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BEVEZETÉS 
 
Lepsény Településszerkezeti tervét a 29/2006 (IV. 04) k. számú Ökt. Határozattal, a Helyi Építési Szabályzatát és 
Szabályozási Tervét a  6/2006 (IV. 7) sz. Önk. Rendelettel hagyta jóvá a település képviselő-testülete. 
A hatályos Településrendezési eszközök módosítását a Képviselő-testület 80/2016. (V. 24.) sz. határozatával 
kezdeményezte.  
 
A módosítások általános célja: a településrendezési eszközök legutóbbi módosítása óta eltelt időszakban felmerült 
településrendezéssel kapcsolatos igények, részletesen ld. az 1.2 fejezetben 
 
A módosítás hatása: jelentős településrendezési és környezeti hatás nem várható 
 
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 szerinti 
„egyszerűsített  eljárás” szabályai szerint kerül véleményezésre a Korm. rendelet 45.§ Átmeneti rendelkezéseinek 
megfelelően az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának 
figyelembevételével 
 

 
 

 A tervezési területek elhelyezkedése (OpenstreetMap) 
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 I. ELŐKÉSZÍTÉS-VIZSGÁLATOK 

 
1.1 TERVI ELŐZMÉNYEK VIZSGÁLATA, ÉRTÉKELÉSE 
 
1.1.1. Hatályos településrendezési eszközök 
 
Lepsény nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a 29/2006 (IV. 04) Ökt. Határozattal fogadta el a 
Településszerkezeti tervet, melyet a Város és Ház Bt. készített el (tervező Bárdosi Andrea, Lázár Tibor). Módosításra 
2010-ben került sor a 4/2010. (I. 26.) k. számú határozattal.  
A Helyi Építési Szabályzatát és Szabályozási Tervét a 6/2006 (IV. 7)  sz. Önk. rendelettel hagyta jóvá a település képviselő-
testülete, melyet a 1/2010. (I.31.) Önk. Rendelettel módosították.  
 

 
A hatályos településszerkezeti terv a szerkezeti tervet is érintő módosítások lehatárolásával 
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Lepsény Helyi Építési Szabályzata a 6/2006. (IV.7.) sz. rendelettel került elfogadásra. 
 
A HÉSZ mellékleteként készült Szabályozási terv (Város és Ház Bt.) a módosítással érintett területeket a Gksz jelű 
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület, Lke jelű kertvárosias lakóterület és Lf jelű falusias lakóterület övezetekbe 
sorolta.  
 
Az egyes módosítások területét érintő hatályos tervi kivonatokat és előírásokat ld. az alátámasztó munkarészek 3.1 
fejezetében.  
 

 
1.1.2. Területrendezési tervek 
 
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény (OTrT) Szerkezeti Tervén Lepsény igazgatási 
területe települési térségben (piktogram) mezőgazdasági térségben fekszik. Az országos infrastruktúra hálózatok közül  
több is áthalad a településen:  

M7 és M8 gyorsforgalmi út 
Budapest - Székesfehérvár - Nagykanizsa - Murakeresztúr - (Horvátország) Egyéb országos törzshálózati vasúti pálya 
Földgázszállító vezeték 
7. sz. főút 
Paks – Litér 400 kV-os átviteli hálózat távvezetékeleme 
Székesfehérvár – Pécs Termékvezeték 
7/A Országos kerékpárút-törzshálózat eleme 
 
Az Ország Szerkezeti terve 
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A fenti övezetek közül a kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezete, és a jó termőhelyi adottságú szántóterületek 
övezete érinti település területét, előbbi  a 4-es módosítás területét is.  
Az országos ökológiai hálózat és a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület érinti a település kis részét, de a módosítással 
érintett területeket nem.  
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A Fejér Megye Közgyűlése 1/2009. (II.13.) K. R. Sz. rendelete a Fejér Megye Területrendezési Tervéről Lepsényre 
vonatkozó övezeti tervlapjai a következők: 
 

Térségi szerkezeti terv: 

 
A település mezőgazdasági térségben fekszik, a belterület és ahhoz kapcsolódó területek hagyományos vidéki 
települési térségben fekszenek.  
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A települést érinti a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete, kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete, 
térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete, a magterület övezete, erdőtelepítésre alkalmas terület övezete, 
történeti települési terület övezete, illetve a vízeróziónak kitett terület övezete is.  
Azonban a módosítások területét egyik övezet sem érinti.  
 
 
1.2. FEJLESZTÉSI IGÉNYEK, BEÉPÍTÉSI, VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉKOK  
 
1. A Templomköz útszélesítés csökkentése, feltáró út törlése 
 
A módosítás célja: a meglévő építési telkek esetében a lehető legkisebb beavatkozás; a korábbi fejlesztési elképzelések a 
település belső, központ közeli területének fejlesztésére nagyívű elképzeléseket tartalmazott. A jóváhagyás óta eltelt 
időszak nem igazolta ezeknek az elképzeléseknek a megvalósíthatóságát, így az önkormányzat inkább a már beépíthető 
telkek meglévő beépítési feltételeinek megtartást tartja elsődlegesnek. 
A módosítás hatása: a hatályos szabályozás által teremtett lehetőségek ill. feltételek törlése lényegi településszerkezeti 
változást nem okoz.    
 
2. Lke-1 övezetben a telekméret csökkentése, vagy egyes övezetek átsorolása más Lke övezetbe 
A módosítás célja: Az Lke-1 építési övezetben a saroktelkek vagy az átlagnál nagyobb telkek megoszthatósága más – 
kisebb telekméretet tartalmazó – övezetbe sorolással.  
A módosítás hatása: Néhány új telek alakulhat ki a meglévő telkek megoszthatósága révén  
 
3. A 915/2, 915/18, 915/20, 942/2, 939/11 hrsz-ú telkek Gksz-3 övezetbe sorolása, a Gksz3 építési övezetben a 
beépítési mérték emelése 
A módosítás célja: a település egyik legjelentősebb vállalkozása folyamatosan fejleszteni szeretne, így egyes már 
tulajdonukba került telkeket kereskedelmi, gazdasági területbe kérik átsorolni, így a meglévő telephelyükkel összevonhatóvá 
váljanak. Ezzel párhuzamosan a fejlesztéseket a beépíthetőség kismértékű emelésével is elősegíti a módosítás 
A módosítás hatása: egyes lakóterületi besorolású ingatlanok – amelyek a valóságban már a telephely részét képezik – a 
tényleges területfelhasználásba, azaz GKSZ építési övezetbe kerülnek besorolásra. 
 
4. A 052/5-6 hrsz-ú terület egy részén Gksz terület kijelölése,  
A módosítás célja: az önkormányzati – lakócélra nem felhasznált – terület kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területbe 
történő átsorolása 
A módosítás hatása: az önkormányzat értékesíthető gazdasági területtel fog rendelkezni, az átsorolás már beépítésre 
szánt területen történik, a település belterületétől északra, lakóépületektől távol 
 
5. A 30 hrsz-ú telekről a helyi védelemi javaslat törlése 
A módosítás célja: a 2006- ban elfogadott Helyi Építési Szabályzat 1. sz. függeléke az adott telken lévő épületet helyi 
védelemre javasolta. Az elmúlt mintegy 10 év során az épület állaga- felelős tulajdonos hiányában- folyamatosan romlott, 
mára életveszélyes közeli állapotba került. 
A módosítás hatása: nem jelentős 
 
6. Az 1-3 hrsz-ú telkekről a tervezett utak levétele, az építési előírások módosítása 
A módosítás célja: a 2006-ban készült Szerkezeti és Szabályozási terv egy konkrét fejlesztési koncepció alapján készült, 
az eltelt időszak társadalmi-gazdasági környezeti változások révén indokolttá tették a Szabályozási terv újragondolását. 
A módosítás hatása: a nem jelentős mértékű beavatkozás mellett a szabályozás módosítása igazodik a 2016-os 
elvárásokhoz, esetleges piaci igényekhez és az út fenntartása magánkézben marad. 
 
