eszközök módosítását tervezi a
külterület 010/23 hrsz-ú területen. A módosítás célja hulladék hasznosító telep létesítése a 010/23
hrsz-ú telken, egy bányagödör területén, melyhez a településrendezési terv módosítása szükséges. A
tervezett erdőterület 1,2 ha-os része különleges beépítésre nem szánt területbe kerül (új beépítésre
szánt terület nem keletkezik). A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/OVED/1285-3/2021 ügyiratszámú
tájékoztatása alapján Lepsény nagyközség a településrendezési eszközeinek készítésekor, a 2006. év
folyamán készíttetett hatástanulmányt, ami tíz évnél régebbi, így a Lepsény 010/23 helyrajzi számú
ingatlanra vonatkozóan a településrendezési eszközök módosítása során örökségvédelmi
hatástanulmányt kell készíteni.
1.2. Az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarészének forrásai
A régészeti munkarész a Fejér Megyei Kormányhivatalnak a közhiteles lelőhelynyilvántartás a
314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet 9. melléklet, 17. pontja szerinti adatszolgáltatására, a Szent István
Király

Múzeum

adattárában

Lepsény

településhez

fellelhető

régészeti

jelentésekre,

dokumentációkra, és a hatástanulmányhoz 2021 novemberében jelen munkarész szerzője által
elvégzett terepbejárás eredményeire támaszkodik. Külön köszönettel tartozom a Fejér Megyei
Kormányhivatal részéről Csiki József Attilának, hogy felhívta a figyelmem a területről készült
légifotókra, illetve az azokból levonható következtetésekre.
1.3. Jogszabályi környezet
A régészeti lelőhelyek a 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) 11. § (2) bekezdése alapján
általános védelem alatt állnak. A kulturális örökség védelme érdekében a köz- és magáncélú
fejlesztéseket – így különösen a terület- és településfejlesztés, terület- és településrendezés,
környezet-, természet- és tájvédelem és az ezzel kapcsolatos beruházások tervezését – e védelemmel
összhangban kell elvégezni (Kötv. 3. §).
A kulturális örökség a nemzet egészének közös szellemi értékeit hordozza, ezért megóvása
mindenkinek kötelessége. Tilos a kulturális örökség elemeinek veszélyeztetése, megrongálása,
megsemmisítése, meghamisítása, hamisítása (Kötv. 4. § (1)).
1.3.1 Örökségvédelemmel, régészeti lelőhelyek védelmével kapcsolatos alapvető jogszabályok
jegyzéke:
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-

2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökségvédelemről (Kötv.),

-

1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános

könyvtári ellátásról és a közművelődésről,
-

68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról,

-

191/2001 (X. 18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról,

-

439/2013 (XI. 20.) Korm. rendelet a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos

szakértői tevékenységről.
1.3.2. Az örökségvédelmi hatástanulmány jogszabályi háttere
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 (Kötv. 85/A. § (1)). Az örökségvédelmi
hatástanulmányban

megfogalmazott

értékvédelmi

terv

szerint

kell

meghatározni

az

örökségvédelemmel érintett területekre vonatkozó településfejlesztési és településrendezési
eszközöket (Kötv. 85/A. § (2)). Az örökségvédelmi hatástanulmányt a Kötv. 85/A. §-ában
meghatározott esetekben a településfejlesztési koncepció vagy a településrendezési eszköz
megalapozó vizsgálata keretében, települési örökségvédelmi hatástanulmányként (a továbbiakban:
települési örökségvédelmi hatástanulmány) a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.
rendelet) 14. melléklete szerinti tartalommal a Korm. rendelet (2) bekezdés a)-c) pontja alapján kell
elkészíteni. Az települési örökségvédelmi hatástanulmány régészeti szakterületi munkarésze a 14.
mellékletben meghatározott tartalmi elemek közül a régészeti örökség tárgykörével foglalkozó
tartalmi elemek összessége (Korm. rendelet 83. § (3)).
A települési örökségvédelmi hatástanulmány elkészítéséről a településfejlesztési koncepció vagy a
településrendezési eszköz és a településképi rendelet készíttetője köteles gondoskodni (Korm.
rendelet 84. § (1)). Az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítésére jogosult az örökségvédelmi
hatástanulmány régészeti szakterületi munkarésze vonatkozásában a régészeti örökséggel és a
műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet szerint régészeti
területen szakértői tevékenység végzésére jogosult szakértő, valamint a helyi építési szabályzat
kidolgozása során a gyűjtőterületén érintett régészeti gyűjtőkörrel rendelkező múzeum, amely az
újonnan beépítésre szánt területnek kijelölt terület terepbejárását térítésmentesen, 60 feltárásra
alkalmas nap alatt végzi el (Korm. rendelet 84. § (2) a)-b) pontjai). A terepbejárás a Kötv. 7. § 30.
értelmező rendelkezése alapján régészeti feltárásnak minősül. A Kötv. 20. § (4) bekezdés h) pontja
alapján régészeti feltárásra jogosult a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos
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szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet szerint régészeti területen szakértői tevékenység
végzésére jogosult szakértő kizárólag az örökségvédelmi hatástanulmányok készítéséhez végzett
terepbejárás és műszeres lelőhely- és leletfelderítés esetén. A terepbejárás a Kötv. 7. § 41. értelmező
rendelkezése alapján olyan felszínen végzett kutatás, adatgyűjtés és kiértékelő dokumentálás, amely
a régészeti örökség nem ismert elemének felfedezésére vagy a régészeti lelőhely állapotának
ellenőrzésére, illetve azonosítására irányul, függetlenül attól, hogy együtt jár-e a leletek
összegyűjtésével vagy sem.
A Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint régészeti lelőhely központi, közhiteles nyilvántartásba
vételét feltárásra jogosult intézmény vagy a hatóság, továbbá örökségvédelmi hatástanulmány
készítése esetén örökségvédelmi szakértő kezdeményezheti a 2. mellékletben meghatározott
adattartalmú lelőhely-bejelentő adatlap benyújtásával a nyilvántartást vezető hatóságnál.
1.4. Régészeti örökség a vizsgált területen és környezetében
Lepsény közigazgatási területén 15 nyilvántartott régészeti lelőhely szerepel a közhiteles
nyilvántartásban. Közülük mindössze a Besnyei dűlő néven nyilvántartott, 21999 azonosítószámú
lelőhely érinti a rendezés alá vont 010/23 hrsz.-ú területet. A vizsgált terület közelében, mintegy 2
km-es sugarú körben másik nyilvántartott lelőhely nem helyezkedik el (1. ábra), így a továbbiakban a
hatástanulmány tárgyára tekintettel csak a 21999 azonosítójú lelőhellyel, valamint a 010/23 hrsz.-ú
ingatlan régészeti érintettségének felmérésével foglalkozunk.

