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1. BEVEZETÉS
Városlőd Község Önkormányzata megbízásából a Város‐Teampannon Kft. készíti a Helyi Építési Szabályzat és
Szabályozási Terv módosítását.
Városlőd Község képviselő‐testülete a 81/2017. (V.22.) számú. határozata értelmében döntött a településrendezési
eszközeinek módosításáról.
A módosítás célja: a tulajdonos a falusi turizmus erősítéséhez kapcsolódó, munkahely teremtő beruházást tervez
megvalósítani a külterületi 045 hrsz‐ú ingatlanon. A tulajdonos a jelenlegi beépítettség mértékének megtartásával
(~10 %), a meglévő épület emeleti bővítésével (építménymagasság emelése 5,5 m‐re) szálláshellyé tervezi fejleszteni
az épületet. Ezzel a beavatkozással új funkciót kaphatna az évek óta üresen álló épület.
A településrendezési tervek készítésére és módosítására vonatkozó véleményezési eljárásokat a 314/2012. (XI. 8.)
Kormányrendelet (továbbiakban: TFR rendelet) határozza meg. Mivel a módosítás nem érint településszerkezetet
meghatározó műszaki infrastruktúrahálózatot, főhálózatot, nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése,
valamint nem történik zöld‐, vízgazdálkodási, erdő‐, és természetközeli terület megszüntetése, ezért a TFR rendelet
32. § (4) bekezdése értelmében a változtatás egyszerűsített eljárás keretében kerül módosításra.
Városlőd település településrendezési eszközei a következők:



Helyi építési szabályzatról szóló 8/2008. (X. 28.) Önkormányzati rendelet
Településszerkezeti tervről szóló 33/2004. (X. 20.) Kt. határozat

A hatályos településrendezési eszközök a település honlapján is megtekinthetők a következő honlapcímen:
http://www.varoslod.hu/index.php?menu=ok&oldal=ok_ktr
A módosítás a szerkezeti tervet, a helyi építési szabályzatot és a szabályozási tervet érinti.
A TFR rendelet átmenti rendelkezései alapján az Önkormányzat a településrendezési eszközeit az Országos
Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet 2012. augusztus 6‐án
hatályos településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembe vételével módosítja. A felsőbb
jogszabályok szerint az elfogadásnak 2018. december 31‐ig meg kell történnie.
Jelen dokumentum tartalmazza a módosítási javaslatot (jóváhagyandó munkarészek), valamint azok indoklását
(alátámasztó javaslat).
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Városlőd településrendezési eszközök módosítással érintett területe
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2. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK
2.1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA
HATÁROZATTERVEZET
…./2017. (……) Kt.‐ határozat
Városlőd Község Képviselő‐testülete a 33/a/2004. (X. 20.) Kt. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Tervet
a következő képen módosítja:
1. A 33/a/2004. (X. 20.) Kt. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Terv Belterületi tervlapja az 1. mellékletben
jelölt tervezési területtel módosul.
2. Az 1. pont szerinti településszerkezeti terv módosításához kapcsolódó településszerkezeti tervi leírást a 2. melléklet
tartalmazza.
Jelen határozat a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.
K.m.f.

Csekényi István
polgármester

Dr. Ádám Renáta
jegyző
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melléklet a …./2017. (…) Kt. határozathoz

Koszorú Lajos
TT1 01‐1346

2.

melléklet a …./2017. (…) Kt. határozathoz

A 045 hrsz‐ú telek a településszerkezeti terv módosításával összhangban turisztikai erdőterület területfelhasználásba
kerül besorolásra.
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2.2. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA
RENDELETTERVEZET
Városlőd Község Önkormányzata Képviselő‐testületének ..../2017. (…….) önkormányzati
rendelete a Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2008. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Városlőd 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 Veszprém Megyei Kormányhivatal,
Budapest Főváros Kormányhivatal, Balaton‐felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság, Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Közép‐dunántúli
Vízügyi Igazgatóság, Miniszterelnökség, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Honvédelmi Minisztérium, Veszprém
Megyei Rendőr‐főkapitányság, Nemzeti Média‐ és Hírközlési Hatóság, Országos Atomenergia Hivatal, Veszprém
Megyei Önkormányzat, Csehbánya Község Önkormányzata, Farkasgyepű Község Önkormányzata, Szentgál Község
Önkormányzata, Kislőd Község Önkormányzata, Úrkút Község Önkormányzata, valamint a partnerek véleményének
kikérésével és a partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően a következőket rendeli el:
1. § Városlőd község helyi építési szabályzatáról szóló 8/2008. (X. 28.) rendeletének (továbbiakban Rendelet) SZT‐4
jelű külterületi szabályozási terve jelen rendelet 1. mellékletén jelölt tervezési terület normatartalmával módosul.
2. § (1)