7. A Vasút sor mentén a Tüzép és a volt laktanya közötti 0121/4 hrsz-ú Gksz övezetbe sorolt terület helyett Lke 
lakóterület kerüljön kijelölésre  
A módosítás célja: jelen pillanatban a magántulajdonban lévő terület kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területként 
történő hasznosítása jelenleg nem tűnik közeli realításnak, ezért kertvárosias lakóterületbe sorolása a módosítási igény 
A módosítás hatása: a várhatóan kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területként alulhasznosított terület egy kedvezőbb 
területfelhasználást kap. 
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8. A Fő út és Vasút utca sarkán lévő kistelkes Vt8 építési övezetben a beépítési mérték emelése 
A módosítás célja: a fejleszthetőség érdekében szükséges a beépítési mérték emelése 
A módosítás hatása: a beépítés mértékének emelésének jelentős környezeti hatása nincs 
 
9. A saroktelkekre és az oldalhatáron álló beépítési módra külön előírások megfogalmazása a Helyi Építési 
Szabályzatban 
A módosítás célja: egyes esetekre vonatkozó, valós igényeknek jobban megfelelő szabályozási előírás beillesztése 
A módosítás hatása:nem jelentős 
 
 
1.3. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI VIZSGÁLATOK 
 
Az 1-es terület Lepsény belterületének központi részén helyezkedik el, a legfontosabb intézmények tömbjében. A 
Templomköz a Posta utcáról nyílik és csak ezek a keskeny utcák tárják fel, a korábban nagyívű fejlesztések számára kijelölt 
településközpont vegyes területet.  
 

 
Alaptérkép az 1-es módosítás területével 

    
Templom köz 
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A Templom közben lévő forduló                                                                                             A Templom köz a Posta utca felé  

 
A terület belső – mezőgazdasági hasznosítású területe 

 

A Templom köz szélesítése természetesen a határoló telkek 
korlátozásával jár, melyet az önkormányzat a jelen gazdasági 
körülmények között nem kíván, a fejlesztések pedig nem reálisak a 
közeljövőben, ezért döntött a korlátozás és belső feltárás 
megszüntetéséről.  
 
A Pásztor utca felőli feltárás is megszűnik, az itt lévő, útként 
szabályozott telek lakótelekké válik.  

 
A 2-es módosítás keretében megvizsgáltuk az Lke-1 övezetű saroktelkeket, a célból, hogy melyek azok amelyeknek a 
területe csaknem eléri a minimális telekméret (1200 m2) dupláját, de jelen övezeti besorolásban nem oszthatók meg. Ezek 
a következők: 
- A Kossuth Lajos utcai 224 hrsz-ú telek  kb. 2134 m2, 
- A Petőfi Sándor utca – Deák Ferenc utcai 839 hrsz-ú telek kb. 1635 m2, 
- A Dózsa György utcai szakaszon a Temető utca és Széchenyi utca között egy kis utcaszakasz alakult ki, azonban az 

erről megközelíthető 1010 és 1011 hrsz-ú telkek  
 

   
Kossuth Lajos utca, 224 hrsz                                                                                        Deák Ferenc utca 839 hrsz 



LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA – VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ    

VÁROS ÉS HÁZ BT – 2016. JÚLIUS 

15 

 
Dózsa György utca 1010 és 1011 hrsz-ú telkek 

 
A 3-as módosítás Lepsény belterületének déli részén, a vasút mellett a Jókai utca, Rákóczi Ferenc utca mentén 
helyezkedik el. A jelenleg lakóterületbe sorolt, de már a SIBO Kft tulajdonában álló és általuk hasznosított telkek a 
939/5, 942/2, 915/20, 915/18, 915/2 hrsz-ú telkek. Ezek egy részén a meglévő lakóépületet hasznosítják, egy 
érészén már lebontották a meglévő épületet.  
 

 
Alaptérkép a 3-as módosítás területén 
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A 3-as módosítás területe légifotón és fényképen az egyik lakótelek bevonása Gksz 3 övezetbe 

 
A 4-es módosítás területe a település északi oldalán helyezkedik el. A 052/5-6 hrsz-ú terület jelenleg szántó, de már 
beépítésre szánt terület, kertvárosias lakóterületként szabályozott. Néhány éve egy komoly szándékú befektető kérése és 
finanszírozása által került át tartalékterületből lakóterületbe, azonban a fejlesztés meghiúsult, a terület felhasználása 
ügyében még a belterületbevonás sem történt meg. Új lakóterület kialakítását a 7-es úttól szakra nem kívánatosnak tartja a 
jelenlegi önkormányzat, így kérte a gazdasági besorolást.  
 

   
 
5. terület.  A 30  hrsz-ú telken (Fő utca 41.) álló épület állapota nagyon leromlott, életveszélyes. A helyi védelemre 
értékes értékek eltűntek, a homlokzat megrogyott.   
 

   
 

6. terület Az 1-3 hrsz-ú telkek területe, ma még mezőgazdasági területként hasznosított. A 2 hrsz-ú telken 6 m-2s utat 
szabályozott ki a hatályos szabályozási terv.  
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7. terület A Vasút sor mentén meglévő építőanyag telep és a volt laktanya közötti 0121/4 hrsz-ú Gksz övezetbe sorolt 
terület helyett lakóterületi hasznosítást kért a terület tulajdonosa. A szomszédos volt orosz laktanya területét is évek óta 
szeretné értékesíteni a tulajdonos, sikertelenül. A 0121/4 hrsz-ú telek jelenleg is mezőgazdasági, de az átsorolás esetén 
figyelembe kell venni  a területen áthaladó termékvezetéket és annak védőtávolságát.    
 

  
A terület az orosz laktanya menti út felől                                                                                     A Vasút utca menti kerékpárút 
 

 
Az átsorolandó terület a külterületi alaptérképen 
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A 8. terület a Fő út és Vasút utca sarkán lévő kistelkes Vt8 építési övezetbe sorolt terület 
Az itt lévő telkeken álló épületek (italbolt, élelmiszerbolt, cukrászda, kis üzletek stb.) esetében már kevés fejlesztési 
lehetőség áll rendelkezésre, így a bővítések már csak az építési övezetben szabályozott beépíthetőség emelésével lenne 
lehetséges.  
 

   
 

   
Vasút utcai épületek  

 

 
Földhivatali alaptérkép 
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II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 
 

LEPSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK  MÓDOSÍTÁSA 
 

Lepsény Önkormányzat Képviselő-testületének ../2016 (…...).sz. határozata 
 
Lepsény község 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 ../2016. (…) sz. határozathoz 
 

A Településszerkezeti terv leírása 
 

Lepsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 29/2006. (IV.04) Ökt. sz. határozattal megállapított 
Településszerkezeti terve az alábbiak szerint módosul: 
 
1.  A Posta utcához csatlakozó Templom köz szélességének csökkentése miatt a településközpont vegyes terület 
Pásztor utca felé tartó – közlekedési területként jelölt  - feltáró útja megszűnik. A Templom köz keleti szakasza 
menti lakóterület a feltáró útig került korábban kijelölésre, feltáró út hiányában ez a terület is az összefüggő 
tömbbelső településközpont vegyes területéhez kerül. A Pásztor utcáról nyíló feltárás is megszűnik, a 348 hrsz-ú 
telek közlekedési területből kertvárosias lakóterületbe kerül. A lakótelkek mögötti telkek - feltárás híján - 
korlátozott használatú mezőgazdasági területbe kerülnek. (1-es módosítás)  
 
2. A Rákóczi utca menti SIBO Kft  folyamatos fejlesztéseket hajt végre, ezért kertvárosias lakóterületből 
kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területbe kerül a Rákóczi Ferenc utca menti 915/20 hrsz-ú, a 942/2 hrsz-ú és 
a 939/11 hrsz-ú telek, továbbá a 914 hrsz-ú út menti 915/2 és 915/18 hrsz-ú telek összesen 0,66 ha területtel. (3-
as módosítás)  
 
3. A belterület északi oldalához kapcsolódóan, a 7207 sz. főút (Főkajári út) mentén található  a 052/6 hrsz-ú telek 
kertvárosias lakóterületből kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe kerül. (4-es módosítás)  
 
4. A belterület déli részéhez kapcsolódóan, a vasút déli oldalán a Szondi György utca mentén a meglévő 
építőanyag kereskedés és a volt orosz laktanya lakóterülete között tervezett Kereskedelmi szolgáltató gazdasági 
terület 0121/24 hrsz-ú telke kertvárosias lakóterületbe, a területet átmenő termékvezetékek védőtávolságának 
területe zöldterületbe kerül. (7-es módosítás) 
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2. számú melléklet a ../2016. (…) sz. határozathoz 
 

A Településszerkezeti tervlap módosításai 
 

  
1. részterület (1-es módosítás)                                                          2. részterület (3-as módosítás) 

 

  
3. részterület (4-es módosítás)                                                          4. részterület (7-es módosítás) 
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LEPSÉNY KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK (HÉSZ) MÓDOSÍTÁSA 
 

Lepsény község Önkormányzat Képviselő-testületének   
../2016. (……) Ör.sz számú rendelete  

Lepsény község Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló 6/2006.(IV.7.) Önk. rendeletének módosításáról  
 
 

Lepsény község 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. § (1) Lepsény község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2006. (IV.7.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet.) mellékletét képező SZT-1 jelű Szabályozási terv az e rendelet 1. mellékletén a 
„szabályozott terület határa” által jelölt részterületre vonatkozó normatartalma helyébe e rendelet 1. melléklete 
szerinti részterületek normatartalma lép. 