1. ábra: A 21999 azonosítójú Besnyei-dűlő lelőhely és a legközelebbi, Lepsény területén nyilvántartott régészeti
lelőhelyek 1:10000 méretarányú topográfiai térképen
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A Szent István Király Múzeum adattárában fellelhető Lepsény-Besnyei dűlő, Kossuth MGTSZ
homokbányája című (ltsz. 338.), 1961-ben kelt dokumentáció alapján 1961. április 11-én Balogh
András, Lepsény, Kossuth Lajos u. 21. szám alatti lakos, értesítette az István Király Múzeumot, hogy
Lepsényben homokbányászás közben csontokra és cserepekre bukkant. A múzeumból Kralovánszky
Alán szállt ki a helyszínre.

2. ábra: Kralovánszky Alán helyszínrajza (SZIKM Ad. ltsz. 338)

A lelőhely a leírása és az általa szerkesztett helyszínrajz (2. ábra) alapján a községtől északkeletre, kb.
2 km-re található a 7. számú út 92,2 km-es pontjától délkeletre, 100 méterre, egy északnyugat–
délkelet irányba húzódó homokdombvonulat nyugati oldalán. A helyszín leírásában és a
helyszínrajzon a 92,2 km-es pont minden bizonnyal elírás, mert a 91,2 km-es ponttól 100 méterre
fekszik az egykori bányaterület, a leírt északnyugat–délkelet irányú dombvonulat nyugati oldalán (3.
ábra), a lelőhelynek nevet adó Besnyői Országúton Aluli-dűlőben („Besnyei-dűlő”).
Itt talált Balogh András 1961. (a hivatkozott jelentésben nyilván elgépelés az 1960-as év) március 28án homokbányászás közben 2 méter mélyen csontokat és cserepeket, amelyeket félretett, és a helyet
tovább nem bolygatta. Kralovánszky Alán régész április 12-ei leletmentése során részlegesen feltárt
egy ún. méhkas alakú vermet (4. ábra), amelyből a leletek származtak. Az összegyűjtött és feltárt
leletek: kettő juh csontjai, egy marha és egy disznó csontjai, korongolt és korongolatlan
kerámiatöredékek, valamint paticsdarabok (a múzeum gyűjteményében 61.98.1–6 leltári számmal). A
felsorolt leletek késő vaskor végére (La Tene D időszak) és/vagy a kora római korra keltezhetők. A
részlegesen feltárt objektumot Kralovánszky Alán egy telephez tartozó szemétgödörként határozta
meg.
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3. ábra: A 91 és 92 km-es pont a 7. számú úton és a 21999 azonosítószámú Besnyei-dűlő régészeti lelőhely
közhiteles nyilvántartásban szereplő poligonja (piros színnel) 1:10000 méretarányú topográfiai térképen

4. ábra: A lelőhelyen Kralovánszky Alán által 1961-ben feltárt méhkas alakú verem felszín- és metszetrajza

A lelőhely közhiteles nyilvántartásban szereplő téradata azonban minden bizonnyal téves. Erre utal
egyrészt a feltáró régész leírása, miszerint a 7. számú úttól 100 méterre helyezkedett el a
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bányaterület, ahol a leletmentés zajlott. Másrészt egy 1964. április 26-án, tehát a leletmentést
követően három évvel készült légifotó alapján egyértelműen azonosítható az egykori bányaterület,
ami a 7. számú úttól keletre, 120 méterre helyezkedett el, a 21999 azonosítószámmal
nyilvántartásban szereplő lelőhelypoligon legközelebbi szélétől közel 50 méterrel északra (5. ábra).

