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1. ELŐZMÉNYEK
A Hosszúhetény Község Polgármesteri Hivatalába 8 db olyan, Hosszúhetény Község Helyi Építési
Szabályzatáról szóló 8/2016. (X.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: HÉSZ) módosítására
vonatkozó kérelem érkezett, amelyeket az Önkormányzat megvizsgált és döntést hozott a helyi
rendelet módosítási eljárásának elindításáról. Továbbá 2 db önkormányzati indítvány is szerepel a
módosító indítványok között. A településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Továbbiakban: Korm. rendelet) 32.
§ (1) bekezdés a) pontja szerint teljes eljárásrend alkalmazásával a HÉSZ 2021. évi 1. sz. módosítási
eljárásnak elnevezve kívánja a módosítási eljárást az Önkormányzat lefolytatni.
A
településfejlesztési
koncepcióról,
az
integrált
településfejlesztési
stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 08.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltak alapján, a
munka első lépéseként elkészültek telepítési tanulmánytervek.
Az Önkormányzat képviselőtestülete döntött arról, hogy elfogadja a telepítési tanulmányterveket a
tervezés alapjának, majd a partnerségi egyeztetés szabályinak megfelelően, valamint a Korm.
rendeletben rögzített eljárási szabályok szerint megindult a teljes eljárás előkészítése.
A felülvizsgálat megindításáról a 35/2021. (V.17.) számú határozatában döntött a Képviselő-testület.
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2. A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA

1. számú módosítási indítvány
Módosítási kérelem:
A kérelem tárgy lényegében egy hibajavítás, mert a szerkezeti terv és a szabályozási terv nem egyezik.
Mivel a kiszabályozással tervezett útnak nincs érdemi településszerkezeti funkciója, és a vonalvezetése
sem szerencsés, ezért az önkormányzat nem tervezi megvalósítani, így törlésre kerül, ezzel egységessé
válik a szerkezeti és a szabályozási terv.
A 110 hrsz. alatti telek közterületi megközelíthetősége továbbra is biztosított marad a tervezett
szabályozás alapján, és ez a szerkezeti terven is pontosításra kerül.
Kivágat a hatályos szerkezeti tervből:

Kivágat a hatályos szabályozási tervből:
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Módosítási javaslat:
A kiszabályozással tervezett útnak nincs érdemi településszerkezeti funkciója, a vonalvezetése
sem szerencsés, ezért az önkormányzat nem tervezi megvalósítani, így törlésre kerül.
A 110 hrsz. alatti telek közterületi megközelíthetősége továbbra is biztosított marad a tervezett
szabályozás alapján, és ez a szerkezeti terven is pontosításra kerül.
Kivágat a tervezett településszerkezeti tervből:

Kivágat a tervezett szabályozási tervből:
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2. számú módosítási indítvány

Módosítási kérelem:
A 3702/8, a 3703, a 3708 és a 3709/29 hrsz-ú ingatlanok Má jelü övezetből Mk jelű övezetbe
történő átsorolása a telkek használatának megfelelően, hivatkozással a 2016. előtti szabályokra
is. További kérés az Mk jelű övezetben a lakóépület építésének biztosítása a kialakult állapotnak
megfelelően. A kérelmezett tömb É-i szomszédján nincs övezeti jel, amelyet pótolni szükséges a
jogbizonytalanság megszüntetése érdekében. Ez a módosítás valójában egy hibajavítás.
Kivágat a hatályos szerkezeti tervből:

Kivágat a hatályos szabályozási tervből:
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Módosítási javaslat:
A hibajavítás a tervezett szerkezeti és szabályozási tervlapokon megtörtént. A HÉSZ-ben az Mk
övezetre vonatkozó előírások az alábbiak szerint kerültek pontosításra:
(5) Kertes mezőgazdasági rendeltetésű övezet jele M-k. Az övezet a szabályozási terv által jelölt

területeken kívül nem növelhető. Az övezetre a következő részletes előírások vonatkoznak:
a)
a területen állattartásra szolgáló építmény nem építhető
b)
telekalakítás, beépítés szabályai:
ba) a földrészleteken egy, a 5% beépítettséget meg nem haladó alapterületű, ideiglenes
tartózkodásra is alkalmas gazdasági épület helyezhető el, különálló építményként csak
pince és közműpótló berendezés építhető, árnyékszék csak a főépülettel együtt
helyezhető el
bb) a szomszédos telektől olyan távolságokat kell megtartani, hogy az elhelyezni kívánt
épület mellékfunkciói (pl. pince földdombja, épület körüli víztelenítés, stb.) a
szomszédos telkek használatát ne zavarják. Egymáshoz közeli épület elhelyezés
esetén az OTÉK-ban előírt tűztávolságot kell megtartani
bc) a telken garázs nem létesíthető.
c)
A gazdasági épület: legfeljebb 4,5 m lejtő felőli homlokzatmagasságú lehet.
Kivágat a tervezett településszerkezeti tervből:
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Kivágat a tervezett szabályozási tervből:
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3. számú módosítási indítvány
Módosítási kérelem:
A 3339, 3340, 3342, 3344, 3345 és a 3349 hrsz-ú ingatlanok falusi túrizmus és vendéglátás, továbbá
a tulajdonos számára szolgáló lakás építése érdekében az övezeti előírások, továbbá funkcióhoz
szükséges mértékű a közterület-szabályozás szükséges mértékű felülvizsgálata.
Kérelmezők: Nemes Eszter és Nemes András, valamint Juhász Péter és Vass Tícia.
A kérelmezők koncepciója szerint a falusi turizmushoz kapcsolódó vendéglátó épületek, továbbá
szolgálati lakás épülne az érintett területeken.
Kivágat a hatályos településszerkezeti tervből:
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Kivágat a hatályos szabályozási tervből:

Módosítási javaslat:
A 2015-16-ban készült jelenleg hatályos településrendezési eszközök a rendelkezésre bocsájtott
állami alapadatok felhasználásával készültek, az alaptérkép azóta megváltozott. Jelen dokumentáció
feladata mind a szerkezeti, mind a szabályozási terv pontosítása.
A beruházási területet a HÉSZ az M-k jelű kertes mezőgazdasági övezetbe sorolja, a beépítésre
nem szánt területeken belül.
A fent említett területek a Különleges terület-rekreációs (Kb-rek) övezetbe sorolódna át a javaslat
szerint. A hatályos HÉSZ előírásai így kiegészülnének egy új övezettel.
A következő előírások vonatkoznának az övezetre:
(1) Az építési övezetben a növénytermesztés, a hagyományos állattartás és ezekkel kapcsolatos
saját termék feldolgozására, tárolására és árusítására szolgáló, szállás, rendezvényház, vendégház
jellegű épületek helyezhetők el. Az övezetben 1 db szolgálati lakás építhető.
(2) Az építési övezet részletes előírásai az alábbiak:
a) a kialakítható legkisebb telek területe 3000 m2 (720 m2-t el nem érő területű telken épületet
elhelyezni nem szabad),
b) szabadonálló beépítési mód,
c) legnagyobb beépítettség 5%,
d) legkisebb zöldfelületi fedettség 60%,
e) legnagyobb épületmagasság 7,5 m.
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Kivágat a tervezett településszerkezeti tervből:
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Kivágat a tervezett szabályozási tervből:
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4. számú módosítási indítvány
Módosítási kérelem:
Az 1209 hrsz.-ú ingatlan – egykori - tulajdonosa 2021. májusában megfogalmazott kérelmében
Hosszúhetény Községi Önkormányzatánál a fent megnevezett telek előkerti méretére
vonatkozó sajátos elírások meghatározását és településrendezési eszközök módosítását
kezdeményezte.
A telket három oldalról is közterület érinti – az országos követelmények szerint –mindhárom
oldalról minimum 5 méteres előkertet kell tartani, ezért az ingatlan speciális helyzeténél fogva
a telektömbben többletkorlátozással terhelt.
A helyi építési szabályzat és a szabályozási terv a szerkezeti terv elhatározásainak megfelelő
építési övezetbe – Falusias lakóterületbe - sorolja az érintett ingatlant, és környezetét. Az
érintett lakótelek Lf-SZ jelű építési övezetbe tartozik. Az ingatlan megközelítését biztosító
terület, kiszolgáló út kategóriájú.
Övezeti paraméterek, a hatályos HÉSZ telekre vonatkozó szabályai:
Falusias lakóterület, mely:
- beépítési módja szabadon álló
- kialakítható legkisebb telekterület 1200 m2 - megengedett legnagyobb beépítettség: 30%
- megengedett legnagyobb építménymagasság: 5,0 m
- legnagyobb épületszélesség: 15 méter
- legkisebb előkert: K-5,0 méter
- legkisebb oldalkert: 3,0 méter
- legkisebb zöldfelület:40%
Kivágat a hatályos településszerkezeti tervből:
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Kivágat a hatályos szabályozási tervből:

Módosítási javaslat:
A kérelem a településszerkezeti tervet nem érinti, módosítása nem szükséges.
A módosítás során elérendő célok megvalósításához a Falusias lakó építési övezetre
vonatkozó előírások egészülnének ki a következő módon.
A 29.§ (3) bekezdés a következő a) ponttal egészül ki:
Az LF-SZ jelű építési övezetben saroktelek esetén az előkert mérete a tömbbelső feltárását
szolgáló 6, illetve 6 métert meg nem haladó szabályozási szélességű köz- vagy magánút felől
minimum 2 méter lehet. Továbbá a helyi építési szabályzat az építési övezethez a telken
elhelyezhető épületek legnagyobb szélességi méretét is rögzíti, amely értelmezéséhez
fogalom meghatározását is javasoljuk: pl. Épületszélesség: a) Négyszög alaprajz esetén a
rövidebb alaprajzi méret. b) Épületszárnyakkal tagolt alaprajz esetén az épületszárnyak
szélességi mérete
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5. számú módosítási indítvány
Módosítási kérelem:
Dr. Rostás Gábor 7629 Pécs, Hársfa út 84. alatti lakos, Hosszúhetény külterületén található
jurtafalu üzemeltetőjének kérelme
A kérelemmel érintett ingatlan:
Hosszúhetény külterület 2807 hrsz., 2810 hrsz., 2793/2 hrsz., 2809/2., 2796 hrsz.
Fent nevezett lakos jelenleg egy jurtafalu üzemeltett a külterület 2807 hrsz., 2810 hrsz., 2793/2
hrsz., 2809/2., 2796 hrsz. alatti ingatlanokon, és ezt a létesítményt tervezi egy különleges
hagyományőrző táborrá fejleszteni. A megbízó koncepciója szerint egy a meglévő jurtatábort
kiszolgáló, a természeti környezethez illeszkedő központi épület és egy szolgálati lakás épülne a
területen.
Kivágat a hatályos településszerkezeti tervből:
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Kivágat a hatályos szabályozási tervből:

Módosítási javaslat:
A 2015-16-ban készült jelenleg hatályos településrendezési eszközök a rendelkezésre bocsájtott
állami alapadatok felhasználásával készültek, az alaptérkép azóta megváltozott. Jelen
dokumentáció feladata mind a szerkezeti, mind a szabályozási terv pontosítása.
A beruházási területet a HÉSZ az M-k jelű kertes mezőgazdasági övezetbe sorolja, a beépítésre
nem szánt területeken belül.
A fent említett területek a Különleges terület-rekreációs (Kb-rek) övezetbe sorolódna át a javaslat
szerint. A hatályos HÉSZ előírásai így kiegészülnének egy új övezettel.
A következő előírások vonatkoznának az övezetre:
(1) Az építési övezetben a növénytermesztés, a hagyományos állattartás és ezekkel kapcsolatos
saját termék feldolgozására, tárolására és árusítására szolgáló, szállás, rendezvényház,
vendégház jellegű épületek helyezhetők el. Az övezetben 1 db szolgálati lakás építhető.
(2) Az építési övezet részletes előírásai az alábbiak:
a) a kialakítható legkisebb telek területe 3000 m2 (720 m2-t el nem érő területű telken épületet
elhelyezni nem szabad),
b) szabadonálló beépítési mód,
c) legnagyobb beépítettség 5%,
d) legkisebb zöldfelületi fedettség 60%,
e) legnagyobb épületmagasság 7,5 m.
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Kivágat a tervezett településszerkezeti tervből:
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Kivágat a tervezett szabályozási tervből:
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6. számú módosítási indítvány
Módosítási kérelem:
Kérelmező a STAGLAND Kft. ügyvezető: Benkő Bianka (1085 Budapest, József körút 35. 4/1.)
A kérelemmel érintett ingatlanok: belterület Hegyalja utca 16 és 18 szám alatti telkek között
található, belterület 1052 hrsz. és a 1055/2 hrsz.
Fent nevezett Kft. egy több ütemben megvalósuló Glamping kialakítását tervezi
Hosszúhetényben. A koncepció egy több különálló egységből, ún. kabinkákból álló szálláshely
kialakítása.A megbízó és az építész tervezők koncepciója szerint a tiny house, vagyis a kisház
mozgalom híveinek, a tudatosabban élő és építő emberek számára és a természetközeli
nyaralók szerelmesei számára tervezik a Glampinget. Azon nyaralók számára, akik előtérbe
helyezik gazdaságosságot, az egyszerűséget és a kompakt, de egyben letisztult életmódot is.
Az alacsony energiafelhasználásnak és a környezetközpontúságnak köszönhetően egy
kabinház építése környezetbarátabb is, mint egy hagyományos technológiákkal és nem
megújuló anyagokból épülő házé. A tervek szerint minden könnyűszerkezetes építményt úgy
telepítenek, hogy azok ne legyenek zavaró hatással egymásra, mindezek mellett minden
kabinnak méltó panorámát biztosítva. A 10 darab kabin úgy kerül elhelyezésre, hogy azok egyegy privát kültéri területet határoljanak le maguk között. A terület hasznosításával
kapcsolatban az előzetes tervek fontosnak tartják rögzíteni a további többször iskolázott
fásítást a területen. Ezeket úgy telepítve, hogy természetes árnyékot adhasson az ide
látogatóknak.
Az épületek tervezése során nagy figyelmet fordítottunk a Településképi Kézikönyv
tanulmányozására. Az épületek újra értelmezik a klasszikus falusi lakóházat. Mind
tömegformálásában, mind tetőidom szempontjából párhuzamba állítható a klasszikus falusias
épületekkel. Az alaprajz funkcionális kialakítása, a racionális anyaghasználat, a
környezettudatos szemlélet és felfogás azonos őseink építészeti törekvéseivel. Az épületek
nem hivalkodóak, nem próbálják magukra vonni a figyelmet. Kellemes és nyugodt pihenést és
kikapcsolódást kínálnak a Hosszúheténybe érkezőknek.
Kivágat a hatályos településszerkezeti tervből:
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Kivágat a hatályos szabályozási tervből:

Módosítási javaslat:
A 2015-16-ban készült jelenleg hatályos településrendezési eszközök a rendelkezésre
bocsájtott állami alapadatok felhasználásával készültek, az alaptérkép azóta megváltozott.
Jelen dokumentáció feladata mind a szerkezeti, mind a szabályozási terv pontosítása.
A beruházási területet a HÉSZ az LF-O/2 jelű falusias lakó építési övezetbe sorolja, a
beépítésre szánt területeken belül.
A fent említett területek a Különleges terület-idegenforgalmi (K-id) övezetbe sorolódna át a
javaslat szerint. A hatályos HÉSZ előírásaitól eltérően legnagyobb épületmagasság 6,0
méterre változna.
A következő előírások vonatkoznának az övezetre:
(1) Az építési övezetben a növénytermesztés, a hagyományos állattartás és ezekkel
kapcsolatos saját termék feldolgozására, tárolására és árusítására szolgáló, szállás,
vendégház jellegű épületek helyezhetők el. Az övezetben 1 db szolgálati lakás építhető.
(2) Az építési övezet részletes előírásai az alábbiak:
a) a kialakítható legkisebb telek területe 10000 m2, szélessége 100 m,
b) szabadonálló beépítési mód,
c) legnagyobb beépítettség terepszint felett 10%, terepszint alatt 15%,
d) legkisebb zöldfelületi fedettség 60%,
e) legkisebb előkert újonnan 10 m, vagy meglévő építmény esetén kialakult,
f) legnagyobb épületmagasság 6,0 m.
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Kivágat a tervezett településszerkezeti tervből:

Kivágat a tervezett szabályozási tervből:
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7. számú módosítási indítvány
Módosítási kérelem:
Kérelmező Stróbl Edit (7694Hosszúhetény, Verseny 3/1.)
A kérelemmel érintett ingatlan: Hosszúhetény, külterület 1203 hrsz.és a 3352 hrsz.
Fenti ingatlan tulajdonosa kérelemmel fordult Hosszúhetény Önkormányzatához, hogy a
megnevezett ingatlanokon falusi turizmushoz és vendéglátáshoz kapcsolódó fejlesztéseket
tervez megvalósítani.
A megbízó koncepciója szerint egy a falusi turizmushoz kapcsolódó vendéglátó épület,
továbbá egy szolgálati lakás épülne a területen.
Kivágat a hatályos településszerkezeti tervből:

Kivágat a hatályos szabályozási tervből:
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Módosítási javaslat:
A 2015-16-ban készült jelenleg hatályos településrendezési eszközök a rendelkezésre
bocsájtott állami alapadatok felhasználásával készültek, az alaptérkép azóta megváltozott.
Jelen dokumentáció feladata mind a szerkezeti, mind a szabályozási terv pontosítása.
A beruházási területet a HÉSZ az M-k jelű kertes mezőgazdasági övezetbe sorolja, a
beépítésre nem szánt területeken belül.
A fent említett területek a Különleges terület-rekreációs (Kb-rek) övezetbe sorolódna át a
javaslat szerint. A hatályos HÉSZ előírásai így kiegészülnének egy új övezettel.
A következő előírások vonatkoznának az övezetre:
(1) Az építési övezetben a növénytermesztés, a hagyományos állattartás és ezekkel
kapcsolatos saját termék feldolgozására, tárolására és árusítására szolgáló, szállás,
rendezvényház, vendégház jellegű épületek helyezhetők el. Az övezetben 1 db szolgálati
lakás építhető.
(2) Az építési övezet részletes előírásai az alábbiak:
a) a kialakítható legkisebb telek területe 3000 m2 (720 m2-t el nem érő területű telken épületet
elhelyezni nem szabad),
b) szabadonálló beépítési mód,
c) legnagyobb beépítettség 5%,
d) legkisebb zöldfelületi fedettség 60%,
e) legnagyobb épületmagasság 7,5 m.
Kivágat a tervezett településszerkezeti tervből:
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Kivágat a tervezett szabályozási tervből:
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8. számú és 9. számú módosítási indítványok
8. Az építési szabályzat jogszabály szerkesztési szabályoknak történő megfeleltetése
érdekében történő felülvizsgálata annak érdekében, hogy az új NJT rendszerébe a helyi
rendelet betölthető legyen.
A HÉSZ teljes terjedelmében felülvizsgálatra került. Lásd a 3. fejezetet.
9. A mezőgazdasági területekre vonatkozó szabályok felülvizsgálata, egyértelműsítése
elsősorban a lakóépület építésére vonatkozó előírások tekintetében. A szabályzat
vonatkozó része egyik rendelkezésében kizárja a lakóépület építésének lehetőségét, a
másik rendelkezése pedig meghatározza annak épületmagasságát.
Javasolt a hatályos OTÉK-nak megfelelően a lakóépület építhetőségét lehetővé tenni
szigorú korlátok meghatározásával annak érdekében, hogy csak a nagyobb méretű
telkeken legyen erre lehetőség a belterületekhez képest lényegesen szerényebb
mértékben.
A HÉSZ teljes terjedelmében felülvizsgálatra került. Lásd a 3. fejezetet.

10. számú módosítási indítvány
Módosítási kérelem:
Réfi Barbara hosszúhetényi lakos kereste meg az önkormányzatot azzal, hogy a tulajdonában
lévő 2364. hrsz., 2365. hrsz., 2677/1. hrsz és 2678/1. hrsz alatti telkek közötti 2677/2.
helyrajziszámú közút említett 4 telek által közrefogott szakaszát helyezze át a 2364. hrsz. alatti
telek nyugati szélére annak érdekében, hogy a telkeket tudja összevonni.

Az útáthelyezés a kérelmezőn kívüli telektulajdonost nem érint, más telkek
megközelítését nem zavarja.
Kivágat a hatályos településszerkezeti tervből:
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Kivágat a hatályos szabályozási tervből:

Módosítási javaslat:
A módosítási javaslat a 2364. hrsz., a 2365. hrsz., a 2677/1. hrsz és a 2678/1. hrsz alatti telkek
közötti 2677/2. helyrajziszámú közút nyomvonalát áthelyezzi a 2364. hrsz. alatti telek nyugati
szélére a kérelmező által készíttetett vázrajz alapján:

A tervezett módosítás a HÉSZ-t nem érinti.
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Kivágat a tervezett településszerkezeti tervből:

Kivágat a tervezett szabályozási tervből:
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3. A HÉSZ TERVEZETE
Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2022. (....) önkormányzati
rendelete
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016 (X.24.) a Helyi Építési
Szabályzat önkormányzati rendelet módosításáról
Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 1. pontjában 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 41. § (2)
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítésze, valamint Hosszúhetény Község Önkormányzat
Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, település-rendezéssel és településkép-érvényesítéssel
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 23/2017. (XII.18.) önkormányzati
rendeletének 3 §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervezetek és személyek
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
A Hosszúhetény község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2016 (X.24.) önkormányzati rendelet 1.
§ (3) bekezdése a következő d)–i) ponttal egészül ki:
(A rendelet szabályozási tervi mellékletei a következők:)
„d) 4. Melléklet: Műemléki védelemmel érintett területek,
e)
5. Melléklet: Helyi védettséggel érintett ingatlanok,
f)
6. Melléklet: Régészeti lelőhelyek,
g)
7. Melléklet: Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre
tervezett területek, érték, emlék,
h)
8. Melléklet: Az egyes beépítésre szánt építési övezetek beépítési paraméterei,
i)
9. Melléklet: Az egyes mezőgazdasági övezetek beépítési paraméterei.”
2. §
A Hosszúhetény község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2016 (X.24.) önkormányzati rendelet
13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. §
Bármely zajt kibocsátó vagy rezgést okozó tevékenységgel járó területhasználat, építés csak abban
az esetben megengedett, ha az általa okozott építési, közlekedési, ill. üzemi eredetű környezeti zaj,
valamint a rezgésterhelés mértéke a hatályos jogszabályban az adott területhasználatú területre, az
adott létesítmények körére megállapított határértékeket nem haladja meg. A területhasználat, az építés
a zajvédelmi megfelelőség érdekében a területhasználó passzív akusztikai védelem kiépítésére,
alkalmazására, vagy a tevékenység, területhasználat beszüntetésére kötelezhető.”
3. §
A Hosszúhetény község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2016 (X.24.) önkormányzati rendelet
19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
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„19. §
A szabályozási terven nem szereplő, de kialakult telekszerkezetet érintő telekosztás akkor valósítható
meg, ha az érintett telkek területe és beépítési mutatói (beépítettség mértéke, zöldfelületi fedettség,
oldal- és hátsókert mérete) a telekosztás után is megfelelnek az övezeti előírásoknak.”
4. §
A Hosszúhetény község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2016 (X.24.) önkormányzati rendelet
20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Új kiszolgáló közutak és közhasználat elől el nem zárt magánutak telekszélessége legalább 12,0
m kivéve, ha a szabályozási tervlap ettől eltérően nem rendelkezik. Amennyiben az új kiszolgáló
közút, vagy új közhasználat elől el nem zárt magánút csak zsákutcaként alakítható ki, a zsákutca
végén tűzoltó gépjármű számára tolatásmentes végforduló létesítésére alkalmas helyet kell biztosítani
a telkek újraosztásánál.”
5. §
A Hosszúhetény község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2016 (X.24.) önkormányzati rendelet
23. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A beépítésre nem szánt övezetek telkeinél az építési hely, az előkert, oldalkert, hátsókert
fogalmak az OTÉK beépítésre szánt területeire vonatkozó fogalom meghatározásai alapján
alkalmazandók. Beépítésre nem szánt övezetbe tartozó telken épület, a szabályozási terv, vagy az
építési szabályzat egyéb rendelkezése hiányában legalább 10,0 m-es elő-, oldal- és hátsókert
megtartásával helyezhető el.”
6. §
A Hosszúhetény község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2016 (X.24.) önkormányzati rendelet
27. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A település területének beépített, ill. beépítésre szánt építési övezetei a következők:)
„g) különleges területek: sportpálya, mezőgazdasági üzemi, településüzemeltetési,rekreáció,
hulladékkezelés, honvédelmi célú,idegenforgalmi célú és egyházi építési övezet.”
7. §
A Hosszúhetény község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2016 (X.24.) önkormányzati rendelet
29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„29. §
(1) Az épületek a beépítési módnak megfelelő építési helyen belül helyezhetők el.
a)
Építési helyen belül a lakófunkciójú, vagy lakossági forgalmat bonyolító épületnek
(főépületnek) mindig az utca felől kell elhelyezkednie, az utcaképet formáló módon.
Melléképület, gazdasági épület a telek homlokvonalához 15,0 m-nél közelebb nem kerülhet.
b)
Amennyiben a meglévő épület az építési hely területén kívülre kiterjed, az épület esetleges
bővítését már az építési helyen belül kell megoldani.
c)
Amennyiben a meglévő épület épületmagassága, beépítettsége meghaladja az övezetre
meghatározott határértékeket, az épület nem bővíthető, csak az új paraméterek betartásával
építhető újjá.
d)
A telkek beépítésének hagyományai szerint a gazdálkodás célját szolgáló épület a gazdasági
udvar területén keresztbe fordítottan, zártsorú jelleggel is elhelyezhető.
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(2) Az építési övezeti előírásnál magasabb meglévő építmények kialakult állapotnak tekintendők. A
meglévő épület bővítése esetén az épület magassága nem nőhet, a bővítmény épületmagassága az
övezeti előírás szerinti mértéket nem haladhatja meg.
(3) Az építési övezetek beépítési paramétereit a rendelet 8. mellékletében található táblázat
tartalmazza.Az LF-SZ jelű építési övezetben saroktelek esetén az előkert mérete a tömbbelső
feltárását szolgáló 6, vagy 6 métert meg nem haladó szabályozási szélességű köz- vagy magánút felől
minimum 2 méter lehet.
(4) Kisújbánya (Lf-Kb) építési övezetének részletes előírásai:
a)
Az építési övezetben az OTÉK 14. § (1) és (2) bekezdésében megnevezett építmények
helyezhetők el az övezeti előírások szerint. A fő- és melléképületeken kívül nem helyezhető el
új építmény, az alábbiak kivételével, melyek távolsága a közterületi telekhatártól min. 15,0
méter vagy az épületek mögött helyezhetők el:
aa) Kerti pavilon
ab) Pincelejáró
ac) Fatároló
ad) Ól, hodály
ae) Kemence
b)
Az építési övezetben telek nem osztható meg, nem vonható össze és új telek nem alakítható ki,
kivéve korábban megosztott 1640 és 1641 hrsz-ú telkek egyesítését, ill. a 1704, 1705/1, 1705/2,
1706/2 és 1691 hrsz-ú telkeket, a közterületi megközelíthetőség érdekében, valamint a 1625 és
1628 hrsz-ú építési telkek egyesítését, ha az összevont telken a település turisztikai
fogadóépülete kerül elhelyezésre.
c)
Hosszúhetény, Kisújbánya beépíthető, belterületi földrészletei: 1603, 1609, 1613, 1620, 1704,
1625, 1628, 1636, 1640-41 (összevonás után), 1644, 1650, 1670, 1673, 1696 helyrajzi számú
ingatlan.
d)
Az építési övezet további beépítési paramétereit a rendelet 8. mellékletében található táblázat
tartalmazza.
(5) Püspökszentlászló (Lf-Pl) építési övezetének részletes előírásai:
a)
Az építési övezetben az OTÉK 14. § (1) és (2) bekezdésében megnevezett építmények
helyezhetők el az övezeti előírások szerint. A fő- és melléképületeken kívül nem helyezhető el
új építmény, az alábbiak kivételével, melyek távolsága a közterületi telekhatártól min. 15,0 m
vagy az épületek mögött helyezhetők el:
aa) Kerti pavilon
ab) Pincelejáró
ac) Fatároló
ad) Ól, hodály
ae) Kemence
b)
Az építési övezetben a kialakult egységes karakter megőrzése érdekében csak olyan
építmények építhetők, amelyek illeszkednek a terület történeti hagyományaihoz, a beépítés
karakteréhez, a telek adottságaihoz, valamint a rendeltetésük követelményeihez.
c)
Az építési vonal a meglévő épületek homlokvonala, foghíj beépítése esetén a foghíjat közrefogó
szomszédos épületek utca felé eső azonos sarkait összekötő egyenes.
d)
Az alábbi berendezések, vagy azok elemei tetőre vagy utcai homlokzatra nem kerülhetnek.
da) Parabola antenna,
db) Fűtő-, hűtő-, klímaberendezés,
dc) Riasztó berendezés,
dd) Napkollektorok, napelemek.
e)
Az építési övezet további beépítési paramétereit a rendelet 8. mellékletében található táblázat
tartalmazza.”
8. §
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A Hosszúhetény község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2016 (X.24.) önkormányzati rendelet
30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„30. §
(1) Az építési övezetben a településközponti intézményi karaktert őrző telkek, valamint a vegyes
funkciójú telkek tartoznak. Az építési övezetben elhelyezhető:
a)
lakóépület
b)
igazgatási, irodai, nevelési, oktatási épület, egészségügyi, szociális épület
c)
vallási, szakrális épület
d)
kulturális és sport célú épület
e)
kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató, valamint szállás jellegű épület
(2) Az építési övezetben üzemi, raktározó jellegű nagy gazdasági forgalmat keletkeztető gazdasági
telephely, valamint a vonatkozó jogszabály alapján bejelentés köteles, vagy telepengedély köteles
tevékenységet kiszolgáló épület, építmény, üzemanyag töltő állomás nem létesíthető.
(3) Az építési övezetek beépítési paramétereit a rendelet 8. mellékletében található táblázat
tartalmazza.
(4) A Vt jelű építési övezetben csak lakócélú telekhasználat esetén a beépítés mértéke legfeljebb 30%,
közösségi vegyes célú telekhasználat esetén a beépítés mértéke 60%.”
9. §
A Hosszúhetény község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2016 (X.24.) önkormányzati rendelet
31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„31. §
(1) Az építési övezetben elsősorban igazgatási, oktatási, egészségügyi, szociális rendeltetést szolgáló
épületek helyezhetők el. Az építési övezetben a fentieken kívül elhelyezhető még
a)
iroda
b)
kereskedelmi, szolgáltató, szállás
c)
kulturális, közösségi szolgáltató
d)
hitéleti
e)
sport rendeltetést tartalmazó épület.
(2) Az intézményi építési övezet beépítési paramétereit a rendelet 8. mellékletében található táblázat
tartalmazza.”
10. §
A Hosszúhetény község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2016 (X.24.) önkormányzati rendelet
32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„32. §
(1) Az építési övezetben a 2-nél több üdülőegységet magába foglaló üdülő rendeltetésű épület,
üdülőtábor és kemping helyezhető el.
(2) Az építési övezethez tartozó telkek parkolója a telek homlokvonalához kapcsolódóan közterületen
is megvalósítható.
(3) Az építési övezetben állattartó épület – a lovas turizmust szolgáló lóistálló kivételével – nem
helyezhető el.
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(4) Az üdülőházas építési övezet beépítési paramétereit a rendelet 8. mellékletében található táblázat
tartalmazza.”
11. §
A Hosszúhetény község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2016 (X.24.) önkormányzati rendelet
33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„33. §
(1) A kereskedelmi szolgáltató építési övezetben elsősorban elhelyezhető:
a)
mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású egyéb gazdasági tevékenységi célú épület
b)
gazdasági funkciójú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló
legfeljebb 2 db lakás létesíthető, de az összes bruttó alapterülete legfeljebb 200,0 m2.
c)
kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató funkciók létesítményei
d)
igazgatási, egyéb irodaépület
e)
közösségi, egyéb szórakoztató épületek
f)
üzemanyagtöltő állomás
(2) Az építési övezet beépítési paramétereit a rendelet 8. mellékletében található táblázat tartalmazza.
(3) Az építési övezetben megvalósuló technológiai építmények (siló, gabonatároló, kémény, gépészeti
berendezés) legmagasabb pontja 10,0 m.”
12. §
A Hosszúhetény község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2016 (X.24.) önkormányzati rendelet
34. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„34. §
(1) Az építési övezetben elsősorban az ipari, energiaszolgáltatási és településgazdálkodási
építmények helyezhetők el.
(2) Az építési övezetben nem helyezhető el:
a)
egészségügyi, szociális épület,
b)
roncsautó tároló és bontó telepek.
(3) Az építési övezetek beépítési paramétereit a rendelet 8. mellékletében található táblázat
tartalmazza.
(4) A terület beépítése előtt mérnökgeológiai, geotechnikai vizsgálatokkal kell feltárni a teherbíró
altalaj állapotát, a beépítés egyedi feltételeit.
(5) A Zobák diagonál aknai területre vonatkozóan: az aknák szelvényei nem beépíthetők. Az
alábányászottságból eredő, hosszútávon mozgásveszélyes területek beépítésének feltételeit, az
alapozási mód megválasztását szakértői vélemény (bányakár szakértői, mérnökgeológiai,
geotechnikai) szakvélemény alapján kell meghatározni (Gip-2).”
13. §
A Hosszúhetény község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2016 (X.24.) önkormányzati rendelet
35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„35. §
(1) Az építési övezetben a nagy zöldfelületet igénylő sportterületek építményei helyezhetők el:
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a)
b)

kizárólag a pihenést, testedzést szolgáló épületek, építmények (pl. sportpálya, öltözőépület,
szertár, lelátó, a terület fenntartásához, gondozásához szükséges épület)
az építési övezethez szükséges parkolók.

(2) Az építési övezet beépítési paramétereit a rendelet 8. mellékletében található táblázat
tartalmazza.”
14. §
A Hosszúhetény község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2016 (X.24.) önkormányzati rendelet
36. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az építési övezet részletes előírásai az alábbiak:)
„f) legnagyobb épületmagasság 6,0 m.”
15. §
A Hosszúhetény község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2016 (X.24.) önkormányzati rendelet
37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„37. §
(1) Az építési övezetben a településüzemeltetéshez (adminisztráció, szociális, tárolás, feldolgozás és
karbantartás), valamint a turizmushoz (gyalogos és kerékpáros) kapcsolódó pihenő, szociális,
egészségügyi és szállás épületek helyezhetők el.
(2) Az építési övezet beépítési paramétereit a rendelet 8. mellékletében található táblázat
tartalmazza.”
16. §
A Hosszúhetény község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2016 (X.24.) önkormányzati rendelet
38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„38. §
(1) Hosszúhetény DNY-i részén meglévő halastó mindkét oldalán tervezett rekreációs építési
övezetében a horgászathoz, pihenéshez kapcsolódó épületek, továbbá a tulajdonost szolgáló
legfeljebb 1 db lakóépület helyezhetők el.
(2) Az építési övezet beépítési paramétereit a rendelet 8. mellékletében található táblázat
tartalmazza.”
17. §
A Hosszúhetény község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2016 (X.24.) önkormányzati rendelet
39. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„39. §
(1) Az építési övezetben a meglévő szennyvíztisztítást, kezelést szolgáló épületek és építmények
helyezhetők el.
(2) Az építési övezet beépítési paramétereit a rendelet 8. mellékletében található táblázat
tartalmazza.”
18. §
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A Hosszúhetény község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2016 (X.24.) önkormányzati rendelet
41. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„41. §
(1) Az építési övezetben egyházi funkciójú épületek létesíthetők.
(2) Az építési övezet beépítési paramétereit a rendelet 8. mellékletében található táblázat
tartalmazza.”
19. §
A Hosszúhetény község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2016 (X.24.) önkormányzati rendelet
42. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(A település területének beépítésre nem szánt övezetei a következők:)
„i) különleges terület – rekreációs övezet (Kb-rek)”
20. §
A Hosszúhetény község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2016 (X.24.) önkormányzati rendelet
47. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„47. §
(1) A mezőgazdasági övezetekben a növénytermesztés, az állattartás és állattenyésztés, a halászat,
továbbá az ezekkel kapcsolatos saját termékfeldolgozás és -tárolás (mezőgazdasági hasznosítás)
építményei helyezhetők el.
(2) Az övezetekben a termőföld igénybe vételével történő tevékenység esetén a területen található
humuszvagyon védelméről, letermeléséről, átmeneti deponálásáról és az újbóli felhasználásáról a
terület tulajdonosának, vagy az építtetőnek gondoskodni kell.
(3) Az övezetekben elhelyezhető épületek földszinti padlószintje az eredeti terephez képest 1,5 m-nél
nagyobb mértékben nem emelhető ki.
(4) A mezőgazdasági terület az alábbi általános mezőgazdasági övezetekre tagolódik:
a)
az Má jelű általános mezőgazdasági terület, ahol a szántóföldi és gyep (rét, legelő) művelés a
jellemző, és a műveléssel összefüggő épület vagy építmény helyezhető el. A terület művelési
ágát az alaptérkép / szabályozási terv tartalmazza
b)
Gazdasági épületre vonatkozó előírások:
ba) az épületek tömegarányai, anyaghasználata és színezése a táj építési hagyományait kövesse
bb) a megengedett legnagyobb építménymagasság 7,50 m [21]
c)
Lakóépületre vonatkozó előírások:
ca) megengedett legnagyobb épületmagasság 5,0 m
cb) [22]
cc) A lakóépület alapterülete nem haladhatja meg a telek beépíthető területének felét.
(5) Kertes mezőgazdasági rendeltetésű övezet jele M-k. Az övezet a szabályozási terv által jelölt
területeken kívül nem növelhető. Az övezetre a következő részletes előírások vonatkoznak:
a)
a területen állattartásra szolgáló építmény nem építhető
b)
telekalakítás, beépítés szabályai:
ba) a földrészleteken egy, a 5% beépítettséget meg nem haladó alapterületű, ideiglenes
tartózkodásra is alkalmas gazdasági épület helyezhető el, különálló építményként csak
pince és közműpótló berendezés építhető, árnyékszék csak a főépülettel együtt helyezhető
el
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c)