 
2. § (1) A Rendelet 3. § (2) bekezdés helyébe az alábbi bekezdés lép:  

„(2) Építeni csak rendezet telken szabad.” 

(2) A Rendelet 3. § (11) bekezdés helyébe az alábbi bekezdés lép: 

„(11) Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen, településközpont vegyes területen, különleges 
területeken, az építési övezetekre kötelezően előírt zöldfelületi aránynak megfelelő, továbbá a kötelezően 
előírt zöldfelületnek megfelelő több szintű növényzetet a használatbavételi engedély megkéréséig el kell 
telepíteni. „ 

(3) A Rendelet 3.§ bekezdése kiegészül egy új (15) bekezdéssel:  

 „(15)  A lakóterületek egyedi előírásai oldalhatáron álló beépítési mód esetén: 
a) Sarok teleknél az épület szabadon állóan is elhelyezhető az egyéb előírások betartásával, de a szabadon 

álló beépítés a szomszédos építési telkek építési jogait nem korlátozhatja.  
b) Amennyiben a kialakult építési rend és a telekszélességek indokolják a saroktelek hosszabbik utcai 

telekhatára építési határvonallá válik, mely esetben az oldalhatáron vagy attól 3 m-re álló homlokzati falra 
vonatkozó, az OTÉK-ban meghatározott nyílászáró elhelyezési előírásokat nem kell betartani, a 
homlokzat utcai homlokzatként is kialakítható. 

c) Utcaszakaszonként azonos oldalhatárra történő beépítéstől eltérni csak akkor lehet, ha a szomszédos 
telken bontandó épület áll, és ez az utcaszakaszon kialakult oldalhatárra való elhelyezést akadályozná.  
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3.§ (1) A Rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép: 

„/4/ Az építési övezetek telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméret, a telkek legnagyobb 
beépítettsége, továbbá az építhető építménymagasság mértéke a következő:  

 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 
övezeti beépítés legnagyobb épületek legkisebb minimális 
 jele  módja beépítettsége %  legnagyobb építmény-

magassága (m) 
területe  
m2 

zöldfelületi 
aránya % 

Lke1 O 20 4,5 1200 50 

Lke2 O 25 4,5 1000 50 

Lke3 O 25 4,5 800 50 

Lke4 SZ 25 4,5 800 50 

Lke5 O 30 4,5 600 50 

Lke6 SZ 30 4,5 600 50 

Lke7 O 30 4,5 400 50 

Lke8 SZ 30 4,5 200 50 

Lke9 O 30 4,5 700 50 
O - oldalhatáron álló beépítés       SZ  - szabadonálló beépítés”     
 
4.§ (1) A Rendelet 8. § (5) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép: 

„/5/ Az építési övezet telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméret, a telkek 
legnagyobb beépítettsége, továbbá az építhető építménymagasság mértéke a következő:  

 
 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 
övezeti beépítés legnagyobb épületek legkisebb minimális 
 jele  módja beépítettsége % építmény-magassága 

(m) 
területe  
m2 

zöldfelületi 
aránya % 

Vt1 O 20 4,5 5 ha 50 

Vt2 SZ 25 8,0 1 ha 30 

Vt3 SZ 20 4,5 3000 40 

Vt4 O 30 7,5 1000 30 

Vt5 O 30 4,5 1000 30 

Vt6 SZ 25 4,5 1000 30 

Vt7 O 50 4,5 800 30 

Vt8 O 60 4,5 600 20 

Vt8* O 80 4,5 600 20 
Vt9 SZ 30 4,5 500 30 

Vt10 O 40 4,5 400 20 
O – oldalhatáronálló beépítés  
SZ - szabadonálló beépítés         
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4.§ (1) A Rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép: 

„/3/ Az építési övezetben az építményelhelyezés feltételei a következők: 
 

 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 
övezeti beépítés legnagyobb épületek legkisebb minimális 
 jele  módja beépítettsége %  legnagyobb építmény-

magassága (m) 
területe m2 zöldfelületi 

aránya % 
Gksz1 SZ 40 16,0 1 ha 25 
Gksz2 SZ 25 5,0 5000 25 
Gksz3 SZ 60 7,5 3000 20 
Gksz4 SZ 30 5,0 1500 20 
Gksz5 SZ 35 7,5 3000 25 

SZ - szabadonálló beépítés” 
 
(2) A Rendelet 9.§ -a kiegészül az alábbi új (8) bekezdéssel:  
      „ (8) A Gksz5 építési övezetben a minimális zöldfelületet háromszintű zöldfelülettel kell kialakítani. „ 
 
 
Záró rendelkezések 
5. §. 

 
(1)  Ez a rendelet a kihirdetéstől számított 15. napon lép hatályba. 
(2)  Jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően indított ügyekben kell alkalmazni. 
(3) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a  

a) 3.§ (9) bekezdése,  
b) a 30.§ (5) bekezdése,  
c) a 31.§ (3) és (4) és (11) bekezdése és az (5) bekezdés utolsó mondata. 
d) 1. sz. függelék b) pont táblázatában a 7. pont (Régi lakóház épülete (30 hrsz.)) 

 
 

Kihirdetés napja:   
 
 
 
 
 
 
 Salamon Béla                    Dr. Tóth Andrea 
 polgármester                  jegyző 
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1. melléklet a ../2016 (..) önkormányzati rendelethez 
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Szabályozási terv - 1. részlet (1-es módosítás) 

  
Szabályozási terv – 2-3. részlet (2-es a) és b) módosítás) 

 

 
Szabályozási terv – 4. részlet (2-es c) módosítás) 
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Szabályozási terv – 5. részlet (3-as módosítás) 



LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA – VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ    

VÁROS ÉS HÁZ BT – 2016. JÚLIUS 

28 

 
Szabályozási terv – 6. részlet (4-es módosítás) 

 

Gksz5 
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Szabályozási terv – 7-8. részlet (5-6-os módosítás) 
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Szabályozási terv – 9. részlet (7-es módosítás) 
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Szabályozási terv – 10. részlet (8-es módosítás) 
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III. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
 
3.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT 
 
A jelen településrendezési tervmódosítások a 2003-ban elfogadott Településfejlesztési koncepció módosítását nem igénylik, 
az abban foglalt fejlesztési célokkal nem ellentétesek.  
 

A tervezett hálózati településszerkezeti elemek nyomvonal módosítása nem szükséges, a módosítások meglévő és 
tervezett fő településhálózati elemeket nem érintenek.   

 
A módosításokat a településfejlesztési döntés sorrendjében részletezzük.  
 
A Településszerkezeti terv 4 területen módosul, az 1-es, 3-as, 4-es és 7-es módosítások esetén.  
 

 
A Településszerkezeti terv módosításainak áttekintő térképe 
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1-es módosítás  
A Posta utcához csatlakozó Templom köz szélességének csökkentése volt a módosítási igény, ahol a hatályos terv az 
fordított U alakú Templom köz szélesítésének törlését kérte. A hatályos szabályozási terv 10 illetve 8 m-re szélesítette a 
meglévő 2,7-4,6 m változó szélességű utcát. A szabályozási vonal törlését az érintett telkek építéssel való 
ellehetetlenítésével indokolták. A megfelelő szélességű út hiányában az innen is feltárható településközpont vegyes terület 
Pásztor utca felé tartó – közlekedési területként jelölt - 12 m széles feltáró útja megszűnik. A feltárás a későbbiekben 
leginkább egy megfelelő telek kisajátításával érhető el, jelenleg az önkormányzat nem tartja reálisan megvalósíthatónak a 
tömbbelső feltárását, azonban a jővőbeni lehetőséget mégsem kívánják elvetni.  
A Templom köz keleti szakasza menti lakóterület a feltáró útig került korábban kijelölésre, feltáró út hiányában ezt a területet 
is az összefüggő tömbbelső településközpont vegyes területéhez célszerű csatolni 
Miután az érintett Templomköztől induló feltáró út törlésre kerül, így a Pásztor utcáról nyíló feltárást is indokolt 
megszüntetni, így az eddig kvázi építési tilalommal terhelt 348 hrsz-ú telek közlekedési területből kertvárosias lakóterületbe  
(Lke6) kerül. A lakótelkek mögötti telkek - feltárás híján - korlátozott használatú mezőgazdasági területbe kerülnek. Jelenleg 
ez a terület és a Cinca patak túloldalán lévő településközpont vegyes terület is mezőgazdasági művelés alatt áll.  
A változtatások miatt a településközponti terület 0,71 hektárral, a korlátozott mezőgazdasági terület 1,37 hektárral, míg a 
kertvárosias lakóterület 0,06 hektárral nő.  
 