5. ábra: 1964-ben készült légifotó, az 1961-es leletmentésnek a dokumentációból feltételezhető helyszínével
(lila kereszt) és a 21999 azonosítójú régészeti lelőhely nyilvántartásban szereplő kiterjedésével (piros poligon). A
légifotó forrása: fentről.hu
https://www.fentrol.hu/hu/legifoto/72308?r=1&c=2033976.1251679999:5944130.3703205:8 Letöltés
időpontja: 2021. 11. 20.

A 21999 azonosítójú lelőhely közhiteles nyilvántartásban szereplő téves elhelyezkedését alátámasztja
a hatástanulmány készítéséhez folytatott terepbejárás eredménye is. A lelőhely-poligon északkeleti
fele a kibányászott területre esik, így ott régészeti érintettséggel már biztosan nem számolhatunk (6–
7. ábra). A délnyugati negyede bizonyult csak terepbejárásra alkalmasnak, ám ott semmilyen
régészeti leletet sem észleltem, egyetlen cseréptöredéket sem találtam (igaz a tarló és a borult idő
miatt az észlelési körülmények nem voltak ideálisak) (8. ábra). Ugyancsak nem került elő semmilyen
régészeti lelet a 010/23 helyrajzi számon elterülő szántóföld délnyugati felén, így ott régészeti
érintettséggel (legalábbis telepjelenségekkel) nem számolhatunk.

8

6. ábra: A terepbejárás nyomvonala (fehér szaggatott vonallal) és a 21999 azonosítójú régészeti lelőhely
közhiteles nyilvántartásban szereplő kiterjedése (piros poligonnal) a jelenlegi állapotot mutató műholdképen

7. ábra: A bal felső részen látható fekete meddő, valamint a vele szemben álló fák köré terjed ki a közhiteles
nyilvántartás szerint a Besnyei-dűlő nevű (21999) régészeti lelőhely egykori bányaterületet érintő része
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8. ábra: A 010/23 hrsz-ú ingatlanon elterülő szántóföld a terepbejárás idején

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a Besnyei-dűlő néven, 21999 azonosítószámon nyilvántartott
régészeti lelőhely a közhiteles nyilvántartásban szereplő poligon területére jelenleg már bizonyosan
nem terjed ki, így javasoljuk a poligon archiválását. A légifotó és az adattári dokumentáció alapján
beazonosított leletmentési helyszín alapján a nyilvántartásban szereplő poligon – tehát a régészeti
lelőhely valószínűsíthető kiterjedésének – középpontja mintegy 150 méterrel észak-északkeleti
irányba lehetett. Ebből következik, hogy a bányatevékenység a lelőhely zömét elpusztíthatta. További
kutatások (például terepbejárások) tisztázhatják, hogy számolhatunk-e késő kelta – kora római telep
szélével az egykori bányaterülettől északkeletre, a 010/21 és 010/22 helyrajzi számon, esetleg a 7.
számú út túloldalán, a 024/31 helyrajzi számon elterülő szántóföldeken, ezekre ugyanis a
terepbejárás nem terjedt ki (kizárólag a változással érintett 010/23 hrsz-ú területet vizsgáltam
terepbejárással). Mindenesetre a lelőhely jelenlegi poligonja archiválandó, mert azon a területen
régészeti érintettségnek nyoma nincs.
2. A rendezés során tervezett változások hatáselemzése
A fentebbi eredmények alapján a nyilvántartásban tévesen szerepel a Lepsény-Besnyei-dűlő (21999)
lelőhely kiterjedése, a 010/23 hrsz-ú területet nem érinti, így arra természetesen a
területfelhasználási változások sem jelenthetnek veszélyt. A tervezett erdőterület 1,2 ha-os
különleges beépítésre nem szánt területbe kerülő részén régészeti érintettséggel a terepbejárás és az
adattári gyűjtés alapján nem számolhatunk. Új beépítésre szánt terület nem keletkezik. A hulladék
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hasznosító telep létesítéséhez építményekre vagy fix létesítményekre nincs szükség, kizárólag mobil
egységek telepítését tervezi a kérelmező.

