ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYEZTETÉSI TERVDOK. 314/2012. (XI.8.) KORM.REND.42.§ TÁRGYALÁSOS
ELJÁRÁS

LÓRÉV KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK
(TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS
SZABÁLYOZÁSI TERV) MÓDOSÍTÁSA A 103, 106, 107, 108 HRSZ
KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETRE

103, 106, 107,
108 hrsz.

2 0 1 9. OKTÓBER H Ó

LÓRÉV TRE (TSZT, HÉSZ, SZT) MÓDOSÍTÁSA A 103, 106, 107, 108 HRSZ FEJL. TERÜLETRE
2019. OKTÓBER HÓ
314/2012. KORM.REND. 42.§ TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYEZTETÉSI TERVDOK.

TERVEZŐI NÉVSOR
SZAKÁG

NÉV

JOGOSULTSÁG

Horváth Adrienne

vezető településtervező
TT/1 13-1095
városépítési és városgazdálkodási
szakmérnök

HA Tervstúdió Kft.
+36-30/236-3295

Településtervezés

okl. urbanista építészmérnök
Bodnár Emőke
Műszaki grafika, szerkesztés

Bodnár Emőke

okl. urbanista építészmérnök

Jelen tervmódosítás a hatályos településrendezési eszközök részterületekre történő módosítása
(nem felülvizsgálat!!)
tehát a 314/2012. Korm. r. 45.§ (2) a) pontja szerint, az OTÉK 2012.aug.6-án hatályos tartalmi
követelményei és jelmagyarázata alkalmazásával készült!!!

Székhely: 1163 Budapest Cziráki út 26-32.
Mobil:+36-70/342-4422
Email: lorev@foepitesz.com

Tervszám: 8/2019
314/2012.(XI.8.) korm.r. 42.§ szerint tárgyalásos eljárás

2019. október hó
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ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK
I. TERVI ELŐZMÉNY, ÁLLAMIGAZGATÁSI, PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS
Lórév Község Önkormányzatának megbízásából Lórév Község Településrendezési Eszközeinek
(Településszerkezeti terv, Helyi építési szabályzat és Szabályozási terv) módosítása a 103, 106, 107,
108 hrsz kiemelt fejlesztési területre c. tervet a Konszenzus Pannónia Zrt. készíti, a fejlesztő tulajdonos
költségviselésében. Tervszám: 8/2019.
A 103, 106, 107, 108 hrsz.-ú területen a tulajdonos meglévő óvoda és iskola bővítését tervezi. A
fejlesztési elképzelést az Önkormányzat Képviselő-testülete mind társadalmi, mind szociális
szempontok érdekében kiemelten támogatja, ezért a 38/2019. (IX. 11.) sz. határozatával „kiemelt
fejlesztési területté” nyilvánította (lásd Terviratok 1.sz. melléklet!).
A fejlesztés érdekében a területre hatályos településrendezési eszközök (TRE) módosítása szükséges,
azaz tervmódosítás keretében Lórév Község Településszerkzeti terve (TSZT), Helyi Építési Szabályzata
(HÉSz) és Szabályozási terve (SZT) módosításra kerül a 103, 106, 107, 108 hrsz.-ú területre
vonatkozóan.
A tervmódosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 32.§ (6) bek. c) pont alapján, a 42.§
szerinti ún. tárgyalásos eljárás keretében kerül egyeztetésre, amelynek első lépése a Lakossági és
Partnerségi egyeztetés lefolytatása, amelyet követően a Pest Megyei Kormányhivatal Állami
főépítésze egyeztető tárgyalás keretében véleményezteti jelen tervet az államigazgatási
szervekkel.
A tervegyeztetés nyilvánossága, azaz a lakosság, az egyház és a civilszervek, szervezetek
körében történő egyeztetés és lakossági fórum Lórév Község Önkormányzat Képviselő-testületének
a településrendezési eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés
szabályairól szóló 9/2019. (X. 15.) számú önkormányzati rendelete szerint megtörtént. A partnerségi
egyeztetés keretében történő véleményezés 2019. július 29-től augusztus 21-ig tartott, a lakossági
fórumon történő bemutatás 2019. 08. 06-án történt meg és a lakossági észrevételek benyújtására még
2019. 08. 21-ig volt lehetőség. A lakossági, partnerségi véleményezési idő alatt vélemény, észrevétel
nem érkezett, ezért az egyeztetés folyamata lezárásra került és az állami főépítész elé benyújtásra
került jelen tervdokumentáció, a tárgyalásos eljárás lefolytatása érdekében.
Lórév Község Településrendezési Terve az alábbiak szerint került jóváhagyásra:
 Lórév Községi Önkörmányzat Településszerkezeti terve a 82/2004. (XI.18.) számú Kt
határozattal,
 Lórév Községi Önkormányzat Lórévi Településrendezési Terv részeit képező Lórévi Építési
Szabályzat és Szabályozási terv megállapításáról szóló 11/2004. (XI. 18.) rendelet.
Összefoglalva tehát, jelen tervmódosítás során a Településszerkezeti terv, Helyi Építési
Szabályzat és annak Szabályozási tervi melléklete módosul a 103, 106, 107 és 108 hrsz területre.
Jelen tervdokumentáció munkarészei a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 45.§ (1) és (2) a) pontja
értelmében az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)
Kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi
követelményeinek és jelmagyarázatának, valamint a 314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet 3/A.§ (2) és 3/C.§
szerinti önkormányzati főépítészi feljegyzésben rögzített tartalom (Lásd Terviratok 3. melléklet!)
figyelembevételével készültek!
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E tervmódosítás egyeztetési dokumentációját a jelen, 314/2012.Korm.r. 42.§ ún. tárgyalásos
eljárás szerinti véleményezési szakaszban kérjük aszerint véleményezni, hogy e tervmódosítás a
hatályos településrendezési eszközök részterületre történő módosítása és NEM
FELÜLVIZSGÁLAT!