    
Hatályos szabályozási terv                                                                                                            Szabályozási terv módosítás 
 
A módosított szabályozási terven a Templomköz nyugati oldalán a legutolsó telek esetében a 6 m-es szélesítést indokoltnak 
tartjuk az északi oldallal együtt. Ennek a szabályozásnak a fenntartása nem okoz kárt a tulajdonosoknak, mivel a nyugati 
szakasz egy építési teleknek nem megfelelő méretű telket érint. Az utcában a jogi telekhatárok egy megfordulásra alkalmas 
kiszögelést is tartalmaznak.  
 
2-es módosítás 
A módosítási igény az Lke1- építési övezetben  néhány  - a tömbben kialakult méretektől eltérő nagyságú – saroktelkek 
megosztását vetíti előre. Az Lke1 jelű építési övezeteket megvizsgálva a következő javaslatokat tesszük:  

a) A Kossuth Lajos utcai 224 hrsz-ú telek  kb. 2134 m2, mely a telek Lke3 építési övezetbe sorolásával 
megoszthatóvá válik.  

b) A Petőfi Sándor utca – Deák Ferenc utcai 839 hrsz-ú telek kb. 1635 m2, itt is Lke3 a javasolt átsorolás.  
c) A Dózsa György utcai szakaszon a Temető utca és Széchenyi utca között egy kis utcaszakasz alakult ki, azonban 

az erről megközelíthető 1010 és 1011 hrsz-ú telkek szintén nem oszthatók meg jelenleg, az Lke3 építési övezet 
megoldhatja ezt a problémát.  

 



LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA – VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ    

VÁROS ÉS HÁZ BT – 2016. JÚLIUS 

35 

   
Hatályos szabályozási terv                                                                                                      Szabályozási terv módosítás 2a) 
 

   
Hatályos szabályozási terv                                                                                                      Szabályozási terv módosítás 2b) 
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Hatályos szabályozási terv                                                                                                      Szabályozási terv módosítás 2c) 
 
3-as módosítás 
A Rákóczi utca menti SIBO Kft folyamatosan fejleszt, újabb csarnokot épített, ezért már több – nem a kereskedelmi 
szolgáltató gazdasági területbe tartozó telket is megvásárolt, de megfelelő fejlesztéseket az Lke4 építési övezetben nem tud 
végrehajtani, vagy telket összevonni. Bár ez a gazdasági funkció a szűk utcák miatt nem feltétlenül kívánatos, azonban az 
évek óta kialakult telephely viszonylag csöndes és rendezett, információink szerint konfliktusokat nem okoz a 
tevékenységük és a község egyik legnagyobb munkahelyteremtő beruházása, jelenleg is több, mint 100 ember dolgozik a 
cégnél és ez a fejlesztések hatására növekszik. A most bevonni kívánt telkeket a cég már megvásárolta, így korlátozás nem 
érinti a telektulajdonosokat.  
A módosítás során kertvárosias lakóterület Lke4-es építési övezetből kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület Gksz3 
építési övezetébe kerül a Rákóczi Ferenc utca menti 915/20 hrsz-ú, a 942/2 hrsz-ú és a 939/11 hrsz-ú telek teljes területe, 
továbbá a 914 hrsz-ú út menti 915/2 és 915/18 hrsz-ú telek összesen 0,66 ha területtel. A Gksz 3 építési övezetben 
szükséges a beépítési mértéket is növelni, így 50-ről 60 %-ra nő a beépítési mérték, mely a fejlesztést hosszú távon is 
biztosítottá teszi.  A zöldfelületi mérték min. 20 %, ez az OTÉK szerinti minimális érték.  
 

    
Hatályos szabályozási terv                                                                                                               Szabályozási tervi javaslat 
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4-es módosítás 
A belterület északi oldalához kapcsolódóan, a 7207 sz. főút (Főkajári út) mentén található  052/3 és 052/5-6 hrsz-ú telkeket 
a hatályos terv 2010-es módosítása kertvárosias lakóterületbe (Lke2 építési övezetbe) sorolta az akkori reménybeli 
befektető kérése alapján. Korábban tartalék lakóterületként került kijelölésre a terület. A beruházás meghiúsult, az 
önkormányzati tulajdonú terület ma is szántóként hasznosított. Miután az önkormányzat nem rendelkezik kiajánlható 
gazdasági területtel és a lakóterületi fejlesztés jelenleg nem reális ezen a területen, így a terület kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági területbe kerül. A hatályos HÉSZ szerinti építési övezetekhez képest új Gksz5 építési övezet létrehozását 
javasoljuk, melyen a kialakítható telekméret 3000 m2, a beépítés mértéke 35 %, az építménymagasság 7,5 m, a 25 %-os 
zöldfelület minimum kétszintű zöldfelülettel (gyep és 40 db cserje/150 m2, vagy gyep és 1 db nagy lombkoronájú fa/150 m2)  
a biológiai aktivitásérték szinten tartása miatt. Ez új övezet a HÉSZ-ben.  
Összesen a 10,2 hektáros kereskedelmi, szolgáltató terület alakul ki.  
 

   
Hatályos szabályozási terv                                                                                                               Szabályozási tervi javaslat 
 
5-ös módosítás  
A Fő utca 30 hrsz-ú telken lévő épület helyi védelem alatt áll, azonban erősen leromlott állagú, életveszélyes épület, a 
védettség értékei már nem állnak fent, szerkezetében sem gazdaságosan felújítható épület. Oldalfala a közelmúltban 
megtámasztásra került. A helyi védettség törlése indokolt.  

   
Hatályos szabályozási terv                                                                                                               Szabályozási tervi javaslat 
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6-os módosítás 
A Fő utca legelején lévő 1-3 hrsz-ú telkeken a hatályos terv az akkori igények alapján egy 6,0 m-es utat szabályozott ki a 
telkek közepén, azonban így telkek kialakítása nem szerencsés és nem gazdaságosan kihasználható telekkialakítást 
eredményez. Ezért a feltáró út magánútként történő kialakítása javasolt, melyről a telkek merőlegesen feltárhatók. Az Lke4 
építési övezeti besorolás helyett Lke 5 építési övezet kialakítása az igény (a kialakítható telekméret 800 m2 helyett 600 m2) 
A kialakítható telkek száma az Lke5 építési övezetben max. 13 db.  
 

    
Hatályos szabályozási terv                                                                                                               Szabályozási tervi javaslat 
 
7-es módosítás 
A belterület déli részéhez kapcsolódóan, a vasút déli oldalán a Szondi György utca mentén a meglévő építőanyag 
kereskedés és a volt orosz laktanya lakóépülete között tervezett Kereskedelmi szolgáltató gazdasági területen a 0121/24 
hrsz-ú telken lakótelkek kialakítását tervezi a tulajdonos.  
Ehhez a telek jelenleg Gksz2 építési övezetbe sorolt területét (6,96 m2) kertvárosias lakóterületbe kell sorolni. A 
gazdaságos feltáráshoz a Szondi utcával párhuzamos feltáró út kialakítása javasolt, melyről a minimum 700 m-2 nagyságú 
telkek alakíthatók ki. Azonban figyelembe kell venni a keresztben áthaladó termékvezeték védőtávolságát is, melyen épület 
nem helyezhető el. A mögöttes tervezett gazdasági területek számára szabályozott út szabályozás fenntartandó, a 
keresztirányú feltáró út 12 m-es szabályozási szélességgel javasolt.  
 
A védőtávolság területe zöldterületbe kerül (1,05 ha területtel), ennek ingyenes leadása az önkormányzat számára a 
módosítás feltétele kell, hogy legyen, hiszen ennek fenntartása feladatot ró az önkormányzatra.  
 