3. Értékvédelmi terv
A 010/23 hrsz-ú ingatlanon régészeti leletek nem kerültek elő, a terepbejárás és az adattári gyűjtés
sem szolgáltatott adatot bármiféle régészeti érintettségre, így a közhiteles nyilvántartás vezetéséért
felelős Miniszterelnökség Építészeti, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkárságán
működő Régészeti Főosztálya felé javaslom a Besnyei-dűlő (21999) lelőhely poligonjának
archiválását.
Amennyiben

a

Miniszterelnökség

Építészeti,

Építésügyi

és

Örökségvédelmi

Helyettes

Államtitkárságának Régészeti Főosztálya a terepbejárás jelentésében szereplő javaslatot
jóváhagyja és a közhiteles nyilvántartásba átvezeti, a 010/23 hrsz-ú ingatlan régészeti érintettsége
megszűnik. Ha ezt követően mégis valamilyen régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy kerülne
elő, a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező
köteles az általa folytatott tevékenységet abbahagyni, majd a jegyző útján a hatóságnak (Fejér
Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztálya, cím: 8000
Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13., tel.: 06 22 795-781) azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról
haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére jogosult intézményt (Kötv. 24. § (2)). Az
ügyintézés hatékonysága és az esetlegesen szükségessé váló mentő feltárás mielőbbi megkezdésének
érdekében célszerű a mentő feltárás elvégzésére jogosult intézményt is rövidúton tájékoztatni (Szent
István Király Múzeum, 8000 Székesfehérvár, Fő

u. 6.,

tel.: 06 22 315-583, e-mail.:

titkarsag@szikm.hu). A feltárásra jogosult intézmény köteles a mentő feltárást haladéktalanul
megkezdeni, és folyamatosan – az elvárható ütemben – végezni, az előkerült régészeti leletet
ideiglenesen elhelyezni (Kötv. 24. § (3)). A mentő feltárás során felmerülő költségeket a feltárásra
jogosult intézmény viseli.
Amennyiben a Besnyei-dűlő (21999) lelőhely poligonjának archiválása előtt bármilyen 30 cm-t
meghaladó földmunkára kerülne sor a nyilvántartott lelőhely területén, akkor a beruházás
engedélyeztetése vagy bejelentése során a hatóság (Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztálya) is részt vesz az eljárásban és előírja a megelőző
feltárás valamilyen formájának teljesítését (próbafeltárás, teljes felületű feltárás vagy régészeti
megfigyelés). A megelőző feltárás költségeit annak kell fedeznie, akinek érdekében az elvégzendő
földmunka vagy a nyilvántartott régészeti lelőhely bolygatása szükségessé vált (Kötv. 19. § (3)).
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4. Összefoglalás
A hulladék hasznosító telep létesítése a Lepsény 010/23 hrsz-ú telken a régészeti örökséget nem
veszélyezteti. A 010/23 hrsz-ú telket érintő Lepsény-Besnyei-dűlő néven 21999 azonosítószámon
nyilvántartott régészeti lelőhely kiterjedése tévesen szerepel a közhiteles nyilvántartásban, és a
hatástanulmány eredményeképpen megállapítható, hogy a 010/23 hrsz-ú telekre nem terjed ki. A
hatástanulmányhoz kapcsolódóan elvégzett terepbejárás jelentésében javaslom a lelőhely
poligonjának archiválását.
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LEPSÉNY ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY
A 010/23 HRSZ-Ú TERÜLETRE VONATKOZÓAN

ÁLTALÁNOS ÖRÖKSÉGVÉDELMI MUNKARÉSZ
(KIEGÉSZÍTÉS)

Készítette:
Nagy Szabolcs műemlékvédelmi szakmérnök
Bárdosi Andrea vezető településrendező tervező
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II.2. Az I. fejezetben szereplő 3. Értékvédelmi terv és 4. Összefoglalás alfejezetek kiegészítése

II.ÁLTALÁNOS (MŰEMLÉKVÉDELMI) MUNKARÉSZ
II. 1. Műemlékvédelmi vizsgálat
II. 1.1.A település történeti leírása
Lepsény környezete az őskor óta folyamatosan lakott hely, a Balaton és vizenyős Mezőség a megélhetést,
védelmet egyaránt biztosította az itt élők számára. A térség a római Pannonia egyik intenzíven fejlődő térsége:
utak keresztezése, Gorsium-Tác stb.
Lepsény írásos említése 1226-ből származó, 1381-re már népes település, Lázár deák térképe is ábrázolja a
török kor hajnalán.1600 körül elnéptelenedik, de 1622-től újra lakott folyamatosan. Mezőgazdaság, illetve a
szőlőhegyi kultúra a jellemző gazdasága, majd 19 sz. végén kiépülő vasúttal üzemek is megtelepednek a 20 sz.
elejétől; Lepsény vasútállomása stratégiailag jelentős csomóponttá válik.
1950-ig Lepsény Veszprém megyéhez tartozott, a kiépülő autópálya kedvező helyzetű telepéléssé tette, de a
jelentősebb fejlesztések máig mégis elkerülték.
A tervezési terület a belterülettől keletre helyezkedik el a 7. sz. főút mentén. Lepsény és Polgárdi belterülete a
szántó/legelő táblákat (részben Füle közigazgatási területén) kisebb-nagyobb intenzívebb használat szakítja
meg: lepsényi szőlőhegy, Besnyőmajor (korábban Pesnye puszta), jelen módosítás tárgyaként erdős területen
működtetett homokbánya, Kölestelek (homokbánya), Kölestelki csárda (7 sz. út mentén, 20. sz.-ban helyén a
„Mókus” csárda, ma üzemen kívül), Polgárdi horgásztó és Polgárdi Tekerespuszta Rehabilitációs intézet.