II. TERVEZÉSI TERÜLET, TERVEZÉSI FELADAT, A TERV TARTALMA
A 103, 106, 107, 108 hrsz. tervezési terület belterület. A hatályos Településszerkezeti terv szerint
“falusias lakóterület” területfelhasználású, a hatályos Helyi Építési Szabályzat szerint “LF-1 falusias
lakóterület” építési övezet.
A 103 hrsz. telken jelenleg működő óvoda és iskolaépület, a 108 hrsz. telken lakóépület áll. A 106
és 107 hrsz. telkek beépítetlenek. A fejlesztő tulajdonos a jelenlegi oktatási, nevelési funkciót
szeretné bővíteni. E fejlesztés a társadalmi, szociális fejlődés miatt előnyös a település számára.
A Képviselő-testület a megvalósítás érdekében támogatja a tulajdonosi kezdeményezést, amely szerint
az érintett terület - az e rendeltetésnek, funkcióknak, valamint a tulajdonos fejlesztési elképzelésének
megfelelően - Vi intézményi területfelhasználásba kerül átsorolásra. Ennek érdekében a területre a
Településszerkezeti terv, a Helyi Építési Szabályzat és a aSzabályozási terv módosítása szükséges.
A módosítás nemcsak a rendeltetésváltozás, hanem a beépítés intenzitásának növelése érdekében is
szükséges. A módosítás során a terület beépítésének mértéke a hatályos előírások szerinti 30%-ról
50%-ra nő.
A módosítás során a Településszerkezeti tervben (TSZT) a terület „Vegyes intézményi terület”
(Vi) területfelhasználásba, a Helyi Építési Szabályzatban és Szabályozási terven (SZT) „Vegyes
intézményi terület” (Vi-1) építési övezetbe kerül átsorolásra. A vegyes intézményi terület és
építési övezet a HÉSz-ben új építési övezetként kerül megálapításra.
A tervezési terület a belterület központi részén helyezkedik el. Délről a Csarnojevity Arzen utca és a 104
és 105 hrsz. lakóterületi telek, keletről a Kossuth Lajos utca, nyugatról a Dózsa György utca, északról
beállt falusias lakóterület határolja. A határoló utak ellenkező oldalán szintén falusias lakóterület
található.
A TERV TARTALMA:
A 2017. január 1-én életbe lépő jogszabályváltozások adta új jogi környezet nagyobb szabadságot
enged a települések önkormányzatainak, többek között pl. abban, hogy a tervdokumentációk tartalmára
előírt követelményeket a helyi önkormányzati főépítész határozza meg. A tartalmat és annak indoklását
az önkormányzati főépítésznek feljegyzésben szükséges rögzítenie, a feljegyzést pedig szerepeltetni
kell a tervdokumentáció mellékletében.
Fentiek szerinti jogszabályi előírások az alábbiakban kerültek bemutatásra, a terv tartalmát
meghatározó Főépítészi Feljegyzést pedig lásd a Terviratok 3. mellékletében!
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.rend.
3/A. § (2) szerint: „A megalapozó vizsgálat tartalmát a tervezési terület, a tervezési feladat és a
tervezési cél figyelembevételével aktualizálni kell olyan módon, hogy a szükséges tartalmat és annak
részletezettségét az önkormányzati főépítész írásban határozza meg.”
3/C. § alapján: „Az önkormányzati főépítész tartalmat meghatározó feljegyzése, valamint az elhagyott
tartalmi elemek indokolása a készülő megalapozó vizsgálat, alátámasztó javaslat mellékletének részét
képezi.”
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A Főépítészi Feljegyzés szerint Farkas István önkormányzati főépítész a tervdokumentáció készítése
során elegendőnek látja a szakági munkarészek tekintetében a tervmódosítás általános
településrendezési szemszögből történő bemutatását, azaz külön szakági munkarészek elkészítését
nem tartja szükségesnek.