Új építési övezet kialakítását javasoljuk Lke9 övezetként, melyen belül 700 m2  kialakítható legkisebb telekméret, 30 % a 
beépíthetőség és 4,5 m az építménymagasság.  
Összesen mintegy 61 db telek osztható ki.  
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Hatályos szabályozási terv                                                                                                               Szabályozási tervi javaslat                                                                           
 
8-as módosítás 
A Fő út – Vasút utca csatlakozásnál a Vt8 építési övezetbe sorolt telkek esetében a fejlesztés már a 60 %os beépítési 
mérték mellett is csaknem kihasznált. A sarki italbolt telkén most épül az új ABC, a tervek szerint az italbolt régi épülete 
elbontásra kerül és helyén parkoló létesül. A további beépítési mérték emelés 80 %-ra biztosítja  a további fejleszthetőséget.  
A módosítás a 760/1-2 és a 762/3 hrsz-ú telkeket érinti. Ezen telkek a Vt8* építési övezetbe kerülnek, melyen belül 80 % a 
beépítés mértéke, a zöldfelület pedig min 10% -ra csökken.  
 

    
Hatályos szabályozási terv                                                                                                                Szabályozási tervi javaslat 
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A HÉSZ további módosításai:  
Néhány a jelenlegi jogszabályi környezetbe nem illő vagy más jogszabály által már szabályozott előírás törlésre kerül, 
néhány pedig módosul. A legtöbb ilyen módosítás az építési engedéllyel kapcsolatos előírásra vonatkozik, mivel az 
önkormányzat ezt a kérdéskört nem szabályozhatja ma már. A 2010-es módosítás alkalmával a jogszabály harmonizáció 
elvégzésre került,  1-2 előírás módosítása vagy hatályon kívül helyezése szükséges.  
 
Módosított eredeti előírások:  
 
3.§ (2) Építési engedély csak rendezett telekre adható ki.  
3.(11) Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen, településközpont vegyes területen, különleges területeken, 

használatbavételi engedély akkor adható ki, ha az építési övezetekre kötelezően előírt zöldfelületi 
aránynak megfelelő, továbbá a kötelezően előírt zöldfelületnek megfelelő több szintű növényzet telepítése 
megtörtént (gyepszint, cserjeszint, lombkoronaszint).  

 
Hatályon kívül helyezett előírások:  (más jogszabály szabályozza az alábbiakat) 
 
3.§ (9) A közterület szabályozásokkal érintett ingatlanokra építésügyi hatósági engedély - a meglévõ  épületek 
rendeltetésének megváltoztatását és felújítását engedélyezõ kivételével - mindaddig nem adható ki, míg az 
egyes kötelezõ érvényű telekalakításokat az érdekeltek végre nem hajtják. 
30.§ /5/ Közterületen és közhasználat céljára átadott területen hatósági építési engedély alapján 

elhelyezhetők: 
- a zöldterületek (Z) és a közlekedési területek előírásaiban meghatározott építmények, köztárgyak,  
- idegenforgalmi és információs tájékoztató táblák, max. 4,0 m2 felülettel  
- telefonfülke, óra, 
- időszakosan működő vendéglátó terasz. 

31. § /3/A műemlék épületeket érintő építési munkák esetén a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal építésügyi 
hatóságként jár el. 

31.§ /4/ A műemlék jellegét, megjelenését tartósan érintő beavatkozások esetén a Kulturális Örökségvé-delmi 
Hivatal engedélyét kell kérni. 
31.§ (5) második mondata: Műemléki környezetben a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szakhatóságként jár 

el. 
31.§ /11/A Szabályozási Terven jelölt régészeti érdekű területeken tervezett fejlesztések esetében a Kulturális 

Örökségvédelmi Hivatalt szakhatóságként be kell vonni. 
 
 
A módosító rendelet 2.§ (3) bekezdésében szabályozott oldalhatáros beépítések előírásait az önkormányzat kérte 
meghatározni. Problémát okoz a saroktelkek beépítése több esetben, illetve az oldalhatárra történő építkezés, ha a 
szomszédban rossz állagú, bontandó épület áll és a tulajdonos sem fellelhető.  
 
A többi módosítás az építési övezetek módosításai, ill új építési övezetek beillesztése a HÉSZ-be.  
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3. 2. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁNAK IGAZOLÁSA 
 (ld a vizsgálatban) 
 
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény (OTrT) módosítását 2013 december 9-én fogadta el 
az országgyűlés a 2013. évi (módosító)  CCXXIX. Törvénnyel (MTv.). Az új OTrT 2014 január 01.-től hatályos.  
 
Az OTrT vonatkozó tervlapjait a 1.1.2. fejezet mutatja be.  
Az Ország Szerkezeti tervén Lepsény csak piktogrammal jelölt, a település területe mezőgazdasági térségben fekszik.  
A módosítás területét érintik az alábbi országos övezetek:  

� kiváló termőhelyi adottságú szántóterület (4-es terület) 
� jó termőhelyi adottságú szántóterület (1-es terület) 

 
A kiváló termőhelyi adottságú szántóterület csak részben fed rá a 4-es módosítás területére, azonban az a hatályos tervben 
már beépítésre szánt területként, kertvárosias lakóterületként szabályozott.  
A jó termőhelyi adottságú szántóterület foltokban fed rá az 1-es módosítással érintett területre, mely belterület és beépítésre 
szánt terület (falusias és kertvárosias lakóterületek, településközpont vegyes terület), a telkek már művelésből kivett 
beépítetlen telkek. 
 
A módosítással érintett terület a Fejér Megye Területrendezési Tervének elfogadásáról szóló 1/2009. (II.13.) K.R. Sz. 
rendelet térségi szerkezeti tervén a belterület és az ahhoz kapcsolódó beépítésre szánt területek hagyományosan vidéki 
települési térségbe tartoznak.   
Az övezeti tervlapok is feltüntetik a települési térséget, így egyik övezet sem érinti a módosításokat.  
 
A módosítások összhangban vannak a magasabb szintű tervekkel.  
 
 
3.3. TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT 
 
A módosítások Lepsény község belterületén találhatók, illetve már beépítésre szánt területeket érintenek. A módosításokkal 
érintett területeken védett vagy védelemre érdemes természeti értékek nem találhatók, így természetvédelmi oltalom alatt 
nem állnak. Natura 2000 terület a települést nem érinti, legközelebbi Natura 2000 terület a Balaton vízmedre,  így a tervezett 
fejlesztések a Natura 2000 területre hatással nem lesznek.  
A módosítások területei nem részei az országos ökológiai hálózat övezeteinek. Magterület a település külterületén, a 
módosításoktól távolabbra található.  
A település területét egyáltalán nem érinti az OTrT szerinti tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 
és a Fejér megyei területrendezési terv országos vagy térségi jelentőségű tájképvédelmi területe sem.   
 
Az 1-es módosítás egy tervezett tömbfeltárás megszüntetését jelenti, melynek során a tervezett út területének törlése által 
a beépítésre szánt terület beépítésre szánt terület – kertvárosias lakóterület kismértékben nő. Ezzel szemben,a Cinca patak 
keleti oldalán lévő terület a tervezett közúti  feltárás megszüntetése miatt tervezett lakóterületből korlátozott használatú 
mezőgazdasági területbe kerül.  
A belső területek mezőgazdasági hasznosítású, kivett beépítetlen területek. A módosítás védett és védelemre érdemes 
természeti értéket nem érint.  Tájrendezési és ökológiai szempontból kedvező a Cinca patak menti mezőgazdasági 
területbe sorolás.  
 
A 2-es módosítás csak a kertvárosias lakóterület övezetein belüli szabályozás módosítás, melynek során néhány nagyobb 
területű telek megoszthatóvá válik. A módosítás már művelésből kivett területen történik, védett és védelemre érdemes 
természeti értéket nem érint.   
 