A Rendelet 27. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„ Az erdőterületeken az E‐3* övezet kivételével 0,5 ha‐nál kisebb telek nem alakítható ki.”
(2)A Rendelet 27. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az erdőterületeken, ahol az épületelhelyezés megengedett, csak a helyi építési hagyományoknak megfelelő épület
építhető. Az épület építménymagassága legfeljebb 4,5 m, az E‐3* övezetben legfeljebb 5,5 m lehet. A homlokzatmagasság
a lejtő felőli oldalon sem haladhatja meg az 5,5 m‐t.”
(3) A Rendelet 27. § (8) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az E‐3 jelű egészségügyi‐szociális‐turisztikai rendeltetésű erdőterületeken az erdő rendeltetésének megfelelő üdülési,
turisztikai építmények (vadászház, vendéglő, üdülőház, stb.) illetve erdőgazdasági célú építmények helyezhetők el 10 ha‐t
2
meghaladó telken. Az E‐3* jelű övezetében a legkisebb telekméret 2500 m .”
(4) A rendelet 27. § a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„Az E‐3 jelű egészségügyi‐szociális‐turisztikai rendeltetésű erdőterületeken a beépítettség mértéke legfeljebb 1,5 %, E‐3*
jelű övezetben legfeljebb 10%.”
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
Kihirdetés napja: 2017. ………………...

Csekényi István
polgármester

Dr. Ádám Renáta
jegyző
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melléklet a …./2017. (…) önkormányzati rendelethez: SZT‐4 jelű külterületi szabályozási tervlap módosítása

Koszorú Lajos
TT1 01‐1346
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3. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT
TELEPÜLÉSSZERKEZETI POZÍCIÓ, TERÜLETFELHASZNÁLÁS, BEÉPÍTÉS
A tervezési terület a 8‐as számú főúttól északra, a 83‐as számú főút mellett, Városlőd északi részén helyezkedik el. A
területet erdő veszi körül. A 045 hrsz‐ú ingatlan a tulajdoni lap alapján művelésből kivett (lásd: 5.2 melléklet). A telek
területe 3141 m2, melyen két közepes/rossz állapotú földszintes épület található, mely egykor a MATÁV tulajdonában
volt. A telek jelenlegi beépítettsége 8,5%, de a szabályozási terv szerinti, főút szélesítéséhez szükséges terület
biztosítását követően alig kevesebb, mint 10% lesz a telekalakítást követően (9,9%).
Légi fotó részlet (Forrás: https://maps.google.com)

Fotók: (Forrás: beruházó)
Fő épület

Melléképület

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA
A tervezési terület hatályos településszerkezeti terven jelölt területfelhasználása nincs összhangban a hatályos
szabályozási terv övezetével.
A hatályos szabályozási terv E‐1 jelű beépítésre nem szánt védelmi célú erdőterület övezeteként jelöli a tervezési
területet. A hatályos helyi építési szabályzat 27. § (9) bekezdése alapján E‐1 övezetben épület nem helyezhető el. A
hatályos helyi építési szabályzat tervezési területre vonatkozó előírásai:
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„27.§. Erdőterület
(1)

Az erdőterületeket Városlőd közigazgatási területén a Szabályozási Terv „E”‐vel jelöli. Elsődleges rendeltetésük szerint az
erdőterületek a következők:
a) védelmi célú erdőterület (E‐1)

(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(9)