III. VONATKOZÓ
MEGFELELÉS

TERÜLETRENDEZÉSI

TERVNEK

VALÓ

A tárgyi tervmódosítás Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési terve 2018. évi
CXXXIX. törv.) (továbbiakban: MATrT) előírásaival, a területrendezési tervek készítésének és
alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (IV. 14.) MvM rendelet (továbbiakban: MvM
rendelet) előírásaival, valamint a Pest Megyei Területrendezési Terv (továbbiakban: PmTrT)
előírásaival az alábbiak szerint összhangban van.
Az alábbiakban a 103, 106, 107, 108 hrsz.-ú, tervezéssel érintett terület és tágabb környezete,
azaz a tervezési terület területfelhasználásának a magasabb szintű tervekkel (MATrT, MvM
rendelet, PmTrT, valamint Lórév hatályos Településszerkezeti tervével) való összhangja kerül
megvizsgálásra.

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési terve - MATrT
Országos Területrendezési terv (OTrT):
Az alábbi térképkivonat szerint az Országos Területrendezési terv (OTrT) - Az Ország Szerkezeti
tervlapja Lórév Község külterületét “Erdőgazdálkodási térség”, “Vízgazdálkodási térség” és
„Mezőgazdasági térség” kategóriában jelöli ki.
A település belterületét, beépítésre szánt területeit “Települési térség”-ként határozza meg.
AZ ORSZÁG SZERKEZETI TERVE

Országos Területrendezési terv 2. sz. melléklet – Az Ország Szerkezeti Terve

Lórév közigazgatási területét az OTrT alábbi övezetei érintik:
 3/1. számú melléklet - Ökológiai hálózat magterületének övezete, az ökológiai hálózat ökológiai
folyosójának övezete és az ökológiai hálózat pufferterületének övezete
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 3/2. számú melléklet - Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete
 3/3. számú melléklet - Erdők övezete
Miután a 103, 106, 107, 108 hrsz terület a belterület központjában található, amelyet a magasabb szintű
terv “települési térségként” tartalmaz, az egyes övezetek nem érintik a “települési térséget”, így a
tervezési területet sem.

Országos Területrendezési Terv 3/1. sz. melléklet – Ökológiai hálózat magterületének övezete, az ökológiai hálózat ökológiai
folyosójának övezete és az ökológiai hálózat pufferterületének övezete

Az Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete érinti Lórév közigazgatási területét, de nem érinti a
tervezési területet.

Országos Területrendezési Terv 3/2. sz. melléklet – Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete

A Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete érinti Lórév közigazgatási területét, de nem érinti a
tervezési területet.
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Országos Területrendezési Terv 3/3. sz. melléklet – Erdők övezete

Az Erdők övezete érinti Lórév közigazgatási területét, de nem érinti a tervezési területet.
Lórév közigazgatási területét az OTrT alábbi övezetei nem érintik:
 3/4. számú melléklet - Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete által érintett
települések
 3/5. számú melléklet – Honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett települések
Az Országos Övezeti Terv részét képező, MvM rendeletben megállapított országos övezetek
közül Lórév közigazgatási területét az alábbiak érintik:
 1. számú melléklet – Jó termőhelyi adottságú szántók övezete
 3. számú melléklet – Tájképvédelmi terület övezete
 4. számú melléklet – Vízminőség-védelmi terület övezete
 5. számú melléklet – Nagyvízi meder övezete

MvM rendelet 1. számú melléklet – Jó termőhelyi adottságú szántók övezete

A Jó termőhelyi adottságú szántók övezete érinti Lórév közigazgatási területét, de nem érinti a tervezési
területet.
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MvM rendelet 3. számú melléklet – Tájképvédelmi terület övezete

A Tájképvédelmi terület övezete érinti Lórév közigazgatási területét, de nem érinti a tervezési területet.

