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I. BEVEZETÉS 
 

 
Lepsény Településszerkezeti tervét, Helyi Építési Szabályzatát és Szabályozási Tervét 2006 áprilisában fogadta el a 
Képviselő-testület a 6/2006 (IV.7.) sz. rendelettel.  
Az azóta eltelt időszakban már elfogadásra kerültek kisebb módosítások, a legutolsó 2020 februárjában került elfogadásra. .  
 
Jelen módosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti 
„Állami főépítészi eljárás” szabályai szerint kerül véleményezésre.  
 
 

A módosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet 45.§ (2) 
bekezdése alapján az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és 
jelmagyarázatának figyelembevételével készül.  
 

 
A módosítással érintett területek: A Vasút utca mentén az 560/3-565/2 hrsz-ú telkek az északi oldalon, 616/2-608 hrsz-ú 
telkek az északi oldalon, az építési hely jelöléssel érintett telkek.  
 
A módosítás célja: a Vasút utca mentén (2 oldalán) az ott haladó gázvezetékek védőtávolsága miatt meghatározott építési 
helyek hibajavítása, részbeni pontosítása történik (melyek a papíralapú alaptérkép beillesztése miatt pontatlanok). Az 
érintett gázvezetékek  és védőtávolságuk is kismértékben pontosításra kerül digitális adatszolgáltatás alapján.  
 
A módosítás hatása: az építési helyek pontosan kerülnek ábrázolása, ezáltal a bizonytalan szabályozás miatt 
beépíthetetlen telkek beépíthetővé válnak.  
 
A várható környezeti hatás jelentőségének eldöntése tárgyú előzetes megkeresés során a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 
szerinti környezeti értékelésben érdelelt államigazgatási szervek nem tartották szükségesnek a környezeti vizsgálat 
lefolytatását ill. a környezeti értékelés elkészítését.  
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II. ELŐKÉSZÍTÉS 
 
2. TERVI ELŐZMÉNYEK VIZSGÁLATA 

 

 
 

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. Ennek során az 
eredeti alaptérkép frissítésre került, de szintén papíralapú, szkennelt alaptérkép szelvények segítségével.  
A Szabályozási terv falusias lakóterület Lf1 (a Vasút utca északi oldala) és Lf2 jelű építési övezetbe sorolta a vizsgált 
területet. 
 

        
                           Szabályozási terv 2006                        Hatályos Szabályozási terv 2016 

 
A fenti két részleten jól látható, hogy az eredeti 2006-ban jóváhagyott Szabályozási terven az építési helyek pontosan 
illeszkednek a telekhatárokhoz,míg a 2. kivágaton, azaz a hatályos Szabályozási terven az építési helyek és kótájuk 
elcsúszott az eredeti telekhatárokhoz képest. Ennek oka, a papíralapú, szkennelt alaptérkép összeillesztéséből adódó 
természetes apró pontatlanságok, melyek miatt a szabályozás itt eltért az előző alaptérképtől.  
A jelen hibajavítás - pontosítás digitális alaptérképen és digitális adatszolgáltatás alapján történik.  
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A hatályos Szabályozási terv 11-es szelvénye, a pontosításra kerülő építési helyek területével 

 

 
 

Légifotó (Google) 
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III. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 
 
 

Lepsény község Önkormányzat Képviselő-testületének 
../2021. (……) önkormányzati rendelete  

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

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és 
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet 38.§ (2) bekezdés a-c) pontjaiban biztosított jogkörében eljáró államigazgatási szervek és partnerek 
véleményének kikérésével valamint a partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően a következőket rendeli el:  
 

1. § Lepsény Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2006. (IV.7.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet.) mellékletét képező SZT-2 jelű Szabályozási terv helyébe e rendelet melléklete lép. 

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

 
SZT-2 jelű Szabályozási terv módosítása 

 
Jóváhagyásra a teljes Szabályozási terv kerül (azaz a 17 db A3 szelvényből álló Szabályozási terv,  

melyben a jelen módosítással a  11-es szelvény kerül cserélésre  
(A Nemzeti Jogszabálytárban csak teljes mellékletet lehet cserélni).  
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IV. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
 
A SZABÁLYOZÁS INDOKOLÁSA 
 

Lepsény belterületén, a Mezőszentgyörgy felé vezető Vasút utca mentén halad két nagyobb gázvezeték is, melynek 
védőtávolsága miatt a hatályos szabályozási terv konkrét építési helyekkel határozta meg az építési lehetőségeket.  

