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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 2016 decemberében.
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
„Tárgyalásos eljárás” szabályai szerint kerül véleményezésre mivel a módosítással érintett területeket az Lepsény
Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 122/2019. (VI.25.) határozatával kiemelt fejlesztési területté
nyilvánította.
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: Belterület, 407, 493/18 és 815 hrsz-ú telkek.
A módosítás célja: a 407 hrsz-ú, lakóövezetbe sorolt telken parkoló létesült főként az iskola számára, melyek közlekedési
területbe indokolt sorolni (1. módosítás).
A 493/18 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú, zöldterületbe sorolt telken bölcsödét szeretne az önkormányzat létesíteni pályázat
útján, ehhez a telket településközpont vegyes területbe szükséges sorolni (2. módosítás). Mivel ez új beépítésre szánt
terület, a hatályos OTrT szabályai alapján 5 % zöldterület kijelölése szükséges, emellett a biológiai aktivitás érték
kompenzálása is szükséges. Az önkormányzat a szükséges mértékű zöldterület kijelölést a Cinca-patak partján, a 815
hrsz-ú telken kívánja biztosítani. (3. módosítás).
A módosítás hatása: A módosítások az önkormányzat fejlesztési céljait szolgálja. A parkoló átsorolása a kisajátítás miatt
szükséges. A bölcsöde létesítése fontos közérdek. Az ehhez szükséges zöldterületi pótlás az orvosi rendelő telkén
létesítendő park része lenne. A módosításoknak a környezetre káros hatásai nem lesznek.
A Településrendezési terv módosításai a környezetre várhatóan káros hatással nem lesznek, ezért az Önkormányzat
Képviselő-testülete előzetesen úgy döntött, hogy a 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 3.§-a szerinti külön környezeti
értékelés elkészítése és környezeti vizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.
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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 három módosítás mindegyike belterületi területhasználatokat érint.
Az 1. módosítás, 407 hrsz-ú parkoló a Vasút utca mentén kertvárosias lakóterületben fekszik.
A 2. módosítással érintett 493/18 hrsz-ú telek zöldterület a Fő utca mentén, bölcsődét terveznek kialakítani rajta.
A 3. módosítás a 2. módosítás miatti zöldterület pótlás, mely a 815 hrsz-ú telek hátsó területének igénybevételével történik,
mely településközpont vegyes területbe tartozik. A telken az új orvosi rendelő épül, a kertet egyébként is parkosítani
tervezik.

Hatályos Településszerkezeti terv részlet a módosítások területének jelölésével (1-3. módosítás sorrendben)
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 tervezett bölcsőde zöldterület övezetbe tartozik, a 815 hrsz-ú telek Vt4, településközpont vegyes övezeti besorolást
kapott.
Az 1. módosítás 407-es hrsz-ú telke - melyen parkoló létesült - Lke4 kertvárosias lakóterület Lke4 építési övezetébe van
sorolva. A telken álló épületet értelemszerűen már korábban lebontották.
A 2. módosítás telke a volt Nádasyy kúria műemléki telke mellett zöldterület része, Z-1 övezetben fekszik. A műemléki
környezet része. A Nádasdy kúria korábbi parkja tervezett helyi természetvédelmi terület a szabályozási terven, de helyi
rendelettel nem védett.
A 3. módosítás területe Vt4-es építési övezetben van. A 815 hrsz-ú telek a korábbi általános iskola telke, azonban a korábbi
épületeket lebontva, az új orvosi rendelő épül a telken.
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Szabályozási terv kivonata (2. módosítás)

Szabályozási terv kivonata (3. módosítás)
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 területek települési térségben fekszenek.
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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.
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Országos ökológiai hálózat magterülete

Erdők övezete

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete

Jó termőhelyi adottságú szántók övezete
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Fejér Megye Közgyűlése 1/2009. (II.13.) K. R. Sz. rendelete a Fejér Megye Területrendezési Tervéről
Térségi szerkezeti terv:

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

A módosítás érintettsége
Alkalmazás

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete (3.1.)

igen

igen

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete (3.2.)

igen

Fejér megye TRT térségi övezetei

Országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete (3.3.)
Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete (3.3.)

igen

Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (3.4.)

-

Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (3.4.)

-

Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület
övezete (3.5.)
Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területe övezete
(3.6.)

-

Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete (3.7.)

-

Együtt tervezhető térségek övezete (3.8.)

-

Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete (3.9.)

-

Magterület övezete (3.10.)

igen

Ökológiai folyosó övezete (3.10.)

-

Pufferterület övezete (3.10.)

-

Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete (3.11.)

igen

VÁROS ÉS HÁZ BT – 2019 SZEPTEMBER

(Megszűnt, nem kell alkalmazni)*
(Megszűnt, nem kell alkalmazni)*
(Megszűnt, nem kell alkalmazni)*
(Megszűnt, nem kell alkalmazni, a két
övezetet az új tájképvédelmi terület
övezete tartalm azza elvileg)*
(Megszűnt, nem kell alkalmazni
(a korábbi OTrT egyesítette országos
vízminőség-védelmi területként))*
(Alkalmazni kell (míg nincs új megyei
terv), szabályai a miniszteri rendelet
szerint)*
(Megszűnt, nem kell alkalmazni)*
(Megszűnt, nem kell alkalmazni)

-

(Miniszteri rendelet szerint
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Adatszolgáltatás alapján)*
Világörökség és világörökség-várományos terület övezete
(3.12.)