MvM rendelet 4. számú melléklet – Vízminőség-védelmi terület övezete

A Vízminőség-védelmi terület övezete érinti Lórév közigazgatási területét, és érinti a tervezési területet.
Kivonat az MvM rendelet térségi övezetekre vonatkozó szabályaiból:
„5. § (1) A vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő kivezetéséről
és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről, illetve a szennyvíz
övezeten belüli kezelésének feltételeiről a megye területrendezési tervében rendelkezni kell.
(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó települések településrendezési eszközeinek
készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt vízvédelemmel érintett
területekre vonatkozó egyedi szabályokat a helyi építési szabályzatban kell megállapítani.
(3) A vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető.
(4) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá tartozó területen a vízminőség-védelmi terület övezet
területén, az (1)–(3) bekezdésben foglaltak mellett
a) korlátozott vegyszer- és műtrágya-használatú, környezetkímélő vagy extenzív mezőgazdasági
termelés folytatható;
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b) új vegyszertároló, hulladékkezelő létesítmény – a komposztáló telepet és az átrakóállomást kivéve –
nem létesíthető.”

MvM rendelet 5. számú melléklet – Nagyvízi meder övezete

A Nagyvízi meder övezete érinti Lórév közigazgatási területét, de nem érinti a tervezési területet.
Az Országos Övezeti Terv részét képező, MvM rendeletben megállapított országos övezetek
közül Lórév közigazgatási területét az alábbiak nem érintik:
 2. számú melléklet – Erdőtelepítésre javasolt terület övezete
 6. számú melléklet – VTT-tározók övezete
Tehát jelen tervmódosítás nem ellentétes sem az OTRT-vel, sem az MvM rendeletben foglalt
kiegészítő előírásokkal.

Pest Megyei Területrendezési terv - PmTrT
PmTrT - TÉRSÉGI SZERKEZETI TERV

Pest Megye Területrendezési Terve 1. sz. melléklet – Térségi szerkezeti terv
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A PmTrT Térségi szerkezeti terve a tervezési területet és tágabb környezetét „hagyományosan vidéki
települési térség” területfelhasználási kategóriába sorolja.
Ezen besorolás megfelel mind a hatályos Településszerkezeti tervi besorolásnak, mind a jelen
módosítás is megfelel a PmTrT-nek.
Lórév közigazgatási területét a PmTrT alábbi övezetei érintik:
3/1. számú melléklet – Országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezete
3/3. számú melléklet – Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület és Erdőtelepítésre alkalmas terület
övezete
3/5. számú melléklet – Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete
3/6. számú melléklet – Világörökség és világörökség várományos terület övezete
3/8. számú melléklet – Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi terület övezete
3/9. számú melléklet – Felszíni vizek vízminőség védelmi vízgyűjtő területének övezete
3/11. számú melléklet – Nagyvízi meder övezete
3/14. számú melléklet – Széleróziónak kitett terület övezete

Pest Megye Területrendezési Terve – 3.1. sz. melléklet Ökológiai folyosó

Az Országos ökológiai hálózat Ökológiai folyosó övezete érinti Lórév közigazgatási területét, de nem
érinti a tervezési területet.
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Pest Megye Területrendezési Terve – 3.3. sz. melléklet Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület és az Erdőtelepítésre
alkalmas terület övezete

A Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület és az Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete érinti Lórév
közigazgatási területét, de nem érinti a tervezési területet.

Pest Megye Területrendezési Terve – 3.5. sz. melléklet Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete

Az Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete érinti Lórév közigazgatási területét, de nem érinti
a tervezési területet.
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Pest Megye Területrendezési Terve – 3.6. sz. melléklet Világörökség és világörökség várományos terület övezete

A Világörökség és világörökség várományos terület övezete érinti Lórév teljes közigazgatási területét,
így a tervezési területet is.