II. 1.2. A védett műemléki értékek
1.2.1. Világörökségi és világörökségi várományos helyszínek és területek
Lepsény nem része világörökségi, illetve világörökség várományos helyszínnek. A Balaton-Felvidéki kultúrtáj
Világörökség Várományos terület legközelebbi része Balatonfüred térségében van.
1.2.2. Az országos építészeti örökség elemei
A településen az alábbi műemlékek találhatók:
ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÜLETEK / ÉPÍTMÉNYEK
Ssz.

Törzsszám

Azonosító

Cím

Műemlék neve / funkciója

HRSZ

Védelem/bírság

1

1712

3668

Lepsény, Fő
u. 97.

Purgly kúria

96/2

II.

2

1713

3669

Lepsény,
Óvoda u. 1.

Nádasdy kúria

493

II.

II. 1.3. A helyi építészeti örökség terület környezetében
1.4.1. Településszerkezet
Lepsény helyzete már a török kor elöttől állandó. A főutca mellett a Mezőszentgyörgy felé vezető út mentén déli
irányban több utcakezdeménnyel, majd utcával „hízó” belső mag fejlődése a Nádasdy kúria megépítésével, majd
inkább a vasúttal nyer jelentősebb fejlődést. Beépülnek az állomás menti területek, majd a több vasútvonal ághoz
kapcsolódóan
A mai környező összekötő-, és bekötőút hálózat nyomvonalai 2-300 éve már létrejöttek, használatban voltak;
ezeket egészítette ki a régi szekérút nyomvonalat követő 7. sz főút, majd a (déli)vasút és autópálya mérnöki
nyomvonalai.
A tervezési terület a 7 sz. mentén, a vasúttól néhány száz méteres távolságban helyezkedik el. A mai erdős
terület egy kisebb domb tetején helyezkedi el, melyhez és környezetéhe képest a nyugati oldala mélyfekvésben
van, itt – a 010/29 hrsz.ú telken egy időszakosan vízállásos terület van, mely feltehetően egy korai bányászat
eredménye.

Katonai felmérések: I., II.,

Katonai felmérések: III., IV.

A bányászati tevékenység a harmadik katonai felmérés lapja alapján is feltételezhető, illetve a negyedik felmérés
szerint is. A kisebb dűlőutak helyzete változásokat mutat, a terület induló időszakos vízfolyás (árok) nyomvonala
már negyedik felmérésen beazonosítható.
1.3.2. Telekstruktúra és utcavonal vezetés
A terület melletti főút telekhatára régóta azonos, ugyanakkor a mezőgazdasági telkek határai többször változtak,
a területhasználatot sem mindig követik.
Az 1858-as kataszteri térkép legjellemzőbb tanúsága egy bányagödör jelölése a terület térségében.

Kataszteri felmérés, 1858

1.33 Utcakép, utcakép részlet
A terület térségében beépítés nincs, utcaképi hatás nincs, a bányászati tevékenységhez tartozó konténerek és
gépek közterületről nem láthatók.
Helyi védettség jelenlegi állapota és értékelése:
A település belterületén lévő helyi védelemre érdemes épületek a területtől több kilométeres távolságban a
belterületen helyezkednek el
A területen csak konténerek és hordozható bányaberendezések vannak. Beépítés nincs, illetve nincs semmilyen
információ korábbi építményről, műtárgyról, vagy tárgyi eszközről, berendezésről, amely bármilyen védelemre
számot tarthatna. Ez a terület tágabb, akár több száz méteres környezetére is érvényes, 20 sz. előtti, illetve
védelemre érdemes épületmaradványok a közelebbi beépült helyeken (pl.: csárda) sincsenek.
Épületvizsgálat készítése a területen és környezetében nem releváns, utcakép jellemzők nem határozhatóak
meg.

1.34 Egyéb településkarakter elem, táj- és kertépítészeti alkotás, egyedi tájérték, növényzet
A területen épített értékek nem meghatározhatók, nem vehetők számba kertészeti, vagy egyéb alkotások sem. A
felszín általános jellemzői, azaz a főút mentén lévő kisebb domb, annak erdős növényzete, a földárkos
vízelvezetés egy viszonylag természetközeli területhasználat jellemző a tágabb Mezőségi térségben. Kisebb
jellegű megváltoztatása az eddig végzett nem nagyipari jellegű bányászathoz hasonlóan ennek megtartását
biztosítja.

II.2. Az I. fejezetben szereplő 3. Értékvédelmi terv és 4. Összefoglalás alfejezetek kiegészítése
Az I, fejezetben tett megállapítások műemléki szempontból elfogadhatóak és megfelelőek.

NYILATKOZAT A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉRE VALÓ
JOGOSULTSÁGRÓL

A II. fejezetben tett kiegészítésekkel az örökségvédelmi hatástanulmány az általános (műemlékvédelmi) fejezettel
is kiegészítésre került.