(10)
(11)

b) gazdasági célú erdőterület (E‐2)
c) egészségügyi‐szociális‐turisztikai célú erdőterület (E‐3)
Az erdők szabályozási terv szerinti elsődleges rendeltetésének megváltoztatása az önkormányzat által véleményezett
üzemtervek alapján történhet. Az erdőterületeken csak olyan erdőgazdálkodási és egyéb tevékenységek folytathatók, amelyek
az erdőt rendeltetésük betöltésében nem zavarják.
Az erdőterületeken 0,5 ha‐nál kisebb telek nem alakítható ki.
Az erdőterületek szabad látogathatóságát a tulajdoni állapottól függetlenül biztosítani kell.
A védelmi és egészségügyi‐szociális‐turisztikai erdőterületeken távközlési magasépítmény, adótorony, antenna nem
létesíthető.
Az erdőterületeken, ahol az épületelhelyezés megengedett, csak a helyi építési hagyományoknak megfelelő épület építhető. Az
épület építménymagassága legfeljebb 4,5 m lehet. A homlokzatmagasság a lejtő felőli oldalon sem haladhatja meg az 5,5 m‐t.
Az E‐2 jelű gazdasági rendeltetésű erdőterületen az erdő rendeltetésének megfelelő építmény (erdészház, vadetető, magasles,
stb.) helyezhető el, 10 ha‐t meghaladó telken. A beépítettség mértéke legfeljebb 0,5 % lehet.
Az E‐3 jelű egészségügyi‐szociális‐turisztikai rendeltetésű erdőterületeken az erdő rendeltetésének megfelelő üdülési, turisztikai
építmények (vadászház, vendéglő, üdülőház, stb.) illetve erdőgazdasági célú építmények helyezhetők el 10 ha‐t meghaladó
nagyságú telken. A beépítettség mértéke legfeljebb 1,5 %.
Az E‐1 jelű védelmi rendeltetésű erdőterületeken épület nem helyezhető el. A közműlétesítmények és közlekedési építmények
– amennyiben az erdő rendeltetését nem zavarják – csak a természetvédelmi és az erdészeti hatóság hozzájárulásával
helyezhetők el.
Az erdők művelése során tarvágás 1 ha‐nál nagyobb területen csak havaria (pl. növényegészségügyi) esetén végezhető.
Az erdősítésre javasolt területeken épület nem helyezhető el. Az erdőtelepítés és művelési ág váltás megvalósulásáig a területen
a mezőgazdasági művelés folytatható, az erdősítés lehetőségét megakadályozó területhasználat azonban nem engedélyezhető.”

Részlet a hatályos településszerkezeti tervből

Részlet a hatályos külterületi szabályozási tervből

TÁJRENDEZÉSI VIZSGÁLAT
A terület nem része az országos ökológiai hálózatnak, nem érinti NATURA 2000 terület, valamint nem része az
Országos Erdőállomány Kataszternek. Az erdőterületek körülveszik a 045 hrsz‐ú telket, ezért a szabályozás során
olyan területhasználatba javasolt a telket besorolni, ami nincsen kedvezőtlen hatással a környező erdőterületekre.
A területrendezési tervek alapján a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek övezetében tartozik.
Bár a telket erdőterületek veszi körül, a terület hasznosítása során összhangban kell lenni a tájképi értékekkel.
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Országos ökológiai hálózat (zöld: magterület, sárga:
pufferterület, narancs: ökológiai folyosó) ‐ (Forrás: BfNPI)

EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS

Részlet az Országos Erdőállomány Kataszterből (Forrás:
erdoterkep.nebih.hu)

Natura 2000 területek (Forrás: BfNPI)