bb) a szomszédos telektől olyan távolságokat kell megtartani, hogy az elhelyezni kívánt épület
mellékfunkciói (pl. pince földdombja, épület körüli víztelenítés, stb.) a szomszédos telkek
használatát ne zavarják. Egymáshoz közeli épület elhelyezés esetén az OTÉK-ban előírt
tűztávolságot kell megtartani
bc) a telken garázs nem létesíthető.
A gazdasági épület: legfeljebb 4,5 m lejtő felőli homlokzatmagasságú lehet.

(6) A beépítésre nem szánt mezőgazdasági övezeteinek építési paramétereit a rendelet 9.
mellékletében található táblázat tartalmazza.
(7) Birtokközpont Má jelű övezetben a tájképvédelmi területtel nem érintett területeken létesíthető.
Birtokközpont, vagy a birtokközponthoz tartozó kiegészítő központ kialakításának feltételei:
a)
Birtokközpont, illetve a hozzá tartozó kiegészítő központ az OTÉK, valamint a (2) és (3)
bekezdés előírásai szerint alakítható ki.
[28]
b)
c)
A birtokközpont területén az épület legnagyobb területe 800,0 m2, épületmagassága 6,0 m [29] .
(8) Országos jelentőségű védett természeti területen szántó művelési ágban építmény nem helyezhető
el, az országos ökológiai hálózat magterületként meghatározott övezetében (valamint a térségi
jelentőségű tájképvédelmi terület övezetben) birtokközpont nem létesíthető.”
21. §
A Hosszúhetény község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2016 (X.24.) önkormányzati rendelet
49. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„49. §
(1) Az övezetben a humán temetkezés céljait szolgáló és az azt kiegészítő funkciójú épületek,
valamint a kiszolgáláshoz szükséges parkoló felületek létesíthetők.
(2) A temető telekhatárai mentén védőfásítás létesítendő.
(3) A temető övezetének beépítési paraméterei:
a)
a kialakítható legkisebb telekterület és szélesség kialakult állapot szerint,
b)
szabadon álló beépítési mód,
c)
a legnagyobb beépítettség 5%,
d)
a legkisebb előkert 15 m,
e)
a legkisebb zöldfelületi arány 40%,
f)
a legnagyobb épületmagasság 5,0 m.
(4) A temető területe kialakult, nem bővíthető
(5) A terület kiszolgálását biztosító épületek épületmagassága legfeljebb 5,0 m,a temetőkápolna
épületmagassága legfeljebb 10,0 m lehet.”
22. §
A Hosszúhetény község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2016 (X.24.) önkormányzati rendelet
50. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„50. §
(1) A területen a szabadidő eltöltését szolgáló (pihenő, játszó, sport, egészségügyi funkciójú) épületek
helyezhetők el.
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(2) Az övezet beépítési paraméterei:
a)
a kialakítható legkisebb telekterület 2000 m2, a minimális telekszélesség 30,0 m,
b)
szabadon álló beépítési mód,
c)
a legnagyobb beépítettség 5%,
d)
a legkisebb előkert 10 m,
e)
a legkisebb zöldfelületi arány 20%,
f)
a legnagyobb épületmagasság 4,5 m.”
23. §
A Hosszúhetény község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2016 (X.24.) önkormányzati rendelet
„Különleges terület – nyersanyag kitermelés, nyersanyag feldolgozás céljára szolgáló terület (K-B)”
alcíme a következő 52/A. §-sal egészül ki:
„52/A. §
(1) Az építési övezetben a növénytermesztés, a hagyományos állattartás és ezekkel kapcsolatos saját
termék feldolgozására, tárolására és árusítására szolgáló, szállás, rendezvényház, vendégház jellegű
épületek helyezhetők el. Az övezetben 1 db szolgálati lakás építhető.
(2) Az építési övezet részletes előírásai az alábbiak:
a)
a kialakítható legkisebb telek területe 3000 m2 (720 m2-t el nem érő területű telken épületet
elhelyezni nem szabad),
b)
szabadonálló beépítési mód,
c)
legnagyobb beépítettség 5%, de épületenként az összes bruttó szintterület nem haladhatja meg
a 250 m2-t,
d)
legkisebb zöldfelületi fedettség 60%,
e)
legnagyobb épületmagasság 7,5 m.”
24. §
A Hosszúhetény község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2016 (X.24.) önkormányzati rendelet
53. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Műemléki védettségű ingatlan területén (lásd: 4. sz. melléklet) minden építéssel,
környezetalakítással, növényzet-telepítéssel és megszüntetéssel járó tevékenység esetén a kulturális
örökség védelméről szóló törvény, és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek szerint kell eljárni.
(2) Műemléki környezet területén (lásd: 4. sz. melléklet) minden építési tevékenység a hatályos
építési jogszabályok szerint végezhető. A melléklet szerint védett ingatlanokat, a védett épületek és
azok műemléki környezetét a szabályozási terv tünteti fel.”
25. §
A Hosszúhetény község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2016 (X.24.) önkormányzati rendelet
54. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A település helyi védelem alatt álló értékeit (lásd: 5. sz. melléklet) tartalmazza és a szabályozási
terv tünteti fel. A védelmet a településkép védelméről szóló helyi rendelet állapította meg.”
26. §
A Hosszúhetény község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2016 (X.24.) önkormányzati rendelet
55. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(1) A település nyilvántartott régészeti lelőhelyeinek és régészeti érdekű területeinek listáját a 6.
számú melléklet tartalmazza, az érintett területeket az Sz-1 és Sz-2 tervlap határolja le.”
27. §
A Hosszúhetény község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2016 (X.24.) önkormányzati rendelet
56. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A védett természeti területeket a 7. számú melléklet tartalmazza.”
28. §
(1) A Hosszúhetény község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2016 (X.24.) önkormányzati rendelet
az 1. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.
(2) A Hosszúhetény község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2016 (X.24.) önkormányzati rendelet
a 2. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.
(3) A Hosszúhetény község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2016 (X.24.) önkormányzati rendelet
a 3. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.
(4) A Hosszúhetény község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2016 (X.24.) önkormányzati rendelet
a 4. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.
(5) A Hosszúhetény község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2016 (X.24.) önkormányzati rendelet
az 5. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.
(6) A Hosszúhetény község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2016 (X.24.) önkormányzati rendelet
a 6. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.
29. §
Hatályát veszti a Hosszúhetény község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2016 (X.24.)
önkormányzati rendelet
a)
„Az épített környezet és a településkép alakítására vonatkozó előírások” alcíme,
b)
3. melléklet 1. függeléke,
c)
3. melléklet 2. függeléke,
d)
3. melléklet 3. függeléke,
e)
3. melléklet 4. függeléke,
f)
3. melléklet 5. függeléke,
g)
3. melléklet 6. függeléke.
30. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1–29. § és az 1–6. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
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1. melléklet
„4. melléklet
MŰEMLÉKI VÉDELEMMEL ÉRINTETT TERÜLETEK
1. Műemléki védelem alatt áll:
a) Római katolikus templom, Iskola u. 180.
b) Dallos – Böröcz vízimalom, Ormándi u. 19.
c) Mária kápolna, Iskola u.
d) Immaculata szobor, Iskola u.
e) Római katolikus plébánia, Iskola u. 49.
f) Lakóház – tájház, Kossuth u. 10.
g) Római kori villa maradványai, Somkerék dűlő
h) Püspöki kastély és parkja, Püspökszentlászló
i) Római katolikus templom, Püspökszentlászló
2. Műemléki környezetbe tartoznak:
a) Hosszúhetény: 916, 915, 913, 912/2, 912/1, 911, 910, 908/2, 908/1, 909, 907, 806, 905, 904/2,
904/1, 903, 902, 901/2, 901/1, 900, 899, 898, 895, 838/4, 838/3, 838/1, 928, 929, 930, 931, 932, 58,
59, 60/6, 60/5, 60/4, 60/2, 61, 60/3, 183/1, 183/2, 60/8, 60/7, 180, 181, 182, 195, 165, 164/9, 164/8,
406, 405, 400/2, 400/1, 399/2, 401, 399/1, 404, 403, 398, 397, 396, 402/2, 402/1, 395/1, 394, 393/3,
393/1, 393/2, 391, 0141/7, 0141/8, 0141/9 hrsz-ú ingatlanok.
b) Püspökszentlászló1535/1, 1534, 1541, 1538, 1542, 1543, 1501 hrsz-ú ingatlanok.”
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2. melléklet
„5. melléklet
HELYI VÉDETTSÉGGEL ÉRINTETT INGATLANOK
1. Helyi egyedi védelem alatt álló objektumok
1

A

B

cím

C

D

hrsz

funkció

védett érték

2

Hosszúhetény, Iskola utca 23.

47

lakóépület

Az épület tömege, csonkatornácos kialakítása, az eredeti
nyílásrendje. (A tetősíkban fekvő ablakok és az utólagosan
kialakított nyílások nem képezik a védelem tárgyát.)
Az utcai kőlábazatos kovácsoltvas kerítés.

3

Hosszúhetény, Iskola utca 27.

49

lakóépület

Az épület tömege, csonkatornácos kialakítása, az eredeti
nyílásrendje és a nyílások osztásrendje és anyaghasználata.
Az utcai kőlábazatos kovácsoltvas kerítés.

4

Hosszúhetény, Iskola utca 30.

82

lakóépület

Az épület tömege, eredeti nyílásrendje, csonka tornácos rendje.

5

Hosszúhetény, Iskola utca 34.

88/1

lakóépület

Az épület tömege, csonkatornácos rendje, nyílásrendje, nyílásainak
osztásrendje és anyaghasználata.

6

Hosszúhetény, Iskola utca 86.

124

lakóépület

A 20. század elején épített lakóépület, amely a település történeti és
utcaképi szerepe alapján védett.
Eredeti épülettömeg, tornácos rendje, nyílásrendje és a nyílászárók
osztásrendje és anyaghasználata, az utcai homlokzat vakolatdíszei.

7

Hosszúhetény, Iskola utca 92.

164/16

lakóépület

Az utcaképben betöltött szerepe és eredeti arányai miatt védett
lakóépület.
Az épület tömege, eredeti nyílásrendje, nyílászáróinak osztásrendje
és anyaghasználata.
A kőlábazatos téglapilléres léckerítés.

8

Hosszúhetény, Fő utca 1/a.

438/1

góré

Az un. „hidas” disznóól településtörténeti és néprajzi érték.
Az építmény tömege, eredeti tartószerkezete, nyílásrendje és
anyaghasználata.