-

Történeti települési terület övezete (3.13.)

-

Nagyvízi meder övezete (3.11.)

-

(Megszűnt, nem kell alkalmazni)
Miniszteri rendelet szerint*

Vízeróziónak kitett terület övezete (3.16.)

igen

(Alkalmazni kell (míg nincs új megyei
terv), szabályai a miniszteri rendelet
szerint)*
(Alkalmazni kell (míg nincs új megyei
terv), szabályai a miniszteri rendelet
szerint)*
(Megszűnt, nem kell alkalmazni)*

Széleróziónak kitett terület övezete (3.17.)

-

(Megszűnt, nem kell alkalmazni)*

Rendszeresen belvíz járta terület övezete (3.14.)

Földtani veszélyforrás terület övezete (3.15.)

igen

-

* 2018. évi CXXXIX. törvény 91. § előírásai alapján

Lepsényre vonatkozó, érintett övezetek részletei az alábbiak:
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A módosítások területét egyik övezet sem érinti.

2.2. FEJLESZTÉSI IGÉNYEK, BEÉPÍTÉSI, VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉKOK
Jelen módosításokat az önkormányzat kezdeményezte.
A módosítással érintett területek: belterület, 407, 493/18, valamint a 815 hrsz-ú földrészletek.
Az 1-es módosítás: a Vasút utca mentén, az általános iskolától nem messze, annak telkével érintkező 407 hrsz-ú,
lakóövezetbe sorolt telken a közelmúltban parkoló létesült. Az ott lévő életveszélyes épületet - a tulajdonos
fellelhetetlensége miatt - az önkormányzat elbontatta és a telken murvás parkolót alakított ki, elsősorban az iskola számára.
Az iskola körüli parkolás hiánya a parkoló létesítésig nagy problémát jelentett. A telek kisajátítási eljárása folyamatban van,
de a kisajátítás lakóövezetben lévő telekre nem lehetséges, ezért szükséges a telek közlekedési területbe történő
átsorolása. A parkoló létesítése és jogi megvalósítása közérdek.
A telek területe: 972 m2.

A parkoló bejárata

a belső terület

gyalogos átjáró az iskola udvarára

A 2. módosítás a Nádasdy utca mentén, 493/18 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú, zöldterületbe sorolt telken történik. A
telek az egykori Nádasy kúria csaknem szomszédságában található, műemléki környezetben. A telken bölcsődét szeretne
az önkormányzat pályázat útján létesíteni. Ilyen célra, más alkalmas saját terület nem áll rendelkezésére az
önkormányzatnak. A későbbiekben a telken más fejlesztéseket is terveznek. Jelenleg a telken, az utcafronton egy
alaptérképen nem szereplő, régi, használaton kívüli barakképület áll, mely a szomszédos 493/19 hrsz-ú telekről nyúlik át. A
bontásra kerülő épület helyén illetve a telken lévő burkolt felületen (sportpálya) épülne az épület, a meglévő fák védelme
elsődleges, a fejlesztés fa kivágásával nem jár.
E telek zöldterületi besorolása és az 1-es terület parkoló átsorolása miatt a módosítások a biológiai aktivitás érték jelentős
csökkenésével járnak, melyet kompenzálni kell. A kompenzálás az önkormányzat egy másik fejlesztési területén, a Jókai
utca 815 hrsz-ú telkén valósulhat meg, mely a korábbi általános iskola telke, melyen szintén pályázat keretében az új orvosi
rendelő épül jelenleg. E telek belső felén a Cinca patak partján parkosított terület tervezett, melyhez a zöldterület a
legalkalmasabb besorolás. A telek jelentős része, csaknem a fele zöldterületbe kerül. (3. módosítás).
Felmerül, hogy a tervezett bölcsőde, miért nem ezen a telken valósul meg, azonban a pályázat feltétele eleve kizárja a
további fejlesztést. Amellett a kúria melletti terület közlekedési szempontból alkalmasabb a bölcsőde számára és a már
eleve ősfás környezet sokkal megfelelőbb a bölcsődeudvarnak, mint a még fásítatlan - jelenleg még építési területként
használt telekrész, a nagy betegforgalmú rendelő mögött.
A telek területe: 3491 m2.
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A tervezett bölcsőde területe a Nádasdy utca délnyugati része felől

A terület a Nádasdy utca északkeleti része felől

Tervezett helyszínrajza (pályázat)

Légifotó (google)
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III. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ../2019 (…...).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 ../2019. (…) 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:
1. A 407 hrsz-ú telek kertvárosias lakóterületből közlekedési területbe kerül parkoló étesítése céljából.
2. A 493/18 hrsz-ú telek zöldterületből intézményfejlesztés számára településközpont vegyes területbe kerül.
3. A zöldterület kompenzálása és a biológiai aktivitásérték szinten tartása érdekében a 815 hrsz-ú telek hátsó
részéből .. m2 terület településközpont vegyes területből zöldterületbe kerül.
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1. melléklet a ../2019 (..) határozathoz

2.