ÖRÖKSÉGVÉDELEM
A hatályos településrendezési eszközök alapján a 045 hrsz‐ú telket nem érinti régészeti terület, műemlék, műemléki
környezet, valamint nem része a világörökségi és világörökség‐várományos területeknek.
INFRASTRUKTÚRA
A telek közvetlenül megközelíthető a 83. számú főútról (és közvetve a 8. sz. főútról) kapubejárón keresztül. A 8. sz.
főút gyorsforgalmi úttá fejlesztését tervezik, mely közvetlenül nem érinti a telket. Jelenleg csak az épületek
ivóvízellátása és elektromos energia ellátása megoldott.
EGYÉB KORLÁTOZÓ TÉNYEZŐ
Előzetes vizsgálataink alapján a terület nem belvíz‐ és árvíz‐veszélyeztetett. Az mbfh.hu honlapon elérhető adatok
szerint a telek környezetében a 83. főút mentén szeletes földcsuszamlást, rogyást észleltek 1980‐ban, valószínűleg
szivárgó vizek miatt. A veszélyforrás elhárítására vízelvezető árok, áteresz, valamint laposabb rézsű épült.
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4. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT
4.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT
A tulajdonos a falusi turizmus erősítéséhez kapcsolódóan munkahely teremtő beruházást tervez megvalósítani a 045
hrsz‐ú ingatlanon. A jelenlegi beépítettségi mérték keretein belül a meglévő főépület fejlesztésével szálláshely
szolgáltatást kíván megvalósítani. Ezzel a beavatkozással új, a környezethez illeszkedő funkciót kaphatnának az évek
óta üresen álló épületek.
Településszerkezettel kapcsolatos javaslatunk, hogy a környező erdőterületek és a tájkép védelme érdekében
maradjon erdőterület a telek besorolása. A terület településszerkezeti terven turisztikai erdőterületbe sorolásával
összhangba kerül a módosított szabályozási terv övezetével.
A szabályozási terven a 045 hrsz‐ú telek E‐1 (védelmi célú erdőterület) övezetből, E‐3* (egészségügyi‐szociális‐
turisztikai célú erdőterület) új övezetbe kerül besorolásra. Az E‐3 övezetben a beépítettség mértéke a hatályos
előírások szerint max. 1,5 % lehet. Az OTÉK az egészségügyi‐szociális, turisztikai erdőterületen legfeljebb 5%‐ot
enged, melytől az OTÉK 111.§ alapján a helyi építési szabályzatban el lehet térni, mivel a beépítésre nem szánt
területeken a legnagyobb beépíthetőség max. 10% lehet.
Az OTÉK 6. § (1) bekezdése szerint: A városok és községek (a továbbiakban együtt: település) igazgatási területét építési
szempontból
5
a) beépítésre szánt (beépített, további beépítésre kijelölt) területbe, amelyen belüli építési övezetekben az építési telkek
megengedett beépítettsége legalább 10% illetőleg
b)6 beépítésre nem szánt területbe, amelyen belüli övezetekben a telkek megengedett beépítettsége legfeljebb
10%
kell sorolni.
Az E‐3* övezetben így a javasolt beépítettség max. 10%, összhangban a jogszabályokkal, valamint a jelenlegi
beépítettséggel (főút szélesítéséhez kapcsolódó telekalakítást követően), valamint biztosítja a tervezett fejlesztés
megvalósíthatóságát.
A terület nem tartozik kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek közé, illetve nem része a jogszabályokban védett
természetvédelmi területeknek, továbbá nem tartozik az Országos Erdőállomány Kataszterbe. A megengedett
legnagyobb épületmagasság 4,5 méterről 5,5 m‐re emelkedik, mely lehetővé teszi az épület bővítését, miközben a
terület meglévő beépítettsége nem növekszik. A tervezett 1 méteres magasságnövelés a tervezési területen tájképileg
nem zavaró, mivel erdőterület veszi körül és csak a főút felől látszódik.
Részlet a hatályos településszerkezeti tervből
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Részlet a hatályos SZT‐4 jelű Külterületi Szabályozási
Tervből

EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS

Módosítási javaslat

4.2. TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT
A módosítással érintett területen védett vagy védelemre érdemes természeti érték, természetes vagy természetközeli
élőhely nem található. A korábban kapott adatszolgáltatások alapján az érintett terület nem része a Natura 2000
területnek, az országos ökológiai hálózatnak, valamint az Országos Erdőállomány Kataszternek. A kialakuló telek
meglévő beépítettsége a módosítás során nem változik. Így a módosítás természetvédelmi érdeket nem sért.
Az OTrT szerint Városlőd a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetébe tartozik, a korábban
megadott adatszolgáltatás szerint érinti a tervezési területet. A tervezett módosítás a kialakult állapot, az
építménymagasság kis mértékű emelése, valamint a terület helyzete miatt érdemben nincs kedvezőtlen hatással a
tájképre. (Lásd még 4.6 fejezet)
4.3. KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT
A 2/2005. (I.11) Kormányrendelet értelmében az Önkormányzat saját hatáskörében dönthet arról, hogy szükséges‐e a
környezeti vizsgálat lefolytatása. Amennyiben az Önkormányzat úgy dönt, hogy eltekint ettől, azt a rendelet 5. § (3)
bekezdése alapján indokolnia kell.
Véleményünk szerint a módosítás nem jár jelentős környezeti hatással:








2

a módosítás kiterjedése pontszerű, a telek mérete alig több, mint 3000 m
beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre
a településszerkezeti terv korrekciója után, a fő területhasználat nem változik (erdő marad);
a módosítás más tervekre, programokra hatással nem lesz, a környező területfelhasználások
rendeltetésszerű használatát nem korlátozza;
a módosítás nem érint védett természeti területet
a módosítás nem jár természeti erőforrás igénybevételével
a módosítást a környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályok végrehajtása nem érinti;


4.4. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI JAVASLAT
A tervezési terület jelenleg főútról közvetlenül megközelíthető. A területen a beruházás következtében jelentős
forgalomnövekedés nem várható, ellátására az útszakasz alkalmas. A parkolás – a telek méreteiből következően –
telken belül megoldható. A beruházás megvalósítása során figyelembe kell venni a szabályozási tervben jelölt főúti
szélesítést.
4.5. KÖZMŰFEJLESZTÉSI ÉS HÍRKÖZLÉSI JAVASLAT
Jelenleg az ingatlanon a víz és villany ellátás megoldott. A gázt nem tervezik kiépíteni, szennyvízhálózat nincs. A
szennyvízkezelés házi szennyvíztisztítóval kerül megoldásra a hatályos jogszabályoknak megfelelően.
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4.6. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA
Városlőd településrendezési eszközeinek módosítása során a Veszprém megye területrendezési tervéről szóló 5/2005.
(V. 27.) önkormányzati rendeletét (VMTrT), valamint az ország területrendezési tervéről szóló 2003. évi XXVI. törvény
(OTrT) előírásait kell figyelembe venni. Mivel az OTrT előírásai 2013. január 1‐jétől megváltoztak, ugyanakkor a megyei
területrendezési terv felülvizsgálata és módosítása a mai napig nem történt meg, ezért a megyei területrendezési
tervek övezeteinek és területfelhasználásainak alkalmazása során figyelembe kell venni az OTrT 31/B. § szerinti
átmeneti rendelkezéseket is.
Térségi szerkezet
A módosítás nem érint országos és térségi jelentőségű infrastruktúra‐hálózati elemeket, valamint országos és térségi
jelentőségű egyedi építményeket.
Térségi területfelhasználás
A módosítás erdőgazdálkodási területen történik. Új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, így a módosítás
összhangban van a területrendezési tervekkel.
Térségi övezetek
Az OTrT 2013‐as jogszabályváltozása során alkalmazandó országos és térségi övezetek közül országos ökológiai
hálózat: magterület, ökológiai folyosó, pufferterület, kiváló termőhelyi adottságú szántóterület, jó termőhelyi
adottságú szántóterület, kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, erdőtelepítésre alkalmas terület, világörökség és
világörökség‐várományos terület, nagyvízi meder és a Vásárhelyi‐terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló
vízkár‐elhárítási célú szükségtározók területe, rendszeresen belvízjárta terület övezetét a módosítás nem érinti.
A megyei területrendezési terv nem jelölte Városlőd területét honvédelmi területként, az OTrT ugyanakkor kiemelt
fontosságú honvédelmi területként jelöli a település közigazgatási területét. Vizsgálataink szerint a honvédelem
érdekeit nem érinti a módosítás.
Az ásványi nyersanyag‐gazdálkodási terület övezete a település teljes közigazgatási területét érinti, a módosítás a
kitermelést nem lehetetlenítik el, hiszen beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre.
A területet földtani veszélyforrás érinti, de mivel új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, ezért az övezetre
vonatkozó előírásokkal összhangban van a módosítás.
A területet érinti az országos vízminőség‐védelmi terület övezete. Beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, csak
erdőterület területfelhasználáson belül közjóléti funkciót lehet elhelyezni a telken. Az OTrT előírásai alapján a vizek
védelmét a HÉSZ 8. § (5) bekezdése szolgálja.
Összességében a módosítás összhangban van a területrendezési tervek szabályozásával.
Térségi szerkezeti terv (a
módosítással érintett terület
pirossal jelölve)
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Magterület övezete
Ökológiai folyosó övezete
Pufferterület övezete