Pest Megye Területrendezési Terve – 3.8. sz. melléklet Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület

A Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete érinti Lórév közigazgatási
területét, és érinti a tervezési területet.
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Pest Megye Területrendezési Terve – 3.9. sz. melléklet Felszíni vizek vízminőség védelmi vízgyűjtő területének övezete

A Felszíni vizek vízminőség védelmi vízgyűjtő területének övezete érinti Lórév teljes közigazgatási
területét, így a tervezési területet is.
Kivonat a PmTrT térségi övezetekre vonatkozó szabályaiból:
7. § „(2) Az (1) bekezdés m) pontjában meghatározott felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő
területének övezete területére kívülről szennyvíz bevezetése nem történhet. Az övezetben a tisztított
szennyvizek kivezetéséről a gazdasági és műszaki szempontok mérlegelésével gondoskodni kell.”
A tervezési terület a belterület központi részén található, ahol a szennyvízelvezetés megoldott.

Pest Megye Területrendezési Terve – 3.11. sz. melléklet Nagyvízi meder övezete

A Nagyvízi meder övezete érinti Lórév közigazgatási területét, de nem érinti a tervezési területet.
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Pest Megye Területrendezési Terve – 3.14. sz. melléklet Széleróziónak kitett terület övezete

A Széleróziónak kitett terület övezete érinti Lórév teljes közigazgatási területét, így a tervezési területet
is.
PMTRT – EGYÉB ÖVEZETEK
A tervezési területet a PmTrT egyéb övezetei nem érintik.
Fentieket összefoglalva a 103, 106, 107, 108 hrsz tervezéssel érintett terület és tág
környezetének hatályos és tervezett besorolása nem ellentétes sem Magyarország és egyes
kiemelt térségeinek területrendezési tervének az OTRT-ben megállapított, sem a Pest Megyei
Területrendezési Terv térségi területfelhasználási, sem az övezeti kijelöléseivel.
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IV. ALÁTÁMASZTÓ VIZSGÁLATOK ÉS JAVASLATOK
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ALÁTÁMASZTÓ VIZSGÁLATOK ÉS JAVASLATOK A HELYI
ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSHOZ
Az alábbi táblázatban a tervezési területre vonatkozóan kerülnek az alátámasztó munkarészek
szöveges formában bemutatásra.
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA A
205 HRSZ FEJLESZTÉSI TERÜLETRE

HÉSz és
SZT
mód.

Feladat: A 103 hrsz. telken jelenleg működő óvoda és iskolaépület áll. A fejlesztő tulajdonos a 103,
106, 107, 108 hrsz területen a meglévő nevelési, oktatási intézmények bővítését tervezi, amelyhez
szükséges a beépíthetőség növelése. A területre jelenleg hatályos “LF-1” falusias lakóterület
elnevezésű építési övezet átsorolásra kerül “Vi-1” vegyes intézményi terület építési övezetre.
Tervezési terület:
A tervezési terület módosítással érintett része (103, 106, 107, 108 hrsz telek) területnagysága
összesen 5892 m2, azaz 0,58 ha.

VIZSGÁLATOK ÉS JAVASLATOK:

Tervezési terület lehatárolása, fekvése, településszerkezeti kapcsolatai:
A tervezési terület a belterület központi részén helyezkedik el. Délről a Csarnojevity Arzen utca és a
104 és 105 hrsz. lakóterületi telek, keletről a Kossuth Lajos utca, nyugatról a Dózsa György utca,
északról beállt falusias lakóterület határolja. A határoló utak ellenkező oldalán szintén falusias
lakóterület található.
Domborzati viszonyok: A terület tervezési szempontból síknak tekinthető.
Tulajdonviszonyok: A 103, 106, 107, 108 hrsz terület az önkormányzat tulajdonában van.
Területfelhasználási vizsgálat, javaslat:
A 103 hrsz. telken jelenleg működő óvoda és iskolaépület, a 108 hrsz. telken lakóépület áll. A 106 és
107 hrsz. telkek beépítetlenek.
A lakóépület átalakításával a terület alkalmas az óvoda és iskola funkció bővítésére.