A 3-as módosítás a lakóterületbe ékelődött csomagolástechnikai üzem bővítését jelenti. Az érintett telkek már szerves 
részei a meglévő telephelynek.  
A módosítás során új beépítésre szánt terület nem keletkezik, a gazdasági területbe csatolandó telkek már beépített 
lakótelkek. A biológiai aktivitás érték szinten tartását biztosítani kell. A beépítési mérték 50 %-ról 60 %-ra emelése sem 
jár a zöldfelület csökkenésével, mivel a hatályos HÉSZ szerinti a Gksz3 építési övezetben 20% a minimális 
zöldfelület, mely az OTÉK-ban szereplő minimális érték.  
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A 4-es módosítás során a település északi oldalán a külterületi 052/3 és 052/5-6 hrsz-ú telkek már beépítésre szánt 
területek, kertvárosias lakóterületként szabályozottak. A még nem hasznosított, szántó művelésű területet kereskedelmi, 
szolgáltató gazdasági területbe kívánja az önkormányzat átsorolni.  
Új beépítésre szánt terület nem keletkezik, a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területi hasznosítás táji, természeti 
értékeket nem sért, a biológiai aktivitás érték szinten tartását azonban biztosítani kell. A BA érték szinten tartása a 
háromszintű zöldfelület kialakításának előírásával érhető el.  
 
Az 5-ös módosítás csak egy életveszélyes, már felújításra alkalmatlan épület helyi védelmét törli.  
 
A 6-os módosítás a kertvárosias lakóterületen belüli (1-3 hrsz) módosítás, mely esetében a 6 m széles szabályozott út 
törlésre kerül, helyette magánúttal kerülhet kialakításra és a minimális telekméret kis mértékben csökken. Tájrendezési 
szempontból a telkek javasolt keresztbe osztása kissé idegen a kialakult településszerkezettől, a kialakítandó zöldfelület 
azonban nem csökken a több telek kialakítása esetében sem.  
 
A 7-es módosítás a vasúton túli, volt orosz laktanya mellett tervezett kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület Szondi 
György utca menti 0121/4 hrsz-ú telkének kertvárosias lakóterületbe történő átsorolása tájrendezési szempontból 
kedvezőbb, a biológiai aktivitásérték is nő. A termékvezeték védőtávolságában kialakítandó zöldterület a település hiányos 
zöldfelületi rendszerében egyértelműen előnyös, hiszen az 1 ha-nál is nagyobb – az átsorolás feltételeként az 
önkormányzat tulajdonába átadandó - zöldterület már alkalmas ligetes közpark és kisebb játszótér számára.   
 
A 8-as módosítás során beépítési mérték emelés történik a Vasút utca Főút menti kistelkes üzletsor Vt-8 építési 
övezetében 60 %-ról 80 %-ra nő, a funkciók fejleszthetősége érdekében ezzel párhuzamosan ugyanakkor a zöldfelületi 
érték csökken 20 %-ról 10 %-ra. A biológiai aktivitás érték szinten tartását itt is biztosítani kell.  
 
9-es módosítás csak a HÉSZ-ben határoz meg új előírásokat a saroktelkek beépítésére.  

 
A biológiai aktivitás érték (BA érték) szinten tartása 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló LXXVII. Törvény 7.§ 3/b pontja szerint „újonnan beépítésre szánt 
területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitásértéke az átminősítés előtti 
aktivitás értékhez képest nem csökkenhet. „ 
Mivel a módosítás során új beépítésre szánt terület is létrejön, ezért a terv keretében igazolni kell a BA érték legalább 
szinten tartását. A területek biológiai aktivitás értékének számításáról a 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet rendelkezik.  
 

Sorszám Hatályos területfelhasználás Terület (ha) 
Fajlagos BA 
érték (ha) 

Összes BA érték 

1-es módosítás 
1. Közlekedési terület (Templom köz)  0,23 0,6 0,138 
2. Közlekedési terület ( Tervezett feltáró út) 0,13 0,6 0,078 
3. Kertvárosias lakóterület (Templom köz mellett) 0,49 2,7 1,323 
4. Kertvárosias lakóterület 1,24 2,7 3,348 
5. Közlekedési terület (348 hrsz-ú telek) 0,06 0,6 0,036 

3-as módosítás 
1. Kertvárosias lakóterület 0,66 2,7 1,782 

4-es módosítás 
1. Kertvárosias lakóterület 10,2 2,7 27,54 

7-es módosítás 
1. Kereskedelmi, szolgáltató terület 6,96 0,4 2,784 

8-as módosítás 
1. Településközpont (min. 20% zöldfelület) 0,42 0,5 0,21 

Összes 20,39  37,239 
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Sorszám Tervezett területfelhasználás Terület (ha) 
Fajlagos BA érték 

(ha) 
Összes BA érték 

1-es módosítás 
1. Településközpont (min. 50% zöldfelület) 0,23 2,5* 0,575 
2. Korlátozott használatú mezőgazdasági terület 0,13 3,2** 0,416 
3. Településközpont (min. 50% zöldfelület) 0,49 2,5* 1,225 
4. Korlátozott használatú mezőgazdasági terület 1,24 3,2** 3,968 
5. Kertvárosias lakóterület 0,06 2,7 0,162 

3-as módosítás 
1. Kereskedelmi, szolgáltató terület 0,66 0,4 0,264 

4-es módosítás 

1. 
Kereskedelmi, szolgáltató terület (min 25 %, 
kétszintű zöldfelülettel) 

2,55 
(10,2 x 0,25) 

6*** 15,3 

7-es módosítás 
1. Kertvárosias lakóterület  5,84 2,7 15,79 

2. Zöldterület 1,12 6 6,72 

8-as módosítás 

1. Településközpont (min. 10% zöldfelület) 0,42 0,5 0,21 

Összes 20,39  44,63 
*  a hatályos HÉSZ által szabályozott zöldfelülethez arányosított fajlagos BA érték 
**  a szántó művelési ágat figyelembe véve 
*** biológiai aktivitásérték mutató differenciált számítással 
 
A módosítással érintett terület BA értéke tehát a jelenlegi értékhez képest 7,391 növekedést jelent.  
Ez tájképvédelmi, ökológiai és környezetvédelmi szempontból is igen kedvezőnek tekinthető.  
 
 

3.4. KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT 
 
Az 1-es módosítás esetében a Cinca patak által közrefogott területen tervezett tömbfeltárás megszüntetése és a Pásztor 
utcai tömbbelső visszaminősítése korlátozott hasznosítású mezőgazdasági területbe, a környezetminőséget kedvezően 
befolyásolja.  
 
A 2-es módosítás, a kertvárosias lakóterület övezetén belül egyes telkek megoszthatósága a környezet minőségére 
hatással nincs.   
 
A 3-as módosítás során a lakóterületbe ékelődött üzem bővül egyes lakótelkek összevonásával. A mindenkori üzem 
területére vonatkozóan is be kell tartani zajvédelmi szempontból, hogy a szomszédos lakótelkek határain teljesülnie kell a 
lakóterületre vonatkozó zajvédelmi követelményeknek (nappal 50 dB; éjszaka 40 dB).  

 
A 4-es módosítás során a már beépítésre szánt területen belül történik változás, kertvárosias lakóterületből kereskedelmi, 
szolgáltató gazdasági területbe kerül a terület.  A település szélén a temetőtől és a hulladékudvartól északra a 
kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területi felhasználás kedvezőbb, mint a lakóterület, mely esetében a 7-es úttól északra 
lakóterületi fejlesztés nem kívánatos. A temető azonban zajvédelmi szempontból érzékeny terület, mely esetében a 
lakóterületnél is szigorúbbak a zajterhelési követelmények.  „Zajvédelmi szempontból érzékeny területen az üzemi, 
kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységtől származó zajterhelés nem lehet több nappal 45 dB; éjszaka 35 dB 
határértéknél.” (HÉSZ 34.§ (4) bekezdés). Amennyiben olyan tevékenység folytatására kerülne sor a temetőhöz 
közeli telke(ke)n, amely ezt az értéket meghaladná, úgy a keletkező zajt zajvédő funkciójú kerítéssel, egyéb 
zajvédelmi módszerekkel kell csökkenteni.  
 
Az 5-ös módosítás egy életveszélyes épület helyi védelmét törli, ami a környezetre káros hatással nem lesz  
 
A 6-os módosítás. A szabályozási terv tervezett módosítása (tervezett út megszüntetése) a település környezetminőségére 
hatással nem lesz.  
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A 7-es módosítás esetében a tervezett kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület Szondi György utca menti 0121/4 hrsz-
ú telke kertvárosias lakóterületbe kerül átsorolásra. A területet azonban továbbra kis részben meglévő, nagyobb részben 
tervezett ill. jelenleg nem hasznosított (volt orosz laktanya) kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület veszi körül. A terület 
funkcióváltása, kertvárosias lakóterületté történő átsorolása a település környezetminőségére káros hatással nem lesz, a 
szomszédos területek használatát nem fogja korlátozni A terület szélétől 50 m-re található vasút zajhatása azonban a 
módosított terv szerinti lakóterületre kedvezőtlenebb hatású lehet. Amennyiben a vasút zajhatása meghaladná a 
lakóterületre előírt zajterhelési határértékeket, akkor az 50 m-es védőtávolságon belül zajgátló földsánccal javasolt a 
zajvédelmet megoldani.  A lakóterület kialakításánál figyelembe kell venni az áthaladó termékvezetékek védőtávolságát is, 
az érintett területen épületet nem lehet elhelyezni, a változatok közül a zöldterületi kialakítás a legkedvezőbb.  
 