1.
3.
A Településszerkezeti terv módosítása (a módosítások jelölésével)
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Lepsény község Önkormányzat Képviselő-testületének
../2019. (……) 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 8.§ (5) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
/5/ Az építési övezet telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméret, a telkek legnagyobb
beépítettsége, továbbá az építhető építménymagasság mértéke a következő:
övezeti
jele

beépítés
módja

Vt1
Vt2
Vt3
Vt4
Vt5
Vt5*
Vt6
Vt7
Vt8
Vt8*
Vt9
Vt10

O
SZ
SZ
O
O
O
SZ
O
O
O
SZ
O

AZ ÉPÍTÉSI TELEK
legnagyobb
épületek
beépítettsége % építmény-magassága
(m)
20
4,5
25
8,0
20
4,5
30
7,5
30
4,5
30
4,5
25
4,5
50
4,5
60
4,5
80
4,5
30
4,5
40
4,5

legkisebb
területe
m2
5 ha
1 ha
3000
1000
1000
1000
1000
800
600
600
500
400

O – oldalhatáronálló beépítés
SZ - szabadonálló beépítés
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minimális
zöldfelületi
aránya %
50
30
40
30
30
50
30
30
20
20
30
20
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Záró rendelkezések
3 §.
(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően indított ügyekben kell alkalmazni.

Kihirdetés napja:

Salamon Béla
polgármester

Dr. Tóth Andrea
jegyző
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1. melléklet a ../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

A szabályozási terv módosítása (1. módosítás)

A szabályozási terv módosítása (2. módosítás)
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A szabályozási terv módosítása (3. módosítás)
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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 mindegyike a Településszerkezeti terv módosításával is jár.

Hatályos Településszerkezeti terv részlet a módosítások területének jelölésével (1-3. módosítás sorrendben)
Az 1. módosítás a Vasút utca menti 407 hrsz-ú telket érinti. A 972 m2 területű telken utcai életveszélyes állapotú
lakóépületet kellett az önkormányzatnak elbontatnia pár évvel ezelőtt, mivel a teleknek fellelhetetlen tulajdonosa van. Az
épület elbontása után az önkormányzat parkolót létesített, a kisajátítás folyamatban van, de ehhez szükséges a telek
átsorolása kertvárosias lakóterületből közlekedési területbe.
Az új parkoló a közeli általános iskola tanulói számára készült, mivel az iskola előtti parkolás megoldhatatlan volt. Az
iskolások számára a parkoló végén létesített átjáró ad egyszerű és biztonságos megoldást, hiszen a parkolóból már az
utcára sem kell kimennie a gyerekeknek.
A hatályos terven az iskolától északra van kijelölve egy nagyobb tervezett parkoló terület, azonban az a több belső részén
távlatban tervezett intézményfejlesztésekhez volt tervezett, a településrendezési eszközök felülvizsgálatánál a
tömbbelsőben tervezett fejlesztések realitása függvényében a terüeltfelhasználás felülvizsgálásra kerül.
A módosításra kerülő szabályozási tervben a 407 telek Köu övezetbe tartozik és a terv feltünteti a "P" parkoló jelet. A Helyi
Építési Szabályzatban ezzel kapcsolatban módosítás nem történik.
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A hatályos Szabályozási terv és az 1. módosítás
A 2. módosítással érintett 493/18 hrsz-ú telek a hatályos településrendezési eszközökben zöldterületbe került besorolásra,
a keletről szomszédos területekkel együtt. Az egybefüggő zöldterületen egykori, használaton kívüli barakk épületek, bezárt
ABC és nagyobb lebetonozott sportpálya található az ősfás környezetben, így a zöldterület több telekre felosztott. A Nádasy
kúria egykori parkrészébe már beékelődött a DRV vízműtelepe, mely településközpont vegyes területi besorolást kapott a
hatályos tervben. A Nádasdy kúria műemléki épülete használaton kívül áll, állaga erősen leromlott, magántulajdonban van,
tervezett hasznosításról nincs információ. A településrendezési eszközök különleges területbe sorolta idősek otthona
elnevezéssel, a készítéskor tervezett funkció alapján.
A 493/18 hrsz-ú telekre is átnyúlik egy barakképület, és a burkolt sportpálya egy része is a telekre esik. A telken pályázat
útján bölcsőde épülne, később más intézményfejlesztés is szóba jöhet.
Az előzetes tervek alapján az építés fakivágással nem jár, a telken belüli szükséges parkoló kialakítása is megoldható a fák
sérelme nélkül.
A módosítás során a 3491 m2 területű telek a szomszédos telekhez hasonlóan településközpont vegyes terület Vt5* jelű
építési övezetébe kerül, melynek paraméterei az alábbiak:
• beépítési mód:
oldalhatáron álló
• beépítés mértéke:
max. 30 %
• építménymagasság:
max 4,5 m
• telekméret.
min. 1000 m2
• zöldfelület:
min. 50 %.
Mivel új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre, figyelembe kell venni a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt. E törvény előírásainak megfelelően új beépítésre szánt terület
csak akkor jelölhető ki, ha a települési térségben nincs a tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítetlen terület. (12.§ (1) c)
pont) Mivel a településen van több kijelölt és meg nem valósított településközpont vegyes terület, ezért ez a kijelölés csak
akkor lehetséges, ha legalább ugyanekkora településközpont vegyes terület közben beépítésre nem szánt területbe
(zöldterületbe) kerül. Így az önkormányzat a módosítással egyidejűleg arról is döntött, hogy a 815 hrsz-ú telekből kell
kialakítani a csere zöldterületet.
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A hatályos Szabályozási terv és a 2. módosítás
A 3. módosítás tehát 2. módosítás miatti zöldterület pótlás, mely a 815 hrsz-ú telek hátsó területének igénybevételével
történik. A telek településközpont vegyes terület Vt4 építési övezetébe tartozik. A telken jelenleg az új orvosi rendelő épül,
az épület szerkezetkész, a telek hátsó része még építési terület, de egyébként is parkosítani tervezik.
A telek megközelítése nem ideális, a Jókai utca ezen szakasza a legkeskenyebb, de önkormányzati terület itt állt
rendelkezésre, itt álltak a régi általános iskola épületei. A telek területe a tömbben is nagy, két telek került egyesítésre,
területe 8410 m2. Hátsó telekhatára Cinca patakkal határos, ideális közparki terület. A hátsó telekrész zöldterületbe
sorolása ugyanakkor biztosítja az 1. és 2. módosítás biológiai aktivitásérték szinten tartását is.