Bárdosi Andrea
vezető településrendező tervező
TT/1 01-4073
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EGYEZTETÉS A MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT
FEJÉR MEGYEI IGAZGATÓSÁGÁVAL -VEL
Feladó: Hajnal János <hajnal.janos@fejer.kozut.hu>
Date: 2021. nov. 19., P, 9:27
Subject: RE: Lepsény_TRTmód_bánya-lerakó
To: Szabolcs Nagy <nsztarhely@gmail.com>
Cc: Czifra Andrea Éva <czifra.andrea@fejer.kozut.hu>, Pál Adrienn
<pal.adrienn@fejer.kozut.hu>
Tisztelt Tervező Úr!
A Lepsény Településrendezési terv módosításához, a tárgyi Lepsény 010/23 hrsz. bányahulladékhasznosító telep tekintetében Igazgatóságunk részéről hozzájárulunk.
A 7 sz. főúti-- lepsény 010/13 hrsz-ú út csatlakozásának korszerűsítését viszont a
hulladéklerakó működésének megkezdésére el kell végezni, az jelenlegi állapotában nem felel
meg a e-UT 03.02.21 ÚME előírásainak.
Üdvözlettel
Hajnal János
megyei osztályvezető
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Fejér Megyei Igazgatósága
Forgalomtechnikai és kezelői osztály
8000 Székesfehérvár, Berényi út 13.
Telefon: +36-22-819-400
+36-22-819-404
+36-30-840-9404
Mobil:+36-30-416-4530
Fax:+36-22-819-409
E-mail: hajnal.janos@fejer.kozut.hu
Weboldal: www.kozut.hu
Instagram: www.instagram.com/magyarkozut
Youtube: www.youtube.com/magyarkozuthivatalos
Facebook: www.facebook.com/MagyarKozut

Feladó: Szabolcs Nagy <nsztarhely@gmail.com>
Date: 2021. nov. 3., Sze, 23:56
Subject: Lepsény_TRTmód_bánya-lerakó
To: <hajnal.janos@fejer.kozut.hu>
Tisztelt Hajnal János Osztályvezető Úr!
A Város és Ház Bt. generáltervezésében Lepsény község településrendezési tervének módosítását
készítjük az Önkormányzat megbízásából.

Az érintett terület a belterülettől északkeletre lévő külterületi telekcsoport a 7. főút mentén. A
természetben ez egy évtizedek óta művelt kisebb méretű homokbánya ("Triász"), mely az
elkövetkezőkben inert hulladék befogadására szolgáló lerakóhelyként is működne. A szabályozási
módosítás tervezet ennek a bővített használatnak a megengedése.
Az eljárás előzetes tájékoztatási szakaszában a Fejér Megyei Kormányhivatal Főépítésze
FE/09/00246-8/2021 iktatószámú levelében a közúti közlekedési szakterületben érintő tájékoztatása
(FE/ÚT/00865-3/2021) alapján javasolta a Magyar Közút NZrt Fejér Megyei Igazgatóságával történő
egyeztetést.
A bányaüzemeltetőtől kapott információk, illetve a helyszíni szemle alapján megállapítottam, hogy a
91+kb300 kilométer szelvényében évtizedek óta folyamatosan működő útcsatlakozás van kiépítve.
Üzemidőn kívül a bányát feltáró út a közút útpályájától néhány méterre lánccal van elzárva.
Elsőbbségadás tábla nincs elhelyezve, de a forgalmi rend egyértelmű. A feltáró út – ahogy a mellékelt
ábrán is látható – íves szakaszokkal, több telken át vezet a telephelyhez. Szilárd burkolata néhány
helyen látható, de inkább földútnak tekinthető, a csatlakozásnál burkolt/stabilizált sárrázó szakasz
van.
A főút érintett szakasza egyenesben van, sebességkorlátozás nincs, de keletre eső lejtőn lévő táblázás
szerint „egyenetlen úttest” és a vadveszély figyelmeztetés érvényes. A csatlakozás minden irányból
jól belátható. Ettől nyugatra autóbusz megállóhely (Lepsény, homokbánya) van kisebb öblökkel
(forgalma elenyésző).
A telephelyhez kötődő meglévő forgalom munkanaponként 1-5 kéttengelyes tehergépkocsi forduló,
ami a bánya funkcióhoz kötődik. A hulladéklerakás esetén ehhez adódna napi 5-10 kéttengelyes
jármű (kukásautó szerű), illetve ritkán (munkanapokon 1) többtengelyes, de nem hosszú szerelvény
(nyerges, de „billencs” kialakítás). A csatlakozás íves burkolatszélesítése nem túl nagy méretű, de
elégséges. Az út kiszabályozása az Önkormányzattal történő egyeztetés alapján nem javasolt, a
kialakult állapot a továbbiakban is működőképes. Egyéb (pl.: mezőgazdasági) forgalom nincs, mivel a
földek más utakon megközelíthetők, az út pedig a bánya nyitvatartási időn kívül elzárt lesz a
továbbiakban is.
A meglévő és tervezett funkció forgalmának kiszolgálására a csatlakozás véleményem szerint
alkalmas. Az üzemeltetőt elsőségadás tábla elhelyezésére és a feltáró úton hosszabb burkolt
(„sárrázó”) szakasz kialakítására fogom felhívni.
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban Önök részéről bármilyen további kérdés, észrevétel merül fel,
kérem keressen, illetve kérem tájékoztasson amennyiben a tervezett TRT módosítással kapcsolatban
kifogást nem emel.
Köszönöm segítségét!