Kiváló termőhelyi adottságú
erdőterület
Erdőtelepítésre alkalmas terület
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Ásványi nyersanyag‐gazdálkodási
terület övezete
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Földtani veszélyforrás terület
övezete

Városlőd közigazgatási területére
eső földtani veszélyforrás területek

Térségi szerkezeti terv (a
módosítással érintett terület
pirossal jelölve)

Tájképvédelmi szempontból
kiemelten kezelendő terület övezete

Tájképvédelmi szempontból
kiemelten kezelendő terület
övezete (adatszolgáltatás alapján)

Országos vízminőség‐védelmi
terület övezete

Városlőd közigazgatási területére
eső Országos vízminőség‐védelmi
területek (adatszolgáltatás alapján)

Országos Területrendezési Terv övezetei
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5. MELLÉKLET
5.1. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

1.Városlőd Község Önkormányzat 81/2017. (V.22.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő‐testülete a kérelmező költségviselése mellett az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében
és a 8. § (1) bekezdésében, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben
biztosított jogkörében eljárva Városlőd Község Önkormányzata Képviselő‐testületének a Helyi
Építési Szabályzatról szóló 8/2008. (X. 28.) önkormányzati rendeletben elfogadott
településrendezési eszközeit (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat, szabályozási terv)
egyszerűsített eljárás keretében az alábbiak szerint módosítja:
I. Városlőd 045 hrsz‐ú telken lévő védelmi erdőterületen fekvő volt MATÁV épület
fejleszthetősége érdekében terület más övezetbe történő átsorolása

16

VÁROSLŐD TRT MÓDOSÍTÁS – 2017. AUGUSZTUS

EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS

5.2. TULAJDONI LAP
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5.3. OTÉKTÓL VALÓ ELTÉRÉS KÉRELEM

Tisztelt Németh Zsolt Állami Főépítész Úr!
Városlőd Község Önkormányzata a 045 hrsz‐ú telek területét egészségügyi‐szociális‐turisztikai célú erdőterületbe
kívánja sorolni, mellyel a falusi turizmushoz kapcsolódó fejlesztés lehetőségét szeretné biztosítani. Az Országos
Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK)
2012. augusztus 6‐án hatályos állapota szerint erdőterületen.
„28. § (1) Az erdőterület erdő céljára szolgáló terület.
(2) Az erdőterület az erdő rendeltetése szerint:
1. védelmi (védett és védő),
2. gazdasági,
3. egészségügyi‐szociális, turisztikai,
4. oktatási‐kutatási
rendeltetésű lehet.
(3) A védelmi rendeltetésű erdőterületen épületet elhelyezni nem lehet.
2
(4) A 100 000 m ‐t (10 ha) meghaladó területnagyságú telken
1. gazdasági és oktatási‐kutatási rendeltetésű erdőterületen 0,5%‐os beépítettséggel,
2. egészségügyi‐szociális, turisztikai rendeltetésű erdőterületen 5%‐os beépítettséggel
az erdő rendeltetésének megfelelő építmények helyezhetők el.”
A már kialakult állapot (beépítettség mértéke, telekméret) paraméterei sem felelnek meg az OTÉK által előírásainak,
ezért az OTÉK) 111.§.(2). bekezdése szerint a helyi építési szabályzat, szabályozási terv az OTÉK II.‐ III. fejezetében
meghatározott településrendezési követelményeknél megengedőbb követelményeket is megállapíthat akkor, ha
a)
b)
c)

azt különleges településrendezési okok, vagy a kialakult helyzet indokolja,
továbbá közérdeket nem sért, valamint
biztosított, hogy a 31. § (1) bekezdésben foglalt követelmények teljesülnek,

A tervezett HÉSZ módosítással érintett előírásai:
„Erdőterület
27. §
(3) Az erdőterületeken az E‐3* övezet kivételével 0,5 ha‐nál kisebb telek nem alakítható ki.
(8) Az E‐3 jelű egészségügyi‐szociális‐turisztikai rendeltetésű erdőterületeken az erdő rendeltetésének megfelelő üdülési,
turisztikai építmények (vadászház, vendéglő, üdülőház, stb.) illetve erdőgazdasági célú építmények helyezhetők el 10 ha‐t
2
meghaladó telken. Az E‐3* jelű övezetében a legkisebb telekméret 2500 m .
(8a) Az E‐3 jelű egészségügyi‐szociális‐turisztikai rendeltetésű erdőterületeken a beépítettség mértéke legfeljebb 1,5 %, E‐
3* jelű övezetben legfeljebb 10%.”