Hatályos Településrendezési eszközök (TSZT, HÉSz és SZT) és módosításaik:

Hatályos TSZT, valamint tervezett módosítása:
A terület a belterület része, amelyet a hatályos TSZT falusias lakóterület (Lf) területfelhasználásba
sorol. Jelen módosítás során vegyes intézményi terület (Vi) területfelhasználásba kerül a fejlesztés
megvalósítása érdekében.
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Hatályos TSZT tervlap kivonat:

Hatályos HÉSZ és SZT vizsgálata és tervezett módosításuk:
A területet a hatályos HÉSz és SZT Lf-1 jelű falusias lakóterület építési övezetbe sorolja. A 103,
106, 107, 108 hrsz terület jelen módosítás során “Vi-1 vegyes intézményi terület” építési övezetbe
kerül. Az óvoda és iskola bővítés érdekében tehát a Helyi Építési Szabályzat módosítása
szükséges. A módosítás nemcsak a rendeltetésváltozás, hanem a beépítés inteznzitásának
növelése érdekében is szükséges.
A területre hatályos Szabályozási tervlap a terület keleti és deli részén szabályozási vonalat jelöl,
amely jelen tervmódosítás során nem módosul.
A módosítás során a terület beépítésének mértéke a hatályos 30%-ról 50%-ra kerül megnövelésre.
Hatályos HÉSZ 103, 106, 107, 108 hrsz területre vonatkozó előírásai
- kivonat –
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Hatályos SZT tervlap kivonat:

Beépítési vizsgálat, javaslat: A területet északról közvetlenül határoló telkeken, valamint a
délkeletről határoló 104 és 105 hrsz telken a lakóépületek oldalhatáron állnak. A határoló utcák
túloldalán szintén lakóterületek találhatók oldalhatáros beépítéssel. A módosítás során az új
rendeltetéshez igazodva a szabadonálló beépítés javasolt.
A Terviratok 3. mellékletét képező, a jelen tervdokumentáció tartalmát meghatározó Főépítészi
Feljegyzés szerint a szakági munkarészek tekintetében jelen tervmódosítás esetén elégséges a
szakágak településrendezési szempontú vizsgálata.
Tájrendezési, környezetvédelmi, zöldfelületi vizsgálat és javaslat: A területen a környezetét nem
zavaró, nevelési, oktatási rendeltetés tervezett, mely a már meglévő azonos rendeltetés
továbbfejlesztésével jön létre, így a bővítés várható hatása nem nagyobb a jelenlegi hatásoknál. A
jelenleg működő óvoda és iskolaépület körüli zöldfelület bővítése, az új fejlesztés keretében kertészeti
tervezéssel valósul meg.
Biológiai aktivitásérték (BIÁÉ) számítás:
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. (Étv.) 7.§ (3) bek. az
újonnan kijelölt „beépítésre szánt terület kijelölésénél írja elő a BIÁÉ érték pótlását, ennek értelmében
jelen tervmódosítás során nem újonnan kerül kijelölésre beépítésre szánt terület, így jelen esetben
BIÁÉ pótlásra nincs szükség.
Közlekedési vizsgálat és javaslat:
A fejlesztéshez tartozó épületek, építmények megközelítése a területet nyugatról határoló Dózsa
György utcáról és a keletről határoló Kossuth Lajos utcáról megoldott és továbbra is megoldható.
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Közművesítés vizsgálat és javaslat:
A terület közművekkel ellátott.