Üdvözlettel,
Nagy Szabolcs
Tkö, MKSZ 01-11270
Tel: 30/400-8410
1158 Budapest, Petrence u. 87.

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSÁBAN ÉRDEKELT ÁLLAMIGAZGATÁSI- ÉS EGYÉB SZERVEK VÉLEMÉNYEI
Államigazgatási szervek

További
eljárásban
részt kíván
venni

További
eljárásban
nem kíván
részt venni

Előzetes vélemények
a. .Általános tájékoztatást ad településfejlesztés, településrendezés, településkép védelem
egyeztetési szakterületére vonatkozóan.

1

Fejér Megyei Kormányhivatal,
Állami Főépítész

2

Fejér Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály

X

3

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

X

4
5

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Országos Vízügyi Igazgatóság

X

6

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

X

7

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

8

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Főosztálya

9.

10
11.
12

13

Budapest Főváros Kormányhivatala
Országos Közúti és Hajózási Hatósági
Főosztály
Innovációs és Technológiai Minisztérium Vasúti
Hatósági Főosztály
Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi
Főosztály
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Légügyi felügyeleti Hatósági Főosztály
Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési,
Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és
Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Oszt.

X

X

X

x

b., Megállapítja : „az épített környezet védelme tekintetében a tervezett változás várható hatása
nem jelentős, a TRE módosítása során a környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartom
szükségesnek”
1. FMKH Állami Főépítészi Hivatal által összefoglalt vélemény szerint a terület nem része az ökológiai
hálózatnak, Natura 2000 területnek és tájképvédelmi területnek sem.
2. Megállapítja, hogy a tevékenység megvalósításából jelentős környezeti hatások nem származnak
és a tervezett tevékenység egységes környezethasználati engedélyhez nem kötött. amely így a
környezeti vizsgálat elkészítését nem tartja szükségesnek. Felhívja a figyelmet arra, hogy a
döntésről az önkormányzatnak tájékoztatást kell küldenie.
Felhívja a figyelmet a vonatkozó jogszabályokra, egyben megállapítja. a településrendezési eszközök
jelen módosításával összefüggésben környezeti vizsgálat készítését nem tartja szükségesnek.
Nem válaszolt
Ld. 6. pont
A tervezett beavatkozás vízgazdálkodási szempontból nem kifogásolható. Az Országos Vízügyi
Igazgatóság képviseletében is eljár.
Nem válaszolt
1. FMKH Állami Főépítészi Hivatal által összefoglalt véleményben általános tájékoztatást ad.
2. Megállapítja: környezet- és település-egészségügyre kiterjedően környezeti hatásvizsgálat
lefolytatását nem tartja szükségesnek.
Megállapítja hatáskörének hiányát. A módosítás nem érint gyorsforgalmi utat, közúti határátkelő
helyet, közúti-vasúti átjárót, így megállapítja: nem illetékes.
Nem válaszolt

X

X

A hatáskörébe tartozó szempontból a módosítás ellen kifogást nem emel.

X

A módosításhoz hozzájárul.
FMKH Állami Főépítészi Hivatal által összefoglalt vélemény szerint ( FE/ÚT/00865-3/2021):
- felhívja a figyelmet a vonatkozó jogszabályokra, de hatáskörrel nem rendelkezik.

Államigazgatási szervek

14

Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Főosztály,
Örökségvédelmi Osztály

15

Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerláncbiztonsági és Földhivatali Főosztály

16
17

Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi
és Erdészeti Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály
Honvédelmi Minisztérium
Hatósági Főosztály

További
eljárásban
részt kíván
venni

További
eljárásban
nem kíván
részt venni

Előzetes vélemények
A módosítással érintett területet a 21999 azonosítószámú régészeti lelőhely érinti.
Az örökségvédelmi hatástanulmány 10 évnél régebbi. A 010/23 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan a
beépítésre szánt területnek kijelölt területen örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni régészeti
terepbejárás alkalmazásával, amennyiben a terület erre alkalmas. Kéri a hatástanulmányban és a
településrendezési eszközökben aktualizálják a régészeti lelőhelyek és műemléki értékek
feltüntetését.
Válasz: a módosítás beépítésre szánt területen történik, a területen épület nem kerül elhelyezésre.
Az aktualizálás csak részben végezhető el, a régészeti területek csak a módosítás jóváhagyása utáni
egységes szerkezetben lesznek feltüntetve. Belterületet a módosítás nem érint. Az Örökségvédelmi
Hatástanulmány elkészítésre kerül.
Általános véleményt ad

X

Az érintett terület nem része az Országos Erdőállomány Adattárnak. További általános tájékoztatást
ad. Környezeti értékelésről nem nyilatkozott.