A hatályos Szabályozási terv és a 3. módosítás
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4.2. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A MÓDOSÍTÁS ÖSSZHANGJÁNAK IGAZOLÁSA
A módosítások belterületen történnek, a településszerkezeti terv módosításával is járnak.
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 települési térségben fekszik, egyéb országos
övezet nem fed rá.
A Fejér Megyei Területrendezési terv szerint is települési térségben fekszenek a módosítások, és megyei övezet sem érinti
őket.
Mivel a 2. módosítás által új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre, figyelembe kell venni a 2018. évi CXXXIX. törvényt
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről. E törvény 12.§
„(1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a településrendezési eszközben új beépítésre szánt területet a
következő szempontok mérlegelése alapján kell kijelölni:
a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez,
b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre szánt területeinek összenövését, és
c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs a tervezett rendeltetésnek megfelelő
beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy olyan használaton kívül került vagy alulhasznosított, általában leromlott fizikai
állapotban lévő terület, amely a tervezett rendeltetésnek megfelelne.
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempontot abban az esetben nem kell alkalmazni, ha a c) pont szerinti meglévő beépítésre
szánt terület – tervezett rendeltetésnek megfelelő – igénybevétele aránytalanul nagy terhet jelentene annak várható költsége miatt.
(3) Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-ának megfelelő kiterjedésű, legalább
50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévő zöldterületet, – gazdasági vagy különleges terület kijelölése
esetén zöldterületet vagy véderdőt – kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy véderdő kijelölése az új beépítésre szánt terület rendeltetése
miatt az adott területen nem valósítható meg, akkor a zöldterületet vagy a véderdő területét a település arra alkalmas más területén kell
kijelölni.”

A fenti feltételekből az a) és b) pont egyszerűen teljesül, miután a belterület közepén kerül kialakításra az új
településközpont vegyes terület. (2. módosítás).
A c) pont azzal teljesül, hogy egyidejűleg településközpont vegyes terület is csökkentésre kerül a 3. módosítás által, így
beépítésre szánt terület növekmény nem keletkezik.
A (2) bekezdés jelen esetben nem mérvadó, mivel az (1) bekezdés c) pontja teljesül.
A (3) bekezdés a beépítésre szánt területnövekményre határozza meg az új zöldterületi létesítési kötelezettséget, azonban
jelen módosításnál nem keletkezik beépítésre szánt terület növekmény.
Összefoglalóan megállapítható, hogy a módosítás összhangban van Magyarország és egyes kiemelt térségeinek
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény előírásaival.
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4.3. TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT
A módosítás a tájhasználatot, tájszerkezetet nem befolyásolja. Az ökológiai hálózat magterülete, ökológiai folyosója és
pufferterülete nem érinti a vizsgált területeket. Nem érintettek tájképvédelmi területtel sem. A tervezett bölcsőde telke
tervezett helyi jelentőségű természetvédelmi terület része, azonban a tervezett helyi védelem nem valósult meg. Mivel az
előzetes tervek szerint a tervezett beruházás a fák sérelme nélkül is megvalósítható a meglévő épület helyén, így az
értékes, idős faállományának védelme érdekében a tervezett helyi természetvédelmi területi védelem fenntartható. A
tervezett zöldterület elhelyezkedése a Cinca patak partján kedvezőnek mondható.
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.
A hatályos terv szerinti BA érték
Hatályos területfelhasználás

Terület (ha)

Fajlagos BA érték (ha)

Összes BA érték

1. Kertvárosias lakóterület

0,09

2,7

0,243

2. Zöldterület

0,35

6

2,1

0,36

0,5x3=1,5*

0,54

3. Településközpont vegyes terület. (30
%) zöldfelület)
Összes

2,883

* a hatályos HÉSZ által szabályozott zöldfelülethez arányosított fajlagos BA érték