9

Hosszúhetény, Fő utca 21.

425

lakóépület

Az épület tömege, tornácos rendje, eredeti nyílásrendje, eredeti
nyílásnyílászáróinak osztásrendje és anyaghasználata.

10

Hosszúhetény, Fő utca 27.

422

lakóépület

A XX. század elejéről származó jellegzetes falusi lakóház utcaképi
megjelenése, az egységes utcakép biztosítása érdekében védett.
Az épület tömege, csonkatornácos rendje, eredeti nyílásrendje utcai
homlokzatának vakolatdíszei.

11

Hosszúhetény, Fő utca 31.

420

lakóépület

A XX. század elejéről származó jellegzetes falusi lakóház az
egységes vonzó falusi utcakép biztosítása érdekében védett.
Az épület tömege, tornácos rendje, tornácoszlopai és korlátja, az
eredeti nyílásrendje.

12

Hosszúhetény, Fő utca 33.

419

lakóépület

A XX. század elejéről származó jellegzetes falusi lakóház az
egységes vonzó falusi utcakép biztosítása érdekében védett.
Az épület tömege, csonkatornácos rendje, eredeti nyílásrendje,
nyílászáróinak osztásrendje és anyaghasználata, az utcai homlokzat
vakolatdíszei.

13

Hosszúhetény, Fő utca 47.

412/1

lakóépület

A XX. század első felében épült polgári lakóház, amely díszített
utcai homlokzatával a településkép meghatározó és védendő eleme.
Az épület tömege, nyílásrendje, eredeti tartószerkezetei, homlokzati
vakolat és kerámia díszei, a nyílászárók osztásrendje és
anyaghasználata.
Az utcai kőlábazatos kovácsoltvas kerítés egésze.

14

Hosszúhetény, Fő utca 55.

269

lakóépület

A XX. század elejéről származó jellegzetes falusi lakóház az
egységes vonzó falusi utcakép biztosítása érdekében védett.
Az épület tömege, tornácos rendje, tornácoszlopai, nyílásrendje,
nyílászáróinak
osztásrendje
és
anyaghasználata,
utcai
homlokzatának vakolatdíszei.

38

HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA
15

Hosszúhetény, Fő utca 57.

268

lakóépület

A XX. század elejéről származó jellegzetes falusi lakóház az
egységes vonzó falusi utcakép biztosítása érdekében védett.
Az épület tömege, csonkatornácos rendje, nyílásrendje,
nyílászáróinak
osztásrendje
és
anyaghasználata,
utcai
homlokzatának vakolatdíszei.

16

Hosszúhetény, Fő utca 85/b.

242/2

lakóépület

A védelem elsődleges célja az egykori halmazos szerkezetű
településrész emlékének megőrzése.
Az épület tömege, nyílásrendje, faragott nyílászárói.

17

Hosszúhetény, Fő utca 117.

227/1

lakóépület

A XX. század elejéről származó jellegzetes falusi lakóház az
egységes vonzó falusi utcakép biztosítása érdekében védett.
Az épület tömege, tornácos rendje, nyílásrendje, nyílászáróinak
osztásrendje és anyaghasználata, az utcai homlokzat vakolatdíszei.

18

Hosszúhetény, Fő utca 117.
előtti

413

híd

19

Hosszúhetény, Fő utca 139.

208

lakóépület

20

Hosszúhetény, Fő utca 159.
előtti

945

híd

21

Hosszúhetény, Fő utca 22.

780

lakóépület

A téglaboltozatos híd egésze védett.
Az épület tömege, tornácos rendje, nyílásrendje, az utcai
kovácsoltvas kapuk.
A téglaboltozatos híd egésze.
A XX. század elejéről származó jellegzetes falusi lakóház az
egységes vonzó falusi utcakép biztosítása érdekében védett.
Az épület tömege, tornácos rendje, nyílásrendje,
nyílászáróinak anyaghasználata és osztásrendje.

22

Hosszúhetény, Fő utca 58.

802

lakóépület

eredeti

A XX. század elejéről származó jellegzetes falusi lakóház az
egységes vonzó falusi utcakép biztosítása érdekében védett.
Az épület tömege, tornácos rendje, nyílásrendje, az utcai homlokzat
vakolatdíszei.

23

Hosszúhetény, Fő utca 64.

805

24

Hosszúhetény, Fő utca 70.

808

lakóépület + A XX. század elejéről származó a település polgárosodásának
melléképület jelentős településtörténeti emléke.
Az épület tömege, nyílásrendje, nyílászáróinak anyaghasználata és
osztásrendje, utcai homlokzatának vakolatdíszei,és lábazatának
anyaghasználata. A vésett fa anyagú kapuzat.
lakóépület

A XX. század elejéről származó jellegzetes falusi lakóház az
egységes vonzó falusi utcakép biztosítása érdekében védett.
Az épület tömege, tornácos rendje, nyílásrendje, az utcai homlokzat
vakolatdíszei.

25

Hosszúhetény, Fő utca 74.

870/1

lakóépület + A XX. század elejéről származó a település polgárosodásának
melléképület jelentős településtörténeti emléke.
Az épület tömege, szegmensíves falazott pillérekből álló tornácos
rendje,
nyílásrendje,
nyílászáróinak
osztásrendje
és
anyaghasználata.
A téglaarchitektúrás gazdasági épület tömege és nyílásrendje.
Az utcai kerítés.

26

Hosszúhetény, Fő utca 76.

811/1

lakóépület

A XX. század elejéről származó jellegzetes falusi lakóház az
egységes vonzó falusi utcakép biztosítása érdekében védett.
Az épület tömege, tornácos rendje, faragott tornácoszlopai,
nyílásrendje, nyílászáróinak osztásrendje és anyaghasználata.

27

Hosszúhetény, Fő utca 88.

838

28

Hosszúhetény, Fő utca 92.

819

29

Hosszúhetény, Fő utca 108.

829

közterületi kút A kút egésze védett.
lakóépület + A XX. század elejéről származó a település polgárosodásának
melléképület jelentős településtörténeti emléke a városi előképek alapján készített
eklektikus utcai homlokzattal épült polgári lakóépület.
Védett az épületek tömege, nyílásrendje, nyílászáróinak
osztásrendje és anyaghasználata, az utcai homlokzat vakolatdíszei,
a kapuzat egésze.
lakóépület

A XX. század elejéről származó jellegzetes falusi lakóház az
egységes vonzó falusi utcakép biztosítása érdekében védett.
Védett az épület tömege, tornácos rendje, tornácoszlopai,
nyílásrendje.

30

Hosszúhetény, Fő utca 124.

841/1

lakóépület

Hagyományos tornácos épület, amely utcaképben betöltött szerepe
miatt védett.
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Védett az épület tömege, csonkatornácos rendje, nyílásrendje,
nyílászáróinak osztásrendje és anyaghasználata, az utcai homlokzat
vakolatdíszei.
Védett az utcai kerítés acélszerkezetei.
31

Hosszúhetény, Fő utca 154.

895

lakóépület

A XX. század elején épült jelentős tömegű kétszintes szolid
eklektikus díszítésű lakóépület a település központjának
meghatározó településképi elemeként védett.
Védett az épület tömege, eredeti nyílásrendje, eredeti nyílászáróinak
osztásrendje és anyaghasználata, a homlokzatok vakolat és kerámia
díszei.

32

Hosszúhetény, Fő utca 166.

902

községháza

Az eredeti funkciójú eklektikus homlokzatú épület településközpont
megjelenését jelentékeny módon meghatározó volta miatt védett.
Védett az épület tömege, utcai homlokzatának nyílásrendje,
nyílászáróinak osztásrendje és anyaghasználata, az utcai homlokzat
vakolatdíszei.

33

Hosszúhetény, Fő utca 170.

905

orvosi rendelő A XX. sz. első felében épült, a polgárosodó falura jellemző nagy
kapu áthajtós, városi díszítő jegyeket képviselő, nagyméretű,
arányos ablakkiosztású épület, amely a településközpontot
meghatározó épületeként védett.
Védett az épület tömege, nyílásrendje, nyílásainak osztásrendje,
utcai homlokzatának vakolatdíszei és a kőlábazata.

34

Hosszúhetény, Kossuth Lajos
utca

955

kőbánya előtti Az egykori kőbánya szélén a Kossuth L. utcában álló XIX. sz.-i
kereszt
feszület és a talapzatán kifaragott egyszerű piéta fontos
településtörténeti értéke miatt védett.

35

Hosszúhetény, Kossuth Lajos
utca 14.

915

lakóépület és Az egyszerű lakóépület a település jelentős részére egykor jellemző
melléképület épülettípusként védett a keresztbe fordított melléképülettel együtt.
Védett a lakóépület tömege, nyílásrendje, tornácos rendje, a
melléképület tömege és nyílásrendje.

36

Hosszúhetény, Kossuth Lajos
utca 94.

997

kútház

A telek előkertjében álló jellegzetes karakterű kútház egésze a
településképi és történeti értéke miatt védett.

37

Hosszúhetény, Petőfi utca 14.

1083

38

Hosszúhetény, Petőfi utca 16.

1084

39

Hosszúhetény, Petőfi utca 19.

18

lakóépület és A hagyományos tornácos falusi lakóépület településtörténeti
présház
szempontból és településképi megjelenése miatt védett.
Védett az épület tömege, tornácos rendje, eredeti nyílásrendje,
eredeti nyílászáróinak anyaghasználata és osztásrendje, utcai
homlokzatának vakolatdíszei.
A présház tömege, tornácos rendje, nyílásrendje, a nyílások kő
anyagú keretezése, építéskori
nyílászárói és zsalugáterei.

40

Hosszúhetény, Petőfi utca 25.

15/1

lakóépület és A hagyományos tornácos falusi lakóépület településtörténeti
utcai kerítés szempontból és településképi megjelenése miatt védett.
Védett az épület tömege, tornácos rendje, eredeti nyílásrendje,
eredeti nyílászáróinak anyaghasználata és osztásrendje, utcai
homlokzatának téglaarchitektúrája és kő lábazata.
Védett az utcai kerítés.

41

Hosszúhetény, Petőfi utca 36.

1094

lakóépület

A XX. század elején épült jellegzetes Hosszúhetényi lakóház a
településképi és településtörténeti jelentősége miatt védett.
Védett a lakóépület tömege, csonkatornácos rendje, eredeti
nyílásrendje
és
nyílászáróinak
osztásrendje,
valamint
anyaghasználata, az utcai homlokzat vakolatdíszítése.

42

Hosszúhetény, Petőfi utca 47.

2

lakóépület

A XX. század elején épült jellegzetes Hosszúhetényi lakóház a
településképi és településtörténeti jelentősége miatt védett.

lakóépület és A múlt század első felében épült nyeregtetős, oromfalas,
melléképület hagyományos formákat őrző, arányos nyílásrenddel bíró,
kiegyensúlyozott utcai homlokzatú, fa oszlop tornácos lakóépület és
a hátsó keresztszárnyként épült áthajtó pajta a településtörténet és a
községkép megőrzése érdekében védett.
Védett a lakóépület tömege, tornácos rendje, nyílásrendje,
tornácoszlopai, nyílászáróinak osztásrendje és anyaghasználata,
utcai homlokzatának vakolatdíszei.
Védett a gazdasági épület tömege, nyílásrendje, nyílászáróinak
osztásrendje és anyaghasználata.
lakóépület

A hagyományos tömegformálású jellegzetes falusi lakóház a XX.
sz. első feléből a településképi megjelenése miatt védett.
Védett az épület tömege, tornácos rendje, eredeti nyílásrendje,
eredeti nyílászáróinak faragott kialakítása, anyaghasználata és
osztásrendje,

40
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Védett az épület tömege, tornácos rendje, nyílásrendje,
nyílászáróinak osztásrendje és anyaghasználata (kivéve
tetősíkablakok), utcai homlokzatának vakolatdíszítése.
43

Hosszúhetény, Ormándi utca
10.

286/3

lakóépület és
gazdasági
épület, utcai
kerítés

A XX. század elején épült jellegzetes Hosszúhetényi lakóház a
településképi és településtörténeti jelentősége miatt védett.
Védett a lakóépület tömege, tornácos rendje, tornácoszlopai,
nyílásrendje, nyílászáróinak osztásrendje és anyaghasználata, utcai
homlokzatának vakolatdíszítései.
Védett az utcai kovácsoltvas kerítés fém anyagú részei, és az eredeti
pillérek.
Védett a gazdasági épület tömege, nyílásrendje, nyílászáróinak
osztásrendje és építéskori anyaghasználata.