X

18

Fejér Megyei Rendőrfőkapitányság

19

Veszprém Megyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztály
Bányászati Osztály

X

20

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

X

21
22
23
24
25
26
27
28

Országos Atomenergiai Hivatal,
Fejér Megyei Önkormányzat
Balatonfőkajár Önkormányzat
Füle Önkormányzat
Polgárdi Önkormányzat
Mezőszentgyörgy Önkormányzat
Mátyásdomb Önkormányzat
Enying Önkormányzat

X

Megállapítja, hogy a tervezett módosítás honvédelmi érdekeket nem érint.

X

Észrevételt nem tesz, kifogást nem emel.
Két véleményt adott, az elsőben a módosítás ellen kifogást emelt, mivel a módosítással érintett
területen jelentős ásványi vagyon van, ami kitermelhető és csak a kitermelés után támogatja a
módosítást. Második válaszában megállapította, hogy a módosítással érintett terület nem érinti a
bányaüzemet, a bányászat ott 2004-ben befejeződött, így a módosítást nem kifogásolja.
Környezeti értékelésről nem nyilatkozott.
Felhívja a figyelmet a vonatkozó jogszabályok és az NMHH módszertani útmutatójára a tervezők
részére. Kifogást nem emel.

X
X

A módosítást tudomásul vette, a továbbiakban nem kíván részt venni.
Kifogást nem emel

Államigazgatási szervek

29

FMKH Agrárügyi Főosztály
Növény- és Talajvédelmi Főo.

30

BFKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály

31

FMKH Földhivatali Főosztály
Földhivatali osztály 3.

További
eljárásban
részt kíván
venni

További
eljárásban
nem kíván
részt venni

Előzetes vélemények

Kifogást nem emel.
Megállapítja: a TRE módosítás kapcsán talajvédelmi szempontból környezeti vizsgálat
lefolytatására nincs szükség.
X

Megállapítja: régészeti és műemlékvédelmi szempontból a környezeti vizsgálat lefolytatását
nem tartja szükségesnek.
Termőföldet jelentősen érintő módosítás nem történik, így környezeti vizsgálat a termőföld
mennyiségi védelme szempontjából nem szükséges.

Ügyiratszám:

VE/54/01514-2/2021

Tárgy:

Ügyintéző:
Szerv. egység:
Telefon:

Nagy Levente
Bányászati Osztály
88 – 550 964

Hiv. szám:
Melléklet:

Lepsény
Nagyközség
településrendezési
eszközök
módosítása
010/23 hrsz.-ú ingatlanra
vonatkozóan.

Lepsény Nagyközség Önkormányzata
8132 Lepsény
Fő u. 74.
Lepsény Polgármestere előzetes véleményezési eljárásban kereste meg a Veszprémi Megyei
Kormányhivatalt (továbbiakban: Bányafelügyelet).
A Bányafelügyelet nyilvántartása szerint a tervezett módosítás nem érint felszínmozgások által
veszélyeztetett területet, vagy egyéb földtani veszélyforrást.
A tárgyi módosítást a Bányafelügyelet kifogásolja, nem támogatja, mivel a módosítással érintett
terület Lepsény I.-homok bányatelek része, ahol jelenleg érvényes termelési műszaki terv alapján
bányászati tevékenység folyik. A módosítással érintett területen jelenleg bányaüzem és jelentős
mennyiségű ásványvagyon is van még. A terület jelenlegi besorolása sincs összhangban a terület
használatával, mely besorolást „különleges beépítésre nem szánt bányaterület” területhasználati
besorolássá kéne módosítani. A Bányafelügyeletnek, a termelés felhagyása és a bánya
tájrendezése után áll módjában támogatni a módosítást.
Az 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 38. § (3) szerint a területrendezési tervek, illetőleg a
településrendezési eszközök kidolgozásánál, módosításánál - a bányafelügyelet megkeresésével figyelembe kell venni a nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyont tartalmazó területeket.
Felhívjuk továbbá a figyelmet a 9/2019 (VI.14.) MvM rendelet 8. § (1) bekezdésére mely szerint az
ásványi nyersanyagvagyon-terület övezeteket a településrendezési eszközökben kell tényleges
kiterjedésének megfelelően lehatárolni.
Az MvM rendelet (2) bekezdés szerint, az (1) bekezdés szerint kijelölt területen, a
településrendezési eszközökben csak olyan terület-felhasználási egység, építési övezet vagy
övezet jelölhető ki, amely az ásványi nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti el.

Hatósági Főosztály
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
telefon: 88/550 962, e-mail: vemkh.banyaszat@veszprem.gov.hu
KRID azonosító: 120730941

2
Bányafelügyelet véleményét, tájékoztatását az 1997 évi LXXVIII. tv.8. § (2), és a 314/2012. (XI.
8.) Korm. rendelet 37. §, 2. bekezdése, 9 melléklet 22. pont alapján adta meg.

Veszprém, 2021. október 13.
Takács
Szabolcs
megbízásából

kormánymegbízott

nevében

Nagy Levente
bányafelügyeleti szakügyintéző

és