A kiemelt szabályozásrészletek az OTÉK szabályozásához képest megengedőbb szabályozást tartalmaznak, ezért
OTÉK‐tól való eltérést tesznek szükségessé. Az OTÉK eltérés szükségességét a következő indokok alapozzák meg.
1. Különleges településrendezési okok, vagy kialakult helyzet bemutatása (111. § (2) bek. a) pontja szerint
Az OTÉK eltéréssel érintett övezet egy telket érint. A 3141m2‐es ingatlan tulajdoni lapja alapján művelésből kivett. A
területet erdőterületek veszik körül, így a javasolt területfelhasználási kategória illeszkedik a környezetébe, valamint
turisztikai rendeltetésnek megfelelő fejlesztést tesz lehetővé, alkalmassá téve az évek óta használaton kívül lévő
épületek újrahasznosítását. Az OTÉK a kialakult állapotnak megfelelő paramétereket nem engedélyezi, így azok
módosítása szükséges. A terület jelenleg 8,5%‐a beépített, mely a szabályozási terven lévő útszélesítés
2)
megvalósulásával, kevesebb, mint 10% (9,9 %)‐ra módosul. A javasolt legkisebb telekméret (2500 m , és a max. 10 %‐
os beépítettség megfelel a meglévő és tervezett állapotnak, és a jelenlegi beépítettség növelése nélkül biztosítja a
terület fejlesztés lehetőségét.
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Az OTÉK 6. § (1) bekezdése szerint: A városok és községek (a továbbiakban együtt: település) igazgatási területét építési
szempontból
5
a) beépítésre szánt (beépített, további beépítésre kijelölt) területbe, amelyen belüli építési övezetekben az építési telkek
megengedett beépítettsége legalább 10% illetőleg
b)6 beépítésre nem szánt területbe, amelyen belüli övezetekben a telkek megengedett beépítettsége legfeljebb
10%
kell sorolni.
Az E‐3* övezetben így a javasolt beépítettség max. 10%, mely összhangban van a jogszabályokkal.
2. Az eltérés közérdekkel való összhangjának igazolása (111. § (2) bek. b) pontja szerint)
A terület külterületen magántulajdonban van, közterületet nem érint. A terület nem tartozik kiváló termőhelyi
adottságú erdőterületek közé, nem része sem a jogszabályokban védett természetvédelmi területeknek, továbbá
nem tartozik az Országos Erdőállomány Kataszterbe. Így a módosítás közérdeket nem sért.
3. Az OTÉK 31. § (1) bekezdésében lévő követelmények teljesüljenek, azaz „az építményeket csak úgy szabad
elhelyezni, hogy azok együttesen feleljenek meg a településrendezési, a környezet‐, a táj‐, a természet‐ és a
műemlékvédelmi, továbbá a rendeltetési, az egészség‐, a tűz‐, a köz‐ és más biztonsági, az akadálymentességi
követelményeknek, valamint a geológiai, éghajlati, illetőleg a terep, a talaj és a talajvíz fizikai, kémiai, hidrológiai
adottságainak, illetőleg azokat ne befolyásolják károsan.” (111. § (2) bek. c) pontja szerint)
A megengedőbb szabályozás összhangban van az OTÉK 31. § (1) bekezdésével:
 A módosítással érintett területen a megengedőbb szabályozás biztosítja, hogy a már kialakult beépítettség
mértéke ne nőjön,
 A módosítással érintett területen védett, vagy védelemre érdemes természeti érték nem található;
 A módosítással érintett területen és környezetében örökségi értékek (műemlék, régészeti terület), épített
környezeti érték nem található;
 A HÉSZ környezetvédelmi előírásai alapján a környezetvédelmi követelmények biztosíthatóak.
 A terület erdőterülettel van körbevéve, így a módosítás illeszkedik a tájba, ezáltal a tájképvédelem biztosítva van.