A módosított terv szerinti BA érték
Tervezett területfelhasználás
1. Közlekedési terület (murvás parkoló)
2. Településközpont vegyes terület
(50 % zöldfelülettel)
3. Zöldterület

Terület (ha)

Fajlagos BA érték (ha)

Összes BA érték

0,09

1

0,09

0,35

0,5x5= 2,5*

0,875

0,36

6

2,16

Összes

3,125

* a HÉSZ által szabályozott zöldfelülethez arányosított fajlagos BA érték

A módosítással érintett terület BA értéke tehát a jelenlegi 2,883 ről 3,125-re emelkedik, ami 0,242 pontos
növekedést jelent.
Összefoglalóan megállapítható, hogy a módosítás természetvédelmi, tájképvédelmi, ökológiai érdekeket nem sért,
a vonatkozó jogszabályokkal nem ellentétes.
4.4. KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT
A módosítások csak a belterületet érintik, mindegyik módosítás művelésből kivett terület. Az 1. és 3. módosítás már a
beépítésre szánt területen építési övezetben történik.
Az 1. módosítás célja a Vasút utcában lévő iskola számára a biztonságos parkolás biztosítása. A 407 hrsz-ú telken már
kialakított parkoló biztonságos parkolást biztosít a szülők, gyerekek számára. A módosítás forgalom növekedéssel nem jár,
de a parkolást balesetmentessé teszi.
A 2. módosítás zöldterületbe sorolt területet érint. A bölcsőde létesítése során meghatározó feladat a területen lévő idős
faállomány megtartása. Ezzel a bölcsőde számára igen kedvező ligetes zöldfelület alakul ki, amely környezetvédelmi
szempontból is rendkívül kedvezőnek mondható.
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A 3. számú módosítás településközpont vegyes területet sorol át zöldterületbe. A módosítás környezetvédelmi szempontból
kedvező.
A módosításoknak a fentieknek megfelelően környezetminőségre káros hatása nem lesz.
A hatályos helyi építési szabályzat 34.§-a tartalmazza azokat a környezetvédelmi előírásokat, melyek betartása garanciát
nyújtanak arra, hogy a módosításokkal érintett területen környezetre káros hatású létesítmények ne épülhessenek.
A fentiek alapján a településrendezési eszközök módosításához külön környezeti értékelés készítése és környezeti
vizsgálat lefolytatása nem indokolt, ezt a település önkormányzatának Képviselő-testülete a 122/2019. (VI.25.) Kt.
határozatával előzetesen is megállapította.
A módosítás várható környezeti hatásai a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében felsorolt szempontokat figyelembe
véve:
1.A terv, illetve program milyen mértékben
1. a) szab keretet tevékenységek későbbi megvalósítása lehetőségeinek a tevékenység telepítési helyére, jellegére, méretére,
működési feltételeire vagy természeti erőforrás felhasználásának mértékére, helyére, elosztására vonatkozóan;

Az 1. módosítás során a tervezett területfelhasználás, azaz a közlekedési terület, parkoló megvalósult a kertvárosias
lakóterület helyett.
A 2. és 3. módosítás során a kijelölt zöldterület egy másik területen kerül újonnan megvalósításra, a megszűnő zöldterületen
pedig intézményfejlesztés (bölcsőde) történik. A zöldterület tehát területileg nem csökken, az intézményfejlesztés pedig a
fák védelme mellett is megvalósítható.
Mindhárom terület kivett terület.
1b) befolyásol más tervet vagy programot - ideértve azt is, ha az a tervhierarchiában elfoglalt helyéből következik -, azokra vonatkozóan
előírásokat, szempontokat tartalmaz, vagy bármilyen más módon hatással lehet másik terv, illetve program tartalmára, megvalósítására;

A jelen módosítások más tervekre, programokra semmilyen hatással nem lesznek.
1c) fontos a környezeti megfontolások beillesztése szempontjából, különös tekintettel a fenntartható fejlődés elősegítésére;

Az 1. módosítás már megvalósult parkoló kisajátítása miatt történik. A 2. módosítás már részben igénybe vett területen
történik (barakk épület, burkolt sportpálya) a beépítés nem jelentős, az ősfás környezet a zöldterületi módosítás mellett is
megmarad. A 3. módosítás az épülő orvosi rendelő telkén jelent parkosított területet, a terület zöldterületi hasznosítása
funkcionálisan kedvezőbb, mint a átsorolandó zöldterületé.
1d) vonatkozik olyan területre vagy kérdéskörre, ahol környezeti problémák vannak;

A módosítások területén és környezetében környezetvédelmi konfliktusok nincsenek.
1e) jelentős a környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályok (mint pl. a hulladékgazdálkodással, vízgazdálkodással, vízgyűjtőgazdálkodással összefüggő tervek, programok stb.) végrehajtása szempontjából.