44

Hosszúhetény, Ormándi utca
24.

293/1

lakóépület

A XX. század elején épült jellegzetes Hosszúhetényi lakóház a
településképi és településtörténeti jelentősége miatt védett.
Védett a lakóépület tömege, csonkatornácos rendje, nyílásrendje,
nyílászáróinak
osztásrendje
és
anyaghasználata,
utcai
homlokzatának vakolatdísz fragmentumai.

45

Hosszúhetény, Ormándi utca
33.

393/3

lakóépület

A Településszerkezetben elfoglalt helye és településtörténeti
szerepe miatt az egykori XIX. sz.-i malom épületegyüttes védett.
Védett az épületek tömege, eredeti nyílásrendje, nyílászáróinak
osztásrendje és anyaghasználata, a homlokzatok vakolatdíszei.

46

Hosszúhetény, Kajdy köz 13.

391

lakóépület

A XIX. sz.-i épület egykor feltehetően a szomszédos malomhoz
tartozott, a településszerkezetben elfoglalt helye és feltárandó
településtörténeti szerepe miatt a helyi védett.
Védett az épület tömege, nyílásrendje, nyílásainak osztásrendje és
anyaghasználata, homlokzatainak vakolatdíszítései.

47

Hosszúhetény, Ormándi utca
51.

377

lakóépület

A XX. század elején épült jellegzetes Hosszúhetényi lakóház a
településképi és településtörténeti jelentősége miatt védett.
Védett az épület tömege, tornácos rendje, eredeti nyílásrendje,
eredeti nyílászáróinak osztásrendje és anyaghasználata.

48

Hosszúhetény, Ormándi utca
55.

374/1

49

Hosszúhetény, Ormándi utca
58.

314

lakóépület

A XX. század elején épült jellegzetes Hosszúhetényi lakóház a
településképi és településtörténeti jelentősége miatt védett.
Védett az épület tömege, eredeti nyílásrendje, eredeti nyílászáróinak
osztásrendje és anyaghasználata.

50

Hosszúhetény, Ormándi utca
62.

323

lakóépület

A jellegzetes Hosszúhetényi lakóház a településképi jelentősége
miatt védett.
Védett az épület tömege, eredeti nyílásrendje, eredeti nyílászáróinak
osztásrendje.

51

Hosszúhetény, Ormándi utca
66.

325

lakóépület

A XX. század elején épült jellegzetes Hosszúhetényi lakóház a
településképi és településtörténeti jelentősége miatt védett.
Védett az épület tömege, tornácos rendje, tornácoszlopai, eredeti
nyílásrendje,
eredeti
nyílászáróinak
osztásrendje
és
anyaghasználata.

52

Hosszúhetény, Ormándi utca
90/a.

338

lakóépület

A XX. század elején épült jellegzetes Hosszúhetényi lakóház a
településképi és településtörténeti jelentősége miatt védett.
Védett az épület tömege, csonkatornácos rendje, eredeti
nyílásrendje, tűzfalának „macskalépcsős” kialakítása.

53

Hosszúhetény, Ormándi utca
94.

340

lakóépület

A XX. század elején épült jellegzetes Hosszúhetényi lakóház a
településképi és településtörténeti jelentősége miatt védett.
Védett az épület eredeti tömege, tornácos rendje, utcai
homlokzatának nyílásrendje, utcai eredeti nyílászáróinak
osztásrendje és anyaghasználata, az utcai homlokzat
vakolatdíszítései.

54

Hosszúhetény, Ormándi utca
102.

344

lakóépület

A XX. század elején épült jellegzetes Hosszúhetényi lakóház a
településképi és településtörténeti jelentősége miatt védett.
Védett az épület eredeti tömege, utcai homlokzatának nyílásrendje,
utcai eredeti nyílászáróinak osztásrendje és anyaghasználata.

55

Hosszúhetény, Zengő utca 5.

952

lakóépület

A XX. század elején épült jellegzetes Hosszúhetényi lakóház a
településképi és településtörténeti jelentősége miatt védett.

lakóépület és A XX. század elején épült jellegzetes Hosszúhetényi lakóház a
melléképület településképi és településtörténeti jelentősége miatt védett.
Védett az épület tömege, csonka tornácos rendje, eredeti
nyílásrendje,
eredeti
nyílászáróinak
osztásrendje
és
anyaghasználata.
Védett a melléképület tömege, nyílásrendje, eredeti nyílászáróinak
osztásrendje és anyaghasználata.
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Védett az épület tömege, tornácos rendje, eredeti nyílásrendje,
eredeti nyílászáróinak osztásrendje és anyaghasználata.
56

Hosszúhetény, Fő utca 29.

421/1

lakóépület

A XX. század elején épült jellegzetes Hosszúhetényi lakóház a
településképi és településtörténeti jelentősége miatt védett
Védett az épület eredeti tömege, eredeti nyílásrendje, eredeti
nyílászáróinak osztásrendje és anyaghasználata.

57

Hosszúhetény, Fő utca 20.

778

gazdasági
épület

A gazdasági épület tömege, eredeti nyílásrendje,
nyílászáróinak osztásrendje és anyaghasználata.

58

Hosszúhetény, Fő utca 50.

798/1

lakóépület

A XX. század elején épült jellegzetes Hosszúhetényi lakóház a
településképi és településtörténeti jelentősége miatt védett
Védett az épület eredeti tömege, tornácos rendje, eredeti
nyílásrendje,
eredeti
nyílászáróinak
osztásrendje
és
anyaghasználata.

59

Hosszúhetény, Kossuth Lajos
utca 43.

1024

lakóépület és A hagyományos tömegformálású jellegzetes falusi lakóház a XX.
utcai kerítés sz. első feléből a településképi megjelenése miatt védett.
Védett a lakóépület tömege, tornácos rendje, eredeti nyílásrendje,
eredeti nyílászáróinak osztásrendje és anyaghasználata, az
oromfalon található vakolatdísz fragmentuma.
Az utcai kerítés fémszerkezete.

60

Hosszúhetény, Ormándi utca
30.

296

lakóépület és A hagyományos tömegformálású jellegzetes falusi lakóház a XX.
utcai kerítést sz. első feléből a településképi megjelenése miatt védett.
Védett az épület tömege, zárt tornácos rendje, eredeti nyílásrendje,
eredeti nyílászáróinak osztásrendje és anyaghasználata, az utcai
homlokzat vakolatdíszítése.
Az utcai kerítés fém szerkezetei.

61

Hosszúhetény, Ormándi utca
46.

306

lakóépület

A hagyományos tömegformálású jellegzetes falusi lakóház a XX.
sz. első feléből a településképi megjelenése miatt védett.
Védett az épület tömege, tornácos rendje, eredeti nyílásrendje,
eredeti nyílászáróinak osztásrendje és anyaghasználata.

62

Hosszúhetény, Ormándi utca
104/a.

345/1

lakóépület

A hagyományos tömegformálású jellegzetes falusi lakóház a XX.
sz. első feléből a településképi megjelenése miatt védett.
Védett az épület tömege, tornácos rendje, eredeti nyílásrendje,
eredeti nyílászáróinak osztásrendje és anyaghasználata, az utcai
homlokzat vakolatdíszítései.

63

Fő utca 16.

776

64

Fő utca 14.

775/2

Gazdasági
épület

Az utcával párhuzamos gerincű, oromfalas, klasszikus arányokat
mutató, hagyományos nyílásrendet és nyílászárókat tartó gazdasági
épület, látszó tégla és kő vegyes falazattal jelentős település történeti
őrzendő érték.
Védett a gazdasági épület tömege, nyílásrendje, nyílásainak
osztásrendje és anyaghasználata, az utcára
néző udvari homlokzat látszó tégla és a kő architektúrája.

65

Fő utca 40.

792

Lakóépület

Az utcára merőleges gerincű, oromfalas, klasszikus arányokat
mutató, tornácos falusi lakóépület. Az épület az eredeti nyílásrendjét
nagyrészt elveszítette, mert szélesebb, az épülettől idegen arányú
ablakok kerület beépítésre.
Védett a lakóépület tömege, tornácos rendje.

66

Iskola utca 52.

103

Lakóépület

Az utcával párhuzamos gerincű, D-i oldalán oromfalas,
polgáriasodó megjelenésű alápincézett lakóépület az utcában egyedi
beépítési módot mutató épületként is védendő.
Védett a lakóépület építéskori tömege, utcai homlokzatának
nyílásrendje,
nyílásainak
építéskori
osztásrendje
és
anyaghasználata, vakolatdíszei, az udvari homlokzat fém
pinceajtaja, az udvari homlokzat pince ablakainak kovácsoltvas
rácsai.

67

Püspökszentlászló,
Püspökszentlászló utca 4.

1529

eredeti

Lakóépület és Az utcára merőleges gerincű, kontyolt gerinctetős, klasszikus
utcai kerítés arányokat mutató, hagyományos nyílásrendet és részben
nyílászárókat tartó lakóépület, kovácsoltvas
kerítéssel jelentős település történeti őrzendő érték.
Védett a lakóépület tömege, nyílásrendje, nyílásainak építéskori
osztásrendje és anyaghasználata, tornácos
rendje, az utcai homlokzat vakolatdíszei. Az utcai kerítés
kovácsoltvas elemei és műkő oszlopai.

lakóépület

A hagyományos tömegformálású jellegzetes falusi lakóház a
településképi megjelenése miatt védett.
Védett az épület tömege, tornácos rendje, nyílásrendje,
nyílászáróinak osztásrendje és anyaghasználata.
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68

Püspökszentlászló,
Püspökszentlászló utca 17.

69

Püspökszentlászló,
Püspökszentlászló utca

70

Püspökszentlászló,
Püspökszentlászló utca 22.

1517

lakóépület és
melléképület

A hagyományos tömegformálású jellegzetes falusi lakóház a
településképi megjelenése miatt védett.
Védett az épület tömege, tornácos rendje, nyílásrendje,
nyílászáróinak osztásrendje és anyaghasználata.
Védett a melléképület tömege, nyílásrendje, nyílászáróinak
osztásrendje és anyaghasználata.

1534 út harangtorony

A harangtorony a településrész meghatározó településképi
megjelenésű épületeként védett.
Védett az épület egésze.

1510

lakóépület és
melléképület

A hagyományos tömegformálású jellegzetes eredeti részleteket
hordozó falusi lakóház a településképi megjelenése miatt védett.
Védett az épület tömege, tornácos rendje, nyílásrendje, az utcai
homlokzat vakolatdíszítése.
Védett a melléképület tömege és nyílásrendje.

71

Püspökszentlászló,
Püspökszentlászló u. 18.

72

Püspökszentlászló,
Püspökszentlászló u. 26.

73

Kisújbánya, Kisújbánya utca
12.

1515

lakóépület

Védett az épület tömege, nyílásrendje.

1506/1 lakóépület

Védett az épület tömege, nyílásrendje.

1623

lakóépület és
melléképület

A hagyományos tömegformálású jellegzetes eredeti részleteket
hordozó falusi lakóház a településképi megjelenése miatt védett.
Védett a lakóépület tömege, tornácos rendje, nyílásrendje,
nyílászáróinak osztásrendje és anyaghasználata.
Védett a melléképület tömege, nyílásrendje, nyílászáróinak
anyaghasználata.

74

Kisújbánya, Kisújbánya utca
21.

1642

lakóépület és
melléképület

A hagyományos tömegformálású jellegzetes eredeti részleteket
hordozó falusi lakóház a településképi megjelenése miatt védett.
Védett a lakóépület tömege, tornácos rendje, nyílásrendje,
nyílászáróinak osztásrendje és anyaghasználata.

75

Kisújbánya, Kisújbánya utca
24.

1653

lakóépület és
utcai kerítés

A hagyományos tömegformálású jellegzetes eredeti részleteket
hordozó falusi lakóház a településképi megjelenése miatt védett.
Védett a lakóépület tömege, tornácos rendje, tornácoszlopai,
nyílásrendje, nyílászáróinak osztásrendje és anyaghasználata, az
utcai homlokzat vakolatdíszítése, az épület kőlábazata.
Védett az utcai kőkerítés.