Településképet érintő változás vizsgálata:
Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és Településképi Rendelet (Tkr) tervezett
előírásai:
Lórév Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 10/2018.
(XI.15.) önkormányzati rendelete a területet a településképet meghatározó “belterület”
településrészbe sorolja.
Jelen módosítás során sem a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK), sem a Településképi
Rendelet előírásai nem kerülnek módosításra:
Általánosságban tett építészeti előírása az alábbi, amelyet jelen terület kialakításánál is be kell
tartani:
„11. A településképi szempontból meghatározó területre vonatkozó egyedi építészeti
követelmények
17. § (1) Az e rendelet 1. mellékletének a) pontjában meghatározott, a település belterületén a
településképet meghatározó területeken a településkép védelme érdekében építési tevékenység az
alábbi előírások szerint végezhető:
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Az épületek magastetős (35-45fok) kialakítással építhetők.
A tetőidom utcára merőleges, vagy hajlított ház esetén utcával párhuzamos, összetett lehet.
A harsány színű faluképbe nem illő tetőfedő anyag alkalmazása nem engedhető meg.
A lakóterületen tetőhéjalás anyaga és színezése a kialakult utcakép figyelembevételével
határozható meg, illetve ennek hiányában hagyományos színezésű égetett agyagcserép, vagy a
felületében és színében ahhoz hasonló egyéb tetőfedő anyag (pl. cserépmintás zsindely vagy
cserépmintás lemezfedés) lehet.
e) Tetőfedésre hullámpala, műanyag hullámlemez, műanyag síklemez, valamint bitumenes
hullámlemez nem alkalmazható.
f) A homlokzatszínezés esetén a településen hagyományos színezés alkalmazható.
g) Az épületek külső megjelenésében nem alkalmazhatók a feltűnő, tájidegen építési elemek, a
mesterkélt, rikító színek (pl. kék, lila, rózsaszín).
h) A tetőhéjazat cseréje esetén, egy tetőfelületen többféle anyagú, színű tetőhéjazat - kivéve a
gyárilag színárnyalatos kivitelűt - nem helyezhető el.
i) A homlokzatfelújítás csak a közterületről látható épülethomlokzat egészére kiterjedően
történhet.
j) Előkert nélküli telken elhelyezésre kerülő utcafronti épületek közterület felé néző homlokzatán
a közterületre kivezető ereszcsatorna nem helyezhető el, kivéve a homlokzati falba beépítve, illetve
takartan vagy a terepszint alatt az utcai vízelvezető hálózatba elvezetve helyezhető el.
k) Az épületek homlokzatainak, nyílászáróinak és az ingatlanok kerítéseinek színezésére rikító
színek (pl.: lila, neon színek stb.) használata településkép-védelmi szempontból nem megengedett.”
a)
b)
c)
d)
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ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY
A tervezési területre Lórév Község hatályos településrendezési eszközei sem nyilvántartott régészeti
lelőhelyet, sem műemléket, illetve műemléki környezetet nem jelölnek ki.
A kulturális örökség részét képező régészeti emlékek védelmét a hatályos jogszabályok szerint kell
biztosítani. Lórév Község Településszerkezeti terve és Szabályozási terve rögzíti a műemlékek és
régészeti lelőhelyek helyét.
A régészeti lelőhelyek, ill. a földmunkák során előkerülő leletanyag védelméről az országos
örökségvédelmi jogszabályok rendelkeznek.

ÖSSZEFOGLALVA
A tervezési terület nem érint régészeti lelőhelyet, sem műemléket, illetve műemléki környezetet.
A változtatási szándék tehát örökségvédelmi szempontból semlegesnek tekinthető.
A fejlesztés a társadalmi, szociális szempontból előnyös változáson túl az intézményellátás és
munkahelyteremtés szempontjából kiemelten pozitív változás a település életében.
Budapest, 2019. szeptember 6.

Horváth Adrienne
vezető településtervező
városépítési és városgazdálkodási szakmérnök
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TERVIRATOK
1. melléklet - Lórév Község Önkormányzatának kiemelt fejlesztési területté nyilvánító határozata
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2. melléklet - Jegyzőkönyv - Partnerségi egyeztetés és lakossági fórum
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3. melléklet – Önkormányzati főépítész tartalmat meghatározó feljegyzése
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ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYEZTETÉSI TERVDOK. 314/2012.(XI.8.)KORM.REND.42.§ TÁRGYALÁSOS
ELJÁRÁS

LÓRÉV KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK
(TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS
SZABÁLYOZÁSI TERV) MÓDOSÍTÁSA A 103, 106, 107, 108 HRSZ
KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETRE

103, 106, 107,
108 hrsz.

2 0 1 9. OKTÓBER H Ó
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JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK – tervezet: TSZTmód.
HATÁROZAT-TERVEZET
Lórév Község Önkormányzat Képviselő-testülete
…../2019.( ….) sz. határozata
Lórév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lórév Településszerkezeti tervének
módosításáról az alábbi döntést hozza:
1.