A módosítások a hulladékgazdálkodással, vízgazdálkodással, vízgyűjtő-gazdálkodással összefüggő közösségi jogszabályok
által meghatározott követelményeket nem érintenek.
2. A várható környezeti hatások
a) időtartama, gyakorisága és bekövetkezésének valószínűsége, visszafordíthatósága alapján;

Az 1. módosítás már megvalósult parkoló, kihasználtsága szinte kizárólag az iskolai látogatás időszakára terjed ki, így
jelentős környezeti konfliktust nem okoz. A Nádasdy utcán tervezett intézményfejlesztés pályázat útján valósulhat meg, a
beadott pályázat sikertelensége esetén a megvalósulás későbbre prognosztizálható. A jelenlegi idős faállomány
megtartásra kerül, így a tervezett módosítás visszafordíthatatlan környezetvédelmi konfliktusokat nem okoz. A 3. módosítás
esetében a az új orvosi rendelő telkén történő zöldterületkialakítás környezetvédelmi szempontból kedvező.
2b) összeadódhatnak vagy felerősíthetik egymást;

A tervezett módosításokból környezetszennyező hatás nem lesz, így azok összeadódása vagy felerősítése sem várható.
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2c) az országhatáron átterjednek;

Országhatáron átterjedő hatásról nem beszélhetünk.
2d) olyan környezeti változásokat idézhetnek elő, amelyek az emberi egészségre, a környezetre kockázatot jelentenek (mint pl. a
balesetek okozta változások stb.);

A tervezett változásoknak környezetszennyező hatása nem lesz, így a helyi lakosság egészségére, a környezetre
kockázatot nem jelenthet.
2e) nagyságrendje és területi kiterjedése alapján (földrajzilag, illetve az érintett lakosság számát tekintve);

A módosítás során intézmény terület jön létre zöldterület igénybevételével, cserébe helyette intézményterületen
(településközpont vegyes terület) történik a zöldterület visszapótlás.
2f) olyan területet érintenek, amelyek hazai (országos vagy helyi), közösségi vagy más nemzetközi szintű védettséget élveznek;

A módosítások területei védett természeti területet, Natura 2000 területet nem érintenek.
A területek nem tartoznak tájképvédelmi övezetbe. A településképi rendelet a településközpont vegyes területre vonatkozó
anyaghasználati előírásokat tartalmazza. A 2. módosítás területe része a hatályos településrendezési terv szerinti tervezett
helyi természetvédelmi területnek. A volt kúria kertjének védelmét az idős faállomány védelme indokolja. A faállomány
védelme azonban a bölcsőde megvalósításával is megoldható.
2g) feltételezhetően a 4. számú melléklet 3.5.2. és 3.6.2. pontjaiban felsorolt következményeket idézik elő;

Olyan társadalmi, gazdasági folyamatokat nem vált ki, vagy ösztönöz a módosítás, amely közvetett módon környezeti
szennyezéssel járhatnak Új környezeti konfliktusok, problémák megjelenése, meglévők felerősödése nem várható.
A környezettudatos, környezetbarát magatartás, életmód lehetőségeinek, feltételeinek gyengítése vagy korlátozása nem
várható.
A helyi adottságoknak megfelelő optimális térszerkezettől, területfelhasználási módtól való eltérés nem következik be a
hatályos tervhez képest.
A helyi társadalmi-kulturális, gazdasági-gazdálkodási hagyományokat nem gyengíti, így a táj eltartó képességére nem lesz
hatással.
A természeti erőforrások megújulását a módosítás nem korlátozza. A térségi és helyi jelentőségű természeti erőforrások
használatára a módosítás hatással nem lesz.
A módosítás olyan társadalmi, gazdasági és környezeti változásokat nem okoz, amely a település, illetve a térség
fenntartható fejlesztésére hatással lenne. A természeti adottságokhoz igazodó tájhasználatra és a helyi történeti
településszerkezetre a módosítás kedvezőtlen hatással nem lesz.
2h) a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendeletben a vizekre és a védett területekre meghatározott környezeti
célkitűzések elérése, illetve megtartása meghiúsul, a vizek vagy a védett területek állapotromlása következik be.

A vízgyűjtő gazdálkodásra a módosítás hatással nem lesz, a felszíni vizek, és felszín alatti vizek védelmét nem befolyásolja
a módosítás. HÉSZ előírásai a beépítés feltételeként a szennyvízhálózatra történő rákötést előírja.
3. A várhatóan érintett terület értékes, illetve sérülékeny, mert
a) a környezeti elemek, rendszerek vagy a kulturális örökség szempontjából különleges;

A környezeti elemekre, rendszerekre a módosítások hatással nem lesznek. A termőföld védelmét nem érintik a módosítok,
mivel kivett területekre vonatkoznak. A módosítással érintett területeken, közvetlen és tágabb környezetében régészeti
lelőhely nincs. A 2. módosítás tágabb környezetében az egykori Nádasdy kúria műemléke található, a 2. módosítás területe
műemléki környezetben van, melyet a tervezés során figyelembe kell venni. Az intéményfejlesztés megvalósításával ez a
terület rendezettebb lesz.
3b) a területen a környezetvédelmi határértékeket [Kvt. 4. § s), t), u) pontjai] elérő vagy azt meghaladó igénybevétel, kibocsátás, illetve
szennyezettség van;
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A módosításokkal érintett területen és tágabb környezetében olyan létesítmény nem található, amelynek
környezetszennyező hatása lenne, környezetvédelmi határérték túllépésről nincs információ. A lakó és vegyes területeken
csak olyan funkciójú épületek valósulnak meg, melyeknek a környezetre nincs káros hatása.
3c) a terület hasznosítása, használata intenzív (mint pl. intenzív mezőgazdasági, erdőgazdasági termesztés, termelés, sűrűn beépített
terület stb.).