A 8-as módosítás kistelkes területén beépítési mérték emelés történik. A módosításnak kedvezőtlen környezeti hatásai 
nem várhatók. 
 
9-es módosítás a HÉSZ kiegészítését jelenti, amelynek semmiféle környezeti hatása nincs.  

 
Összefoglalóan megállapítható, hogy a tervezett módosításoknak a településre illetve a módosítások környezetére 
vonatkozóan sem lesznek kedvezőtlen környezeti hatásai. A felszíni és felszín alatti vizek védelmét a már kiépített 
csatornahálózat illetve az arra való kötelező rákötés biztosítja. A hatályos terv szerinti területfelhasználások alapján 
kialakítható építményi funkciókhoz képest a tervezett módosítások szerinti új területfelhazsnálásokkal nem alakulnak ki  
olyan új építményfunkciók kialakítási lehetőségét, amelyek potenciális légszennyező források lenne .  
 
A termőföld védelme szempontjából ki kell hangsúlyoznunk, hogy a módosítással érintett területek már művelésből kivettek, 
vagy már beépítésre szánt területek, így a termőföld, mint természeti erőforrás, mennyiségi és minőségi védelmére a 
módosítások hatással nem lesznek.  
 
 
3.5. KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰ VIZSGÁLAT ÉS JAVASLAT 
 
Lepsény Fejér megyében, a 7. sz. főút mentén helyezkedik el, Székesfehérvártól 25, Siófoktól 18 km távolságban.  
Az M7 autópályára a község közelében keletre is nyugatra is van csomópont a 7. sz. főútról, a jó közlekedési kapcsolatokat 
a 71-es és 64-es sz. főutak közeli elérhetősége is javítja. A település belterületén áthaladó 7207 sz. kereszt-főút (országos 
hálózati szerepét tekintve: összekötő út) a Mezőszentgyörgy - Balatonfőkajár útvonal. Előbbi ugyan zsáktelepülés, de 
Balatonfőkajár felé vezető útvonal a parttól távolabbi települések, illetve Várpalota felé jó kapcsolatot biztosít. 
A település belterülete a 7. sz. főút mellett elnyúló, déli irányban 3-6 tömb mélységben fejlődött a 7. sz. főúttal 
párhuzamosan futó 30 sz. vasúti fővonalig. A gyűjtő szerepkörű utak a kiszolgáló utakhoz hasonló kialakításúak, védelmük 
táblázással, festéssel biztosított. Lámpázott csomópont csak a település közepén a közutak kereszteződésében van. A 
vasútvonalon egy belterületi és több külterületi szintbeli közúti vasúti átjáró van kialakítva. A külterületi mezőgazdasági 
táblákat a belterületi utakhoz, illetve a közutakhoz csatlakozó gazdasági utak tárják fel. 
A település belterületének jellemző használata a lakófunkció, de zárványként helyen jelentősebb gazdasági funkció is jelen 
van, melyek társadalmilag elfogadottak és célforgalmuk az utcák, illetve a közutak kapacitását nem terheli jelentősen. 
Forgalmuk biztonsági problémát nem, csak igen rövid idejű kényelmetlenséget jelent. 
A település saját intézményei, illetve a belterület keleti részén lévő gazdasági terület forgalma is messze a kapacitás alatti 
igényeket támaszt most és a jövőben is. A település útcsatlakozásai, csomópontjai egyszerű kereszteződések, 2X1 sávval, 
forgalmi kapacitás probléma nélkül. 
Mindezek szerint tehát célzott közlekedési beavatkozások nem szükségesek, jelen módosítás a tervezett területi 
átsorolásokhoz kötődik. 
 
A tervezett módosítások jellemzően már beépítésre szánt területek (sőt részben beépült területek) átsorolását jelentik más 
beépítésre szánt területbe, illetve területi és beépítési korrekciókat. Általában megállapítható, hogy a meglévő, illetve 
korábban tervezett forgalomhoz képest nem okoznak környezetükben, illetve a közutakra nézve forgalmi problémát nem 
jelentenek. A gyalogos és kerékpáros közlekedés tekintetében sincsenek szabályozási beavatkozásra okot adó problémák. 
 
Az 1. terület a belterület belső részén helyezkedik el. Az új javasolt állapot a jelenleg érvényes szabályozás szerinti 
tömbfeltárás leegyszerűsítését jelenti. A tömbbelsőben tervezett út hossza nagymértékben lerövidül, csak a meglévő két 
zsákutca összekötését tartalmazza. 
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A várható forgalom a mai szabályozás alapján lehetségeshez képest csökken, így csak mintegy 5-6 új családi ház építése 
lehetséges. A jelenlegi köz szakaszok (Templom köz szakaszai) Posta utcára történő csatlakozása megfelelő.  
Az új összekötés a mai zsákutca szakaszokhoz képest mindenképpen kedvezőbb forgalmilag is. Egyirányú szabályozás a 
kiépítés után megfontolandó, de a minimális lakóforgalom (összesen 25-30 Ej/nap) miatt a kétirányú forgalom is 
megengedhető. A rövid új szakasz 6,0 m-es szabályozása a meglévő 2,7-4,6 szakaszok szintén 6,0-es szabályozásával 
együtt reális és megfelelő megoldás. 
A közök már részben közművesítettek, a meglévő végvezetékek továbbvezetendők, a vízvezetékek összekötését kell 
elvégezni. 
 
A 3 sz. terület szintén a belterület belsejében helyezkedik el, lényegében ez az a terület ahol a legjelentősebb a 
lakóterületbe ékelődő gazdasági tevékenység és gazdasági forgalom. 
Az érintett telkeket már részben megszerezte a gazdasági társaság (SIBO Kft.), sőt a mai övezeti előírásoknak még 
megfelelve az üzemelést itt is folytatja. A tevékenység maga a környezetet alig terheli, a cég a normál munkaidőn túl nem 
folytat tevékenységet. A telkeken nagyobb csarnokokban folyik a munkavégzés, illetve a tárolás. A rakodáshoz nagyobb 
burkolt parkoló és várakozóhelyek vannak kialakítva teherjárművek számára. 
A meglévő, illetve tervezett dolgozói összlétszám 70-100 fő. Célforgalomból a munkahelyi személyforgalom nagyrészt 
gyalogos és kerékpáros forgalom, a személyjármű forgalom parkolása elsősorban a telkeken belül biztosított. Inkább csak 
rövid várakozásra használják az utcákon leburkolt felületeket. 
A teherjármű forgalom mértéke a mai, illetve tervezett fejlesztés utáni állapotban is napi 2-8 teherjármű pár. A vállalkozás a 
teherforgalmát a település vezetésével egyeztetett módon igyekszik végrehajtani. Elsősorban a Rákóczi, illetve a 
Széchenyi, valamint a Fő utcát használva. Az utcák gyűjtőútként védettek, burkolatszélességük nem mindenhol éri el a 6,0 
m-t. Ugyanakkor a teherjármű forgalom valóban lassú és ellenőrzött, emiatt a használt burkolatok minősége jó, illetve 
megfelelően karbantartott. Természetesen a nehézjárművek közlekedése bizonyos kényelmetlenséget okoz, de a 
beláthatóság, illetve a lassú és ritka forgalom miatt az eddigi tapasztalatok alapján biztonságosnak tekinthető. A település 
számára nagy érték a helyi vállalkozás működése. A javasolt fejlesztés mindezek miatt közlekedési szempontból is 
elfogadható. A jó együttműködés esetleges romlása esetén a település élhet a súlykorlátozás időszakos bevezetésével is, 
de hangsúlyozzuk, hogy a vállalkozás hosszú évek óta probléma mentesen üzemel. 
A javasolt változásnak közterületi közmű fejlesztési vonzata nincs, a telephelyek belső rendszereit kapcsolják össze, illetve 
fejlesztik tovább. 
 