Lórév Község közigazgatási területére vonatkozóan elfogadja és jóváhagyja:

a) a Településszerkezeti Tervének alábbi területre történő módosítását:
A 103, 106, 107, 108 hrsz terület:
falusias lakóterület
területfelhasználásból

Lf → Vi

vegyes intézményi terület
területfelhasználásba

b) A Településszerkezeti terv rajzi munkarészét képező TSZT rajzszámú Szerkezeti terv, a
jelen határozat 1. mellékletét képező fedvény tervvel módosul, a módosítás területi
hatálya jelkulccsal lehatárolt területen.
c) A Településszerkezeti leírás V. fejezetének (1) bekezdése kiegészül az alábbival:
„(1) A nagyközség területén a Terv által meghatározott módon az alábbi
területfelhasználási módokat különbözteti meg:
- Beépítésre szánt területeken:
Területfelhasználási mód
Megengedett legnagyobb szintterületi sűrűség
Falusias lakóterület
0,5
Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület
2,0
Egyén különleges terület (temető)
0,2
Vegyes intézményi terület
3,5
- Beépítésre nem szánt területeken:
Erdőterület
Közlekedési és közmű terület
Zöldterület
Mezőgazdasági terület
Vízgazdálkodási terület”
2.

Jelen határozat a jóváhagyását követő napon lép hatályba.

Felelős: Bogdán György polgármester

……………………………………………
Bogdán György
polgármester
KONSZENZUS PANNÓNIA ZRT.

……………………………………
Jancsó Emőke
jegyző
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1. melléklet: a …./2019. (……) önkormányzati határozathoz:
Rajzszám

Rajz megnevezése

TSZT-1/M Lórév Község Településszerkezeti terv módosítása a 103, 106, 107, 108 hrsz területre
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JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK – tervezet: SZTmód.
Lórév Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2019. (……) Kt. sz. rendelete1
Lórév Községi Önkormányzat Lórévi Építési Szabályzat és
Szabályozási terv megállapításáról szóló 11/2004. (XI. 18.)
rendelet módosításáról
Lórév 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, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13.§ (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében
eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2)
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1.§ Lórévi Építési Szabályzat és Szabályozási terv megállapításáról szóló 11/2004. (XI. 18.) rendelet
(továbbiakban: LÉSz) 17.§ kiegészül az alábbi bekezdéssel:
“(1a) A Vi-1 jelű építési övezetre vonatkozó előírások:
Az építési övezet jele:
Területfelhasználási mód:
A rendeltetésre vonatkozó előírások:

Terepszint alatti ill. egyéb építményekre
vonatkozó előírások:

A kialakítható telek legkisebb területe (m2):
1

Vi-1
Vegyes intézményi terület
Az intézmény terület elsősorban igazgatási,
nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális
rendeltetést szolgáló épületek elhelyezésére
szolgál.
Az intézmény területen elhelyezhető épület a
fentieken kívül:
a)
iroda
b)
kereskedelmi, szolgáltató, szállás,
c)
kulturális,
d)
hitéleti,
e)
sport
rendeltetést is tartalmazhat.
Az a)–e) pontokban felsorolt rendeltetést
tartalmazó épületben a tulajdonos, a használó
vagy a személyzet számára szolgáló lakás,
legfeljebb 1 lakás/telek alakítható ki.
Terepszint alatti építmények az építési terület
határain belül helyezhetők el az alábbi
kivételekkel:
 közműakna előkertben is elhelyezhető
700

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)
Kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi
követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével készült

KONSZENZUS PANNÓNIA ZRT.
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Beépítési mód:
A beépítettség megengedett legnagyobb
aránya (%):
A megengedett legkisebb-legnagyobb
építménymagasság (m):
A közművesítettség előírt mértéke:
A zöldfelület előírt legkisebb aránya (%):
A kialakítható telek legkisebb megengedett
szélessége (m):
A kialakítható telek legkisebb megengedett
mélysége (m):

szabadonálló
50
< 6,0
teljes közmű
25
-“

2.§ A LÉSz kiegészül a jelen rendelet 1. melléklete szerinti SZT-1/M Szabályozási tervlappal.
3. § Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet előírásait a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Lórév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 11/2004. (XI. 18.) önkormányzati rendeletének mellékletét képező SZ-02
rajzszámú Lórév Község Szabályozási tervének a jelen rendelet 1. mellékletét képező SZT-1/M
szabályozási tervmódosítás területére vonatkozó szabályozási elemei.
Lórév, 2019. ……..…..

……………………………………………
Bogdán György
polgármester

KONSZENZUS PANNÓNIA ZRT.

……………………………………
Jancsó Emőke
jegyző
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1.melléklet a …./2019. (……) önkormányzati rendelethez

Rajzszám
SZT-1/M

Rajz megnevezése
Lórév Község Szabályozási terv módosítása a 103, 106, 107, 108 hrsz területre
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