Az 1. módosítás esetében a tervezett igénybevétel extenzív. A 2. módosításnál beépítésre szánt terület jön létre a
zöldterület helyett, melyet a 3. módosítás kompenzál, ahol zöldterület jön létre a településközpont vegyes terület helyett.
Összefoglalásul:
A tervezett módosítások jelentős környezeti hatást nem okoznak, így a módosítások a település
környezetminőségére káros hatással nem lesznek.
A fentiek miatt véleményünk szerint külön környezeti értékelés elkészítése nem indokolt. Ezt megerősíti az
Önkormányzat Képviselő-testületének előzetes döntése is (Ld. melléklet), miszerint előzetesen nem tartja
szükségesnek a 2/2005. (I.11.) Kr. rendelet 3.§-a szerinti külön környezeti értékelés készítését és környezeti
vizsgálat lefolytatását.
4.5. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI VIZSGÁLAT ÉS JAVASLAT
Mindhárom módosítás belterületi, beépült környezetben viszonylag kismértékű változást jelent.
1. sz. terület (407 hrsz. parkoló)
A terület korábban családi házas lakótelek volt, minimális forgalommal. A parkoló kialakítása megtörtént, mely elsősorban a
település iskoláját szolgálja ki. A Vasút u. felé kialakított kapubehajtó, az iskola felé nyitott kerítésnyílás, illetve a rendezett,
murvás parkolófelület kialakítása forgalmi és közlekedés biztonsági szempontból megfelelő. A területi besorolás
megváltoztatása indokolt és szükséges.
A kiszolgálás színvonalának javítása érdekében javasolt a parkoló ütemezett átépítése: szilárd – kerekesszékkel is
könnyebben járható – járdasáv kialakítása, világítás, szemetesek, növényzet, néhány pad stb. A teljesen szilárd burkolat
helyett a murvás kialakítás megtartható az egyszerű vízelvezetés megtartása érdekében.
2. sz. terület (493/18 hrsz. bölcsőde)
A terület a még korábbi kastélykertből az 1990 előtti évtizedekben a település ellátása érdekében kihasított telkek egyike.
Egy már üres, közepesnél rosszabb állagú gazdasági épület(rész, mely a 493/19 telken folytatódik), illetve egy jó minőségű
burkolt sportpálya van kialakítva a telken. Az épület előtt a Nádasdy utcában az árkon kis gyaloghíd, illetve elhanyagolt
jármű kapubehajtó is van; a sportpályához behajtani inkább a 493/20 és 493/6 hrsz. telkeken lévő keskeny (2,5 m)
betonúton lehet. A mai minimális igényekhez képest a feltárás elfogadható, problémamentes, de valójában gyenge
színvonalú, hiszen kialakított parkolók nincsenek, a telkeken átvezető út jogilag bizonytalan helyzet.
A tervezett funkció az ellátandó lakóterületi környezetben történő elhelyezése jó megoldás. A Nádasdy utca gyűjtő
szerepkörrel bír, hiszen a település külsőbb, vasúttal elzárt nyugati része felé közúti átjáróval bír. Forgalma ugyanakkor
alacsony, viszont az érintett szakaszon szélessége 20,0 m közeli. A bölcsőde előtt így akár burkolatszélesítés, járda
megvalósítható, illetve megfelelő szélességű kapubehajtó kialakítható, szabályozás nem szükséges. A 493/18 hrsz.-ú telek,
illetve az épület gazdasági feltárása, illetve a szükséges parkolás megoldása az előkertben biztosítandó a minél nagyobb és
biztonságosabb játszókert kialakítása érdekében. A gyermekek bekísérése várhatóan jelentős mértékben fog gyalogosan,
illetve kerékpárosan megvalósulni, de többlet parkoló igény jelentkezése esetén a Nádasdy utcán párhuzamos közterületi
parkolók kialakíthatók.
3. sz. terület (815 hrsz., új zöldterület)
A területrésznek jelenleg nincs célforgalma, zöldterületbe vonására a 2. sz. módosítás miatt van szükség. A 815. hrsz.-ú
telek közlekedési feltárására mindenképpen csak a Jókai utca szolgálhat, mivel a zöldfelületbe sorolandó telekrész a Cinka
patakra néz. A maradék beépítésre szánt területrész parkolási igényeit azon belül is belül kell megoldani, ami meg is valósul
a jelenleg épülő egészségház közvetlen környezetében. A zöldterület üzemeltetése a beépítésre szánt terület felől
lehetséges marad.
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4.6. KÖZMŰVESÍTÉSI ÉS HÍRKÖZLÉSI JAVASLAT
A területen és környezetében a települési közművek adottak.
A parkolóterület közmű igényei a lakóteleknél alacsonyabbak, a közvilágítás a területen egy-két lámpával bővítendő.
A bölcsőde létesítéséhez a közművek a Nádasdy utcában rendelkezésre állnak, e köztes szakaszokon a kapacitások
elegendőek. A meglévő épület(rész) bontandó a szomszéd telekre eső épületrész bekötéseit is rendezni szükséges. Új
bekötések kiépítésével az víz (jelenleg a szomszéd házból), szennyvíz (jelenleg a telken), kisfeszültségű elektromos (van)
és gázenergia (nincs) a bölcsőde épület biztonságosan ellátható.
A tervezett övezeti módosítások a település hírközlési elláthatóságát semmiben nem változtatják, új igényeket nem
jelentenek. A vonatkozó HÉSZ hírközlési előírások sem változnak, a hírközlési hálózat és berendezések elhelyezése nem
korlátozódik.