76

Kisújbánya, Kisújbánya utca
26.

1658

lakóépület

A hagyományos tömegformálású jellegzetes eredeti részleteket
hordozó falusi lakóház a településképi megjelenése miatt védett.
Védett a lakóépület tömege, tornácos rendje, tornácoszlopai,
nyílásrendje, nyílászáróinak osztásrendje és anyaghasználata.

77

Kisújbánya, Kisújbánya utca
47.

1687

lakóépület és
kerekes kút

A hagyományos tömegformálású jellegzetes eredeti részleteket
hordozó falusi lakóház a településképi megjelenése miatt védett.
Védett a lakóépület tömege, tornácos rendje, tornácoszlopai,
nyílásrendje, nyílászáróinak osztásrendje és anyaghasználata, az
utcai homlokzat vakolatdíszítése.

78

Kisújbánya, Kisújbánya utca
51.

1695

lakóépület

A hagyományos tömegformálású jellegzetes eredeti részleteket
hordozó falusi lakóház a településképi megjelenése miatt védett.
Védett a lakóépület tömege, tornácos rendje, tornácoszlopai,
nyílásrendje, nyílászáróinak osztásrendje és anyaghasználata, az
utcai homlokzat vakolatdíszítése, a tornácajtónyílás acélkorlátja.

79

Kisújbánya, Kisújbánya utca
53.

1635/1 lakóépület és
melléképület

A hagyományos tömegformálású jellegzetes eredeti részleteket
hordozó falusi lakóház a településképi megjelenése miatt védett.
Védett a lakóépület tömege, tornácos rendje, tornácoszlopai,
nyílásrendje, nyílászáróinak osztásrendje és anyaghasználata, az
utcai homlokzat vakolatdíszítése.

80

Kisújbánya, Kisújbánya utca

1615/2 templom

A hagyományos tömegformálású jellegzetes eredeti részleteket
hordozó egyhajós 1794-ben épült falusi templom a településképi
megjelenése, településtörténeti jelentősége miatt védett.
Védett a templom tömege, nyílásrendje, nyílászáróinak osztásrendje
és anyaghasználata, homlokzatok vakolatdíszítése.
Védett a templom mellett található Szűz Mária szobor és a kereszt
egésze is.
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81

Kisújbánya, Kisújbánya utca
6.

1710

lakóépület

82

Kisújbánya, Kisújbánya utca
54.

1614

lakóépület

83

Kisújbánya, Kisújbánya utca
18.

1610

lakóépület

84

Kisújbánya, Kisújbánya utca
22.

1643

lakóépület és
melléképület

85

Kisújbánya, Kisújbánya utca
29.

1662

lakóépület

86

Kisújbánya, Kisújbánya utca
33.

1668

lakóépület

87

Kisújbánya, Kisújbánya utca
35.

1672

lakóépület

88

Kisújbánya, Kisújbánya utca
38.

1678

lakóépület és
melléképület

89

Kisújbánya, Kisújbánya utca
39.

1679

lakóépület és
melléképület

90

Kisújbánya, Kisújbánya utca
41.

1681

lakóépület

91

Kisújbánya, Kisújbánya utca
43.

1683

lakóépület

92

Kisújbánya, Kisújbánya utca
45.

1685

lakóépület és
melléképület

93

Kisújbánya, Kisújbánya utca
46.

1686

lakóépület

94

Kisújbánya, Kisújbánya utca
8.

1712

lakóépület

95

Kisújbánya, Kisújbánya utca
1.

96

Kisújbánya, Kisújbánya utca
12.

1691/1 lakóépület
1623

lakóépület és
melléképület

2. Helyi területi védelem alatt álló területek
A

B

1

Megnevezés

Jegyzékszám

2

Kisújbánya

HVT – 001

3

Védett érték

4

- a területen található épületek jellemző telepítési módja,
- a területen található épületek közterületről feltáruló homlokzatainak nyílásrendje, nyílászáróinak osztásrendje, a homlokzati
díszítőelemek, a tömegek jellemző szélessége

5

Területi lehatárolás

6

”
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3. melléklet
„6. melléklet
RÉGÉSZETI LELŐHELYEK
1. FOKOZOTTAN VÉDETT ÉS NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELŐHELYEK
1

A

B

C

Elnevezés

Lelőhely azonosító

Helyrajzi szám

2

Hosszúhetény – Baglyas-hegy

54908

0251

3

Hosszúhetény – Hidasi-hát (Hemma-szurdok

54909

0251

4

Hosszúhetény – Szamárhegy

32100

062/4. (Máza: 0201.)

5

Hosszúhetény – Ormánd

62538

016/5,7,8,9,10. 099., 111.,
347/2.

6

Hosszúhetény – Máté-part

58947

0262

7

Hosszúhetény – Dömös oldal

78771

867, 873, 913/2, 914-916, 917/12, 918/1-2, 919/1-2, 920/1-2,
921/1-2, 924/1-2, 925, 947/1,
947/2, 947/13-27, 3374, 3375,
3380, 3388/2, 3395, 3396/1-2,
3397, 3399, 3400/4, 3400/6,
3406/3

8

Hosszúhetény - Somkerék/Somberek-dűlő1. (római villa)

24708, 24715, 30962, 71163

0141/3, 0141/5-16, 0142

9

Hosszúhetény - Somkerék/Somberek-dűlő 2. (római telep)

24708, 24715, 30962, 71163

0142, 0143/2, 0143/12-13.

10

Hosszúhetény - Somkerék-dűlő 2 (római telep)

24708, 24715, 30962, 71163

0141/15-20.

11

Hosszúhetény - Somkerék-dűlő 3 (Traianus pénze a régi
vasútállomásnál)

24708, 24715, 30962, 71163

12

Hosszúhetény – Ráctető-dűlő

24709

0143/2

13

Hosszúhetény – Zengővár

37581

0190/1,3,4. (Pécsv.: 021/1-2.)

14

Hosszúhetény – Nyárosházi-dűlő/Fenyős

15

Hosszúhetény –
templomdomb

R.k.

templom,

templomkert

és

-

62542

054/5-6, 055, 056

58559

125, 164/16, 179, 180, 181

2. RÉGÉSZETI ÉRDEKŰ TERÜLETEK
1

A

B

C

Elnevezés

Lelőhely azonosító

Helyrajzi szám

-

-

-

-

2

Hosszúhetény – Barnakő - Sátorkő

3

Hosszúhetény
Farkaskereszt)

4

Hosszúhetény – Kistóti-dűlő

-

-

5

Hosszúhetény – Fonyászó (Sin-gödör)

-

-

–

Síkvölgy

(Sütvölgy,

Sívölgy,

3. AZONOSÍTATLAN RÉGÉSZETI TERÜLETEK, ILL. NEM RÉGÉSZETI LELŐHELYNEK
MINŐSÜLŐ TERÜLETEK
A

B

C

1

Elnevezés

Lelőhely azonosító

Helyrajzi szám

2

Hosszúhetény – Széntöltő állomás

24706, 24713

-

3

Hosszúhetény – Ismeretlen lelőhely

24714

-

4

Hosszúhetény – Szentlászló

5

Hosszúhetény – Püspöki szőlő

6
7

24712

-

24707, 37425

-

Hosszúhetény – Hírdi vasúti bevágás/Hámori-dűlő

24710

-

Hosszúhetény – Ismeretlen lelőhely

24716

-

8

Hosszúhetény – Ismeretlen lelőhely

-

-

9

Hosszúhetény – Hidasi vadászház

-

-

10

Hosszúhetény – Pusztabánya-dűlő

24711

-

”
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4. melléklet
„7. melléklet
NEMZETI ÉS NEMZETKÖZI TERMÉSZETVÉDELMI OLTALOM ALATT ÁLLÓ VAGY
VÉDELEMRE TERVEZETT TERÜLETEK, ÉRTÉK, EMLÉK
A
1

B

Név

Vonatkozó jogszabály

2

Kelet-Mecsek TK

8/1977. OTvH számú határozat a létesítésről, 10/1993. (III. 9.) KTM rendelete a
Kelet-Mecsek
Tájvédelmi Körzet bővítéséről, 58/2007. (X. 18.) KvVM rendelet
a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról

3

Nagy-mező Arany-hegy TT

26/1996. (X.9.) KTM r.

4

HUDD20030 Mecsek

5

HUDD10007 Mecsek

14/2010. (V. 11.) KvVM
rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű
területekkel érintett földrészletekről

6

Ökológiai hálózat

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről (53. §), 2003. évi XXVI. törvény
az Országos Területrendezési Tervről (4., 9., 12., 13., 19. és 22. §-ok)

7

Tájképvédelmi övezet

Baranya megye területrendezési terve

8

Ex-lege védett forrás

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 23. § (2)

9

Ex-lege védett földvár

10 Helyi védett területek

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi jelentőségű
természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló18/2003. (XII.01.) rendelete
(654102-es számú út mentén található Csersznye fasor)

”
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5. melléklet
„8. melléklet
AZ EGYES BEÉPÍTÉSRE SZÁNT ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSI PARAMÉTEREI
1. Az egyes beépítésre szánt építési övezetek beépítési paraméterei
A
1

B

C

D

építési övezet legkisebb legkisebb beépítési
jele
kialakítható kialakítható
mód
terület
terület
m2
szélesség
m

E

F

legnagyobb
terepszint
feletti

legnagyobb
terepszint
alatti
beépítettség
beépítettség
%
%

G

H

I

J
legnagyobb

legkisebb
előkert
m

legkisebb
zöldfelület
%

legnagyobb
épület
magasság
(m)

párkánymagassá
g(m)

8,0

2

Lf-O/1

720

12

O

30

30

K

40

4,5

3

Lf-O/2

900

14

O

30

30

K

40

4,5

8,0

4

Lf-O/3

1200

16

O

30

30

5,0

40

5,0

10,0

5

Lf-Ik

1000

18

Ik

30

30

K

40

4,5

12

6

Lf-T

1500

18

SZ

30

30

K-5,0

40

7,0

12

7

Lf-SZ

1200

18

SZ

30

30

K-5,0

40

5,0

15

8

Lf-Kb

K

K

K

15

15

K

K

K-4,5

K

9

Lf-Pl

K

K

K

15

15

K

K

K-4,5

K

10

Vt-O

400

12

O

V=60
L=30

0

k

20

6,0

-

11

Vt-Z

600

20

Z

V=60
L=30

30

k

30

6,0

-

12

Vi

5000

50

SZ

37

37

10

30

12,0

-

13

Üü

900

30

SZ

25

25

10

60

6,5

6,0

14

Gksz

1500

20

SZ

40

40

5

25

7,5

-

15

Gip-1

1500

20

SZ

40

40

5,0

25

7,5

-

16

Gip-2

2000

40

SZ

50

50

5,0

25

12,0

-

17

K-sp

5000

40

SZ

20

5

5

70

6,0

-

18

K-id

10000

100

SZ

10

15

10

40

K-6,0

-

19

K-tü

3000

40

SZ

30

10

5

40

4,5

-

20

K-r

3000

40

SZ

10

0

10

50

4,5

-

21

K-hull

K

K

SZ

10

0

10

40

4,5

-

22

K-hon

K

K

K

20

20

K-10

40

6,0
(12, 26,5)

-

23

K-E

K

K

SZ

30

-

-

40

-

-

2. JELMAGYARÁZAT AZ 1. PONT TÁBLÁZATÁHOZ
A

B

1

JEL

A JEL ÉRTELMEZÉSE

2

K

kialakult építési vonalhoz való illeszkedés / az ingatlanok övezetei paraméterei kialakultak

3

O

oldalhatáron álló beépítési módú építési hely

4

SZ

szabadonálló beépítési módú építési hely

5

Ik

ikerházas beépítési módú építési hely

6

T

társasházas beépítési módú építési hely

7

Z

zártsorú beépítési módú építési hely

8

V

vegyes vagy közösségi rendeltetésű épület esetén

9

L

kizárólag lakó rendeltetés esetén

”
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6. melléklet
„9. melléklet
AZ EGYES MEZŐGAZDASÁGI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSI PARAMÉTEREI
1. Az egyes mezőgazdasági övezetek beépítési paraméterei
A