Az érintett terület: az 560/3-565/2 hrsz-ú telkek az északi oldalon, 616/2-608 hrsz-ú telkek az északi oldalon, az építési hely 
jelöléssel érintett telkek. 

A hatályos Szabályozási terv alapján jelenleg nem lehet pontosan meghatározni az építési helyeket, mivel láthatóan a 
kótázott építési helyek elcsúsztak az alaptérképi elemektől.  Ennek oka a 2016-ban frissített papíralapú alaptérkép, melynek 
több szelvényét összeillesztve apró pontatlanság keletkezett, és így nem illeszkedik pontosan a korábbi digitális 
szabályozás alá. Ezen a területen ahol az itt haladó közmű vezetékek védőtávolsága határozza meg az építési helyeket, 
nagyon pontosan kell a szabályozást kialakítani.  

Az önkormányzat digitális adatszolgáltatást kért az FGSZ Földgázszállító Zrt –től, ez alapján az ezen a területen észak-dél 
irányú Mezőszentgyörgy – Lengyeltóti DN 400-as nagynyomású gázvezeték halad, melynek védőtávolsága 28—28 ill. 14-14 
m. A vezeték és a védőtávolság kissé pontosításra került, de a fölötte kialakult zöldterület ill. szabályozást ez nem 
befolyásolja. Az északkelet – délnyugat irányú vezetéket és védőtávolságot az EON Dél-Dunántúli Gázhálózati Zrt 
üzemelteti, D200-as gázelosztó hálózat része, 9-9 m-es védőtávolsággal. Ennek pontosításával az építési helyek kissé 
csökkentésre kerültek, az 565/1 hrsz-ú telken a korábbi 37 m helyett 32 m mélységű lett az építési hely, míg a déli oldalon 
jelölt építési helyek közül kettőnél az előkert méret nőtt (43 m-ről 44 m-re, 17 m-ről 19 m-re), az építési hely hossza 54 m 
lett.  

Az építési övezet paraméterei nem változtak, egyéb szabályozási elem sem változott.  

   

A hatályos Szabályozási terv és a módosítás 
 
 

Technikai értelemben a változó területet körülhatároltuk, azonban nemcsak az egész 11-es szelvény, hanem a teljes 
szabályozási terv cserélésre kerül (a többi szelvény változtatás nélkül), mivel a Nemzeti Jogszabálytárba már 
részmódosítást nem lehet feltölteni.  
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A Helyi Építési Szabályzatban más változás nem történik.  
A módosításhoz a Településszerkezeti terv módosítása nem szükséges.  
 

 
 

A módosuló 11-es szelvény a módosuló területtel 
 

Jelen módosítás 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet 32.§ (6a) bekezdés b) pontjának megfelel, azaz a módosítás állami 
főépítész eljárással is lefolytatható. 
 

„(6a) A településrendezési eszköz egyeztetése állami főépítészi eljárás szerint történik, amennyiben a településrendezési 
eszköz módosítása 

a) magasabb szintű jogszabályi változás átvezetése, érvényesítése, valamint jogszabályi harmonizáció érdekében 
történik, a 28. § (4) bekezdésében foglalt eset kivételével; 

b) elírás javítása, rajzi feldolgozásból, méretarányból adódó pontatlanság javítása érdekében történik; 
c) helyi építési szabályzatban meghatározott szabályozási elem pontosítása érdekében történik, az alábbi esetekben: 
ca) szabályozási vonal kialakult állapotnak megfelelő módosítása, vagy szabályozási vonal vonalvezetésének 
módosítása, amely következtében a szabályozási szélesség nem csökken, vagy a már meglévő közterület szabályozási 
szélességének csökkentése 10%-nál kisebb mértékű és a megmaradó szabályozási szélesség legalább 12 méter, 
amely a településszerkezeti terv módosítását nem teszi szükségessé,”  
cb) övezet, építési övezet határának a módosítása, amely a településszerkezeti terv módosítását nem teszi 

szükségessé, vagy 
cc) építési hely, építési határvonal vagy építési vonal módosítása; 
d) helyi építési szabályzatban meghatározott előírás pontosítása érdekében történik az építési helyet meghatározó 

előírás módosítása; vagy 
e) a településképi rendelettel történő összhang megteremtése érdekében történik.” 

 
 
A jelen módosításhoz tájrendezési, környezetalakítási, közlekedési, közmű és örökségvédelmi munkarészek 
kidolgozására nincs szükség.  
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