4.7. ÖRÖKSÉGVÉDELEM
A hatályos településrendezési eszközök készítéséhez 2005-ben készült Örökségvédelmi Hatástanulmány.
Az 1. és 3. módosítások régészeti lelőhelyet, műemléket nem érintenek, a 2. módosítás tárgyát képező 493/18 hrsz-ú telek
ugyanakkor a Nádasdy kúria korábbi nagyobb telkéből került leválasztása több évtizede.
A hatályos terv az ahhoz kapott adatok alapján műemléki környezetként jelöli és a HÉSZ is így tartalmazza, azonban a
TAK-hoz kapott adatszolgáltatás műemlékként kezeli.
A katonai felmérések, egyéb térképek, iratok alapján történeti, vagy tájépítészeti szempontból ismert kert, illetve kerítés,
melléképítmény nem azonosítható be a területen, így a 493/18 telken sem.
A kastély/kúria épület jelenleg egy mindenképp furcsának ható szögben áll a Nádasdy utcához képest. Valószínűleg az utca
mai nyomvonala a XX. században rögzült, korábban lehetett valamilyen az épülethez kapcsolódó növényzet az épület
főhomlokzat előtt. Ennek rekonstruálása szakmai feladatként is szinte lehetetlen, de nem is szükséges, azért sem, mivel
előbbiek szerint nem határozható meg erre erős társadalmi, történeti elvárás.
A védett épületet és kertbe ágyazott karakterét meg kell tartani, de ehhez a kialakult állapoton belül kell reális, mai
megoldást találni, így például a Pásztor utcai torkolat felől lehetséges egy épülethez vezető hangsúlyos fasor, vegy előkert
kialakítása is. A kastély és a mögötte fekvő erdős kert méltó felújítása és használata érdeke a településnek, de annak
elhelyezkedése, arculata nem határoz meg semmilyen olyan igényt, mely a 493/18 telek beépítését, vagy a bölcsőde
funkció kizárását indokolná. Sőt az intézményi funkció inkább illeszkedik a várhatóan valamilyen közösségi használathoz,
mint a lakóterületi környezet. A bölcsőde az övezeti előírásoknak és a TAK-nak megfelelően várhatóan földszintes
magastetős hagyományos épület lesz, mely illeszkedés tekintetében problémát nem okoz.
A Nádasdy-kúria védelmét a hatályos Településrendezési terv biztosítja azzal, hogy területét és környezetét olyan
területfelhasználási egységbe sorolta (különleges terület - idősek otthona), amely méltó az országosan védett épülethez,
illetve annak környezetében nem ad lehetőséget olyan építményi funkciók kialakítására, ami a műemlék értékét, látványát,
állagát károsan megváltoztatná. Jelen módosításnak a Nádasdy kúria feltárulására nem lesz hatása.
A Nádasdy kúria elhanyagolt kertjébe már beékelődött a DRV telephely, majd mellette kelet felé két telken egy használaton
kívüli földszintes épület található, részben már településközpont vegyes területbe sorolt területeten. Ez a településközpont
v4egyes terület egészülne ki még egy telekkel, ahol a tervezett intézményi fejlesztés esetén a meglévő faállomány
figyelembe vételre kerül, építés az épületek helyén illetve meglévő burkolt területen történne. A kivitelezések (bontás,
építés) során a jogszabályok betartásával, megfelelő gondossággal kell eljárni, hatástanulmány készítésére nincs szükség.
Az 1-2 éven belül elkészítendő településrendezési eszközök felülvizsgálatához készülni fog a jogszabályoknak megfelelő,
teljes körű Örökségvédelmi Hatástanulmány.
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4.8. TERVEZŐI NYILATKOZAT
Lepsény Helyi Építési Szabályzat módosítása az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény (Étv.) alapján és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.)
Kormányrendelet 45.§ (2) bekezdése szerint, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.
(XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK) 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és
jelmagyarázatának figyelembevételével készült.
A tervmódosítás összhangban van a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervének elfogadásáról
szóló 2018. évi CXXXIX. törvénnyel (MaTrT) és egyéb vonatkozó törvényekkel, rendeletekkel.
Budapest, 2019. augusztus 15.

Bárdosi Andrea
Vezető településrendező tervező
TT/1 01-4073
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