Összességében megállapítható, hogy az OTÉK‐tól való eltéréssel kialakított erdőterület előírásai összhangban vannak
a felsőbb jogszabályokkal, közös érdekeket nem sért. A tervezett fejlesztés a település gazdasága számára is
jótékonyan hat. Ezért kérjük, hogy járuljanak hozzá a Városlőd helyi építési szabályzatáról szóló 8/2008. (X. 28.)
önkormányzati rendeletben az övezet előírásainak módosításához.

Városlőd, 2017.

……………………………………………
Polgármester

………………………………………..
Önkormányzati főépítész

Mellékletek:
Az erdőterületre vonatkozó megengedőbb szabályozáshoz:

 1.1 Szabályozási tervi kivonat
 1.2 A HÉSZ erdőterületre vonatkozó előírásai

19

EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS

VÁROSLŐD TRT MÓDOSÍTÁS – 2017. AUGUSZTUS

1.1. Melléklet – szabályozási terv kivonat

A megengedett szabályozással érintett erdőterület (E‐3* övezet).
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1.2. Melléklet – HÉSZ kivonat
Erdőterület
27.§.
(1) Az erdőterületeket Városlőd területén a Szabályozási Terv „E”‐vel jelöli. Elsődleges rendeltetésük szerint az
erdőterületek a következők:
a) védelmi célú erdőterület (E‐1)
b) gazdasági célú erdőterület (E‐2)
c) egészségügyi‐szociális‐turisztikai célú erdőterület (E‐3)
(2) Az erdők szabályozási terv szerinti elsődleges rendeltetésének megváltoztatása az önkormányzat által
véleményezett üzemtervek alapján történhet. Az erdőterületeken csak olyan erdőgazdálkodási és egyéb
tevékenységek folytathatók, amelyek az erdőt rendeltetésük betöltésében nem zavarják.
(3) Az erdőterületeken az E‐3* övezet kivételével 0,5 ha‐nál kisebb telek nem alakítható ki.
(4) Az erdőterületek szabad látogathatóságát a tulajdoni állapottól függetlenül biztosítani kell.
(5) A védelmi és egészségügyi‐szociális‐turisztikai erdőterületeken távközlési magasépítmény, adótorony, antenna
nem létesthető.
(6) Az erdőterületeken, ahol az épületelhelyezés megengedett, csak a helyi építési hagyományoknak megfelelő épület
építhető. Az épület építménymagassága legfeljebb 4,5 m lehet, az E‐3* övezetben az építménymagasság legfeljebb
5,5 m lehet. A homlokzatmagasság a lejtő felőli oldalon sem haladhatja meg az 5,5 m‐t.
(7) Az E‐2 jelű gazdasági rendeltetésű erdőterületen az erdő rendeltetésének megfelelő építmény (erdészház,
vadetető, magasles, stb.) helyezhető el, 10 ha‐t meghaladó telken. A beépítettség mértéke legfeljebb 0,5 % lehet.
(8) Az E‐3 jelű egészségügyi‐szociális‐turisztikai rendeltetésű erdőterületeken az erdő rendeltetésének megfelelő
üdülési, turisztikai építmények (vadászház, vendéglő, üdülőház, stb.) illetve erdőgazdasági célú építmények
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helyezhetők el 10 ha‐t meghaladó telken. Az E‐3* jelű övezetében a legkisebb telekméret 2500 m .
(8a) Az E‐3 jelű egészségügyi‐szociális‐turisztikai rendeltetésű erdőterületeken a beépítettség mértéke legfeljebb 1,5
%, E‐3* jelű övezetben legfeljebb 10%.
(9) Az E‐1 jelű védelmi rendeltetésű erdőterületeken épület nem helyezhető el. A közműlétesítmények és közlekedési
építmények – amennyiben az erdő rendeltetését nem zavarják – elhelyezhetők.
(10) Az erdők művelése során tarvágás 1 ha‐nál nagyobb területen csak havaria esetén végezhető.
(11) Az erdősítésre javasolt területeken épület nem helyezhető el. Az erdőtelepítés és művelési ág váltás
megvalósulásáig a területen a mezőgazdasági művelés folytatható, az erdősítés lehetőségét megakadályozó
területhasználat azonban nem engedélyezhető.
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