A 4 sz. terület belterületbe vonását, illetve lakóterületi fejlesztését a jelenlegi településrendezési terv tartalmazza. Jelenleg 
művelt szántó terület, minimális forgalommal. 
A fejlesztési lehetőség ugyanakkor ebben a formában nem vált reálissá, a településfejlesztési javaslat értelmében  a teljes 
terület gazdasági területként fejlesztendő. 
A javasolt változás a közterület szabályozást nem változtatná meg. A 14,0 m-es szabályozási szélesség a teherjárművek 
fordulására alkalmas csomópont kialakítását is lehetővé teszi 7207. sz. összekötő útra. A forgalom jelentősebb lehet a 
korábbinál. A gazdasági telkeknek – természetesen a kereslet függvényében - összforgalma területarányosan számolva 
mintegy 60-140 Ej/nap. A lakóterületi teleksorra együtt vett teljes kiépítés esetén várható 150-200 Ej/nap forgalom sem 
igényel még osztályozó sávos csomópont kialakítását sem. A kis forgalmú közút kapacitása mindenképpen megfelelő, a 
csomópont jól belátható, a település szélén helyezkedik el. 
A közművesítést a korábbi állapot szerint is a település belsejéből, nagyobb távolságról kellene megoldani, a gazdasági 
terület esetleges többlet igényei kezelhetők, sőt a gazdasági használat jobban finanszírozhatja a közműberuházások 
jelentős költségeit. 
 
A 6. sz. terület jelenleg egy nagyobb művel mezőgazdasági tábla része, egy teleksornyi lakóterület alakítható ki rajta a 
meglévő szabályozás szerint. A szabályozás változása kicsivel nagyobb beépítési intenzitást eredményez, ugyanakkor a 
tervezett feltáró utca szélessége 6,0 m-ről 8,0 m-re nő. Ez mindenképpen kedvező változás. Az új utca nem okozza 
meglévő lakótelek szabályozását. Az utcát javasolt a Fő utca szervizútjához kapcsolni, nem pedig a közút már elég 
magasan fekvő részéhez. Esetleg a fejlesztés megvalósulása esetén a Széchényi utcával szemben lévő közúthoz 
csatlakozást indokolt lehet rendezni, bővíteni, esetleg átkelési szakasz kezdeteként szigettel, vagy anélkül kialakított 
gyalogos átjárót kiépíteni. 
A kialakítható telkek száma 13, a várható célforgalom minimális. 
 A 8,0-12 m-es új utcában a közművek elhelyezhetők. 
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A 7. sz. terület beépítésre szánt területként történő fejlesztését a hatályos településrendezési terv tartalmazza (gazdasági 
területként), jelenleg mezőgazdasági használatban van. A gazdasági hasznosítás helyett felmerült a lakóterületi hasznosítás 
lehetősége. Ennek lehetőségét erősíti, hogy a környezetében lakóterületek vannak, már újra lakóépületenként használtak a 
volt laktanya épületei is. A közművesítés lehetőségei is adottak erre a célra. A javasolt szabályozási, illetve telepítési vázlat 
számol az áthaladó termékvezetékkel. 
A tervezett állapot szerinti beépítés, illetve a jelentkező forgalom mértéke a gazdasági terület esetén várható forgalomnál 
nem nagyobb. A nagy, beépítetlen terület miatt lehetőség van 12,0, illetve 15,0 m szabályozási szélességű utcák 
kialakítására. A Szondi György utca gyűjtőútra történő csatlakozás változtatására nincs szükség. 
A kertvárosias lakóterületek a Szondi utcán haladó vezetékekről jól közművesíthetők, a gazdasági területhez képest kisebb 
kapacitást igénnyel. 
 
A többi változtatás a helyi építési szabályzatot érinti, közlekedési hatása nincs. 
 
 
3.6. HÍRKÖZLÉSI JAVASLAT 
 
Hírközlési rendszerek a változással érintett területeken kiépültek, illetve a kiépítés szükségességét, illetve megfelelő kereteit 
a hatályos rendezési terv már tartalmazza.  
Jelen tervmódosítás a hírközlési lehetőségeket semmiben nem korlátozza, illetve változtatja meg. 
 
 
3.7. ÖRÖKSÉGVÉDELEM 
 
Lepsény község hatályos településrendezési eszközeihez 2005-ban készült az akkori jogszabályi környezetnek megfelelő 
örökségvédelmi hatástanulmány.  
 
A hatályos településrendezési eszközök felülvizsgálatánál az új jogszabályi környezetnek megfelelő Örökségvédelmi 
hatástanulmány készítendő. Mivel a jelen módosítások csak külön-külön készülnek és a terv nem kerül egységesítésre, 
ezért az véleményezési szakaszban kapott adatszolgáltatásnak megfelelő aktualizálás nem tud elkészülni teljes mértékben 
ebben a munkában, azonban a HÉSZ SZT-1 mellékletét aktualizáljuk a kapott adatokkal.  
 
Az egyes módosításokkal kapcsolatos fejlesztési szándékokat az 1.2 fejezet, a szerkezeti és szabályozási tervi 
változtatásokat a 3.1 fejezet foglalja össze.  
 
A módosítások közül csak az 1-es és 4-es módosítás érintett a hatályos terven lévő régészeti lelőhellyel.  
Az 1-es terület esetében a Cinca patakkkal körülvett lelőhelyen belül területfelhasználás változás nem tervezett, mindössze 
a korábbi feltáró út kerül megszüntetésre. Miután a belső terület feltárása minimális, ezért várhatóan rövid távlatban 
mindenképpen marad jelenlegi a mezőgazdasági használat , a lelőhely területe nem kerül beépítésre. A Cinca pataktól 
északkeletre fekvő belső tömb a feltárás megszüntetésével korlátozott használatú  mezőgazdasági területbe kerül, építés 
nem lehetséges. Marad itt is a jelenlegi mezőgazdasági használat.  
 
A 4-es módosítás területét, a korábban már szabályozott kertvárosias lakóterületet nyilvántartott régészeti 
lelőhely érinti, melyet a 2006-ban jóváhagyott Településrendezési tervhez készült Régészeti hatástanulmány 
rögzített. A lelőhely kiterjedését a Szerkezeti és Szabályozási terv jelöli.  

Ezen a területen  területfelhasználás változás tervezett, a korábbi kertvárosias lakóterület helyett kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági terület keletkezik.  
A felhasználás előtt javasolható a terület feltárása. Amennyiben ez nem történik meg, a beruházások kivitelezése 
esetén előkerülő régészeti leletek esetén a kulturális örökség védelméről szóló 2001 évi LXIV. sz. törvény szerint 
kell eljárni.   

A korábbi hatástanulmány a lelőhelyről és környékéről a következőket írta: 

„A 052/1 hrsz-ú telek a Hosszú-rét-dűlőben található, a temetőtől É-ra. A terület jelenleg vetett, a vasút melletti 
része szántott (korábban kukoricás). A vetett részen, kb. a villanyvezeték vonalában, kb. 150x70 m-es területen 
kevés késő Árpád-kori és késő középkori kerámiatöredéket gyűjtöttünk. Itt is egy alig észrevehető kiemelkedés 
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húzódik. A lelőhelyet 7. számmal jelöltük, GPS koordinátát a jelenleg megfigyelt K-i végén vettünk fel: GPS E 588 
678, N 184 181. A telepnyomok a jelenlegi megfigyelés szerint a Balatonfőkajárra vezető műútig húzódnak DNY-i 
irányban. 
Az ÉNy felöl kapcsolódó, tartalék kertvárosi lakóterület szántott (korábban kukoricás), itt a közepes látási 
viszonyok között régészeti leletet nem találtunk.” 
„Régészeti lelőhelyekre gyakorolt hatások: 
7. lelőhely. Hosszú-rét-dűlő (Hrsz.: 052/1) 
A kertvárosi lakóterületnek kijelölt határrész jelenleg mezőgazdasági művelés alatt áll, amely folyamatosan rontja 
a lelőhely állapotát, az építkezések és várható földmunkák veszélyeztetik azt. A területen a földmunkával járó 
tevékenységek során régészeti felügyelet javasolt.” 
„A 6., 7., 8. számú lelőhelyek esetében a földmunkák során régészeti felügyelet javasolható.” 
A módosítások területén műemlék nem található, a módosítások műemléki környezetet sem érintik, így a módosítások a 
műemlékekre hatással nincsenek.  
 
Budapest, 2016. 07.01 

                              
                                                          Bárdosi Andrea 
          vezető településrendező tervező 
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