B

C

D

Má1

Má2

M-k

2 Művelési ág szerint

szántó

gyep, rét, legelő

kert-övezet

3 A kialakítható legkisebb telekterület (m2)

3000

3000

900

4 A kialakítható legkisebb telekszélesség m)

50

50

15

50000
5 ha

50000
5 ha

900

SZ

SZ

SZ

3
max. 1.000 m2

1
max. 1.000 m2

5
max. 200 m2

8 A gazdasági épület megengedett épületmagassága (m)

7,5

7,5

4

9 A lakóépület megengedett épületmagassága (m)

5,0

5,0

-

hiányos

hiányos

hiányos

1 Mezőgazdasági területek övezetei

5 Beépíthető legkisebb telekterület (m2)
6 Beépítés módja
7 Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke %

10 Beépíthetőség közműellátási feltétele

80

80

80

12 Előkert legkisebb mértéke (m)

11 Zöldfelület legkisebb mértéke (%)

10,0

10,0

K/5,0

13 Oldalkert legkisebb mértéke (m)

10,0

10,0

5,0

14 Hátsókert legkisebb mértéke (m)

15,0

15,0

15,0

2. JELMAGYARÁZAT AZ 1. PONT TÁBLÁZATÁHOZ
A

B

JEL

A JEL ÉRTELMEZÉSE

2

K

kialakult építési vonalhoz való illeszkedés / az ingatlanok övezetei paraméterei kialakultak

3

SZ

szabadonálló beépítési módú építési hely

1
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II. KÖTET
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATOK ÉS
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK
1. MÓDOSÍTÁSI TÉTELEK ADATLAPJAI
2. TERÜLETI MÉRLEG
3. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ
ÖSSZEFÜGGÉSEINEK BEMUTATÁSA

4. BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK VÁLTOZÁSA
5. MELLÉKLETEK
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1. MÓDOSÍTÁSI TÉTELEK ADATLAPJAI
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ÉRINTETT
SZELVÉNY

1

MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET

Hosszúhetény

HRSZ

111/1;111/2

1. ALAPADATOK

Tervezési
feladat és cél

A 111/1-2 hrsz-ú ingatlanok közterület-szabályozásának felülvizsgálata az
érintett telkek a 112 és a 114/1 hrsz-ú ingatlannal történő összevonása és
beépítése érdekében.
A kérelem új beépítésre szánt terület kijelölését eredményezi, miközben a
hatályos szerkezeti terv nincs összhangban a szabályozási tervvel, mert a
szerkezeti terv nem tartalmazza a közterület-szabályozást.

Tervezési
terület
hatályos
szabályozási
terv

Tervezési
terület légi fotó
(Google maps)

Képviselőtestü 35/2021. (V.17.) sz. határozat
leti döntés
Eljárás típusa

teljes eljárásrend
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Véleményezési
szakaszban
beérkezett
vélemények

Lakossági vélemény nem érkezett.

2. TERVEZETT MÓDOSÍTÁS
Hibajavítás, mert a szerkezeti terv és a szabályozási terv nem egyezik. Mivel a kiszabályozással
tervezett útnak nincs érdemi településszerkezeti funkciója, és a vonalvezetése sem szerencsés,
ezért az önkormányzat nem tervezi megvalósítani, így törlésre kerül, ezzel egységessé válik a
szerkezeti és a szabályozási terv.
A 110 hrsz. alatti telek közterületi megközelíthetősége továbbra is biztosított marad a tervezett
szabályozás alapján, és ez a szerkezeti terven is pontosításra kerül.
módosuló részletek:
hatályos szerkezeti terv

tervezett szerkezeti terv:
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A
helyi
építési
szabályzat változása
Biológiai
aktivitásérték
változása

A helyi építési szabályzat vonatkozó része nem változik.
A módosítás során újonnan beépítésre szánt terület nem került
kijelölésre, ezért az Étv. 7. § (3) bekezdés b) pontjának
értelmében- a biológiai aktivitás érték szinten tartását nem
szükséges vizsgálni.

A szabályozási terv változása:
módosuló részletek:
hatályos szabályozás

tervezett szabályozás:
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3. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT
Hibajavítás, mert a szerkezeti terv és a szabályozási terv nem egyezik. Mivel a kiszabályozással
tervezett útnak nincs érdemi településszerkezeti funkciója, és a vonalvezetése sem szerencsés,
ezért az önkormányzat nem tervezi megvalósítani, így törlésre kerül, ezzel egységessé válik a
szerkezeti és a szabályozási terv.
A 110 hrsz. alatti telek közterületi megközelíthetősége továbbra is biztosított marad a tervezett
szabályozás alapján, és ez a szerkezeti terven is pontosításra kerül.
Településhálózati összefüggések, a módosítással
településhálózatban, térségi kapcsolatok: nem releváns

érintett

terület

helye

a

Hálózatok és hálózati kapcsolatok, Közúti közlekedés, Közösségi közlekedés,
Kerékpáros és gyalogos közlekedés, parkolás: nem releváns
Közművesítés (víziközművek, energia, elektronikus hírközlés): a terület közművesített.
Környezetvédelem – és településüzemeltetés – (talaj, felszíni és felszín alatti vizek,
levegőtisztaság és védelme, zaj- és rezgésterhelés, hulladékkezelés, fennálló
környezetvédelmi konfliktusok, problémák): nem releváns.
Katasztrófavédelem (területfelhasználást,
tényezők): nem releváns.

beépítést,

befolyásoló vagy

korlátozó

Települési klíma: nincs érdemi befolyással rá.
Táji és természeti adottságok vizsgálata, Zöldfelületi rendszer vizsgálata: nem releváns

Területfelhasználás vizsgálata: A kiszabályozással tervezett útnak nincs érdemi
településszerkezeti funkciója, a vonalvezetése sem szerencsés, ezért az önkormányzat nem
tervezi megvalósítani, így törlésre kerül. A 110 hrsz. alatti telek közterületi megközelíthetősége
továbbra is biztosított marad a tervezett szabályozás alapján, és ez a szerkezeti terven is
pontosításra kerül.
Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a
minőségi osztályok: nem releváns
A telekstruktúra és telekméret, tulajdonjogi vizsgálat: nem releváns.
Örökségvédelem: nem releváns.

4. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT
Településrendezési javaslatok, javasolt településszerkezet
A kiszabályozással tervezett útnak nincs érdemi településszerkezeti funkciója, a vonalvezetése
sem szerencsés, ezért az önkormányzat nem tervezi megvalósítani, így törlésre kerül. A 110
hrsz. alatti telek közterületi megközelíthetősége továbbra is biztosított marad a tervezett
szabályozás alapján, és ez a szerkezeti terven is pontosításra kerül.
Szabályozási koncepció, módosítási javaslat: szükséges a módosítása.
Közúti hálózati kapcsolatok, főbb közlekedési csomópontok, belső úthálózat, közösségi
közlekedés, kerékpáros közlekedés, főbb gyalogos közlekedés, gépjárműelhelyezésparkolás: nem releváns
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Közművesítési javaslatok (víziközművek, energiaellátás, hírközlés, megújuló
energiaforrások, környezettudatos energiagazdálkodás, közműpótlók): nem releváns
Környezeti hatások és feltételek (a föld, felszíni és felszín alatti vizek, levegőtisztaságvédelem, zaj- és rezgésterhelés, hulladékkezelés vonatkozásában): nem releváns.
Tájrendezési javaslatok: nem releváns.
Örökségvédelmi javaslat: nem releváns.
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ÉRINTETT
SZELVÉNY

MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET

2

Hosszúhetény, belterület

HRSZ

3702/8
; 3703;
3708;3
709/29

1. ALAPADATOK

Tervezési
feladat és cél

A 3702/8, a 3703, a 3708 és a 3709/2 hrsz-ú ingatlanok Má jelü övezetből Mk jelű
övezetbe történő átsorolása a telkek használatának megfelelően, hivatkozással
a 2016. előtti szabályokra is. További kérés az Mk jelű övezetben a lakóépület
építésének biztosítása a kialakult állapotnak megfelelően. A kérelmezett tömb Éi szomszédján nincs övezeti jel, amelyet pótolni szükséges a jogbizonytalanság
megszüntetése érdekében. Ez a módosítás valójában egy hibajavítás.

Tervezési
terület
hatályos
szabályozási
terv

Tervezési
terület légi fotó
(Google maps)

Képviselőtestü 35/2021. (V.17.) sz. határozat
leti döntés
Eljárás típusa
Véleményezési
szakaszban
beérkezett
vélemények

teljes eljárásrend
Lakossági vélemény nem érkezett.
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2. TERVEZETT MÓDOSÍTÁS
A településszerkezeti terv változása:
A hibajavítás a tervezett szerkezeti és szabályozási tervlapokon megtörtént. A HÉSZ-ben az Mk
övezetre vonatkozó előírások az alábbiak szerint kerültek pontosításra:
(5) Kertes mezőgazdasági rendeltetésű övezet jele M-k. Az övezet a szabályozási terv által jelölt
területeken kívül nem növelhető. Az övezetre a következő részletes előírások vonatkoznak:
a) a területen állattartásra szolgáló építmény nem építhető
b) telekalakítás, beépítés szabályai:
ba) a földrészleteken egy, a 5% beépítettséget meg nem haladó alapterületű, ideiglenes
tartózkodásra is alkalmas gazdasági épület helyezhető el, különálló építményként csak pince és
közműpótló berendezés építhető, árnyékszék csak a főépülettel együtt helyezhető el
bb)a szomszédos telektől olyan távolságokat kell megtartani, hogy az elhelyezni kívánt épület
mellékfunkciói (pl. pince földdombja, épület körüli víztelenítés, stb.) a szomszédos telkek
használatát ne zavarják. Egymáshoz közeli épület elhelyezés esetén az OTÉK-ban előírt
tűztávolságot kell megtartani
bc)a telken garázs nem létesíthető.
c)A gazdasági épület: legfeljebb 4,5 m lejtő felőli homlokzatmagasságú lehet,
d)A lakóépület: legfeljebb 5,0 m lejtő felőli homlokzatmagasságú lehet és kizárólag az Má1 és
Má2 jelű övezetben létesíthető. A lakóépület alapterülete nem haladhatja meg a telek.
módosuló részletek:
hatályos szerkezeti terv
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tervezett szerkezeti terv:

A
helyi
építési A HÉSZ-ben az Mk övezetre vonatkozó előírások az alábbiak szerint
szabályzat változása kerültek pontosításra:
(5) Kertes mezőgazdasági rendeltetésű övezet jele M-k. Az övezet a
szabályozási terv által jelölt területeken kívül nem növelhető. Az
övezetre a következő részletes előírások vonatkoznak:
a)a területen állattartásra szolgáló építmény nem építhető
b)telekalakítás, beépítés szabályai:
ba)a földrészleteken egy, a 5% beépítettséget meg nem haladó
alapterületű, ideiglenes tartózkodásra is alkalmas gazdasági épület
helyezhető el, különálló építményként csak pince és közműpótló
berendezés építhető, árnyékszék csak a főépülettel együtt helyezhető
el
bb)a szomszédos telektől olyan távolságokat kell megtartani, hogy az
elhelyezni kívánt épület mellékfunkciói (pl. pince földdombja, épület
körüli víztelenítés, stb.) a szomszédos telkek használatát ne zavarják.
Egymáshoz közeli épület elhelyezés esetén az OTÉK-ban előírt
tűztávolságot kell megtartani
bc)a telken garázs nem létesíthető.
c)A gazdasági épület: legfeljebb 4,5 m lejtő felőli homlokzatmagasságú
lehet,
d)A lakóépület: legfeljebb 5,0 m lejtő felőli homlokzatmagasságú lehet
és kizárólag az Má1 és Má2 jelű övezetben létesíthető. A
lakóépület alapterülete nem haladhatja meg a telek beépíthető
területének felét.

58

HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

Biológiai
aktivitásérték
változása

Nem releváns.

A szabályozási terv változása:
módosuló részletek:
hatályos szabályozás

tervezett szabályozás:
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3. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT
A 3702/8, a 3703, a 3708 és a 3709/2 hrsz-ú ingatlanok Má jelü övezetből Mk jelű övezetbe
történő átsorolása a telkek használatának megfelelően, hivatkozással a 2016. előtti
szabályokra is. További kérés az Mk jelű övezetben a lakóépület építésének biztosítása a
kialakult állapotnak megfelelően. A kérelmezett tömb É-i szomszédján nincs övezeti jel,
amelyet pótolni szükséges a jogbizonytalanság megszüntetése érdekében. Ez a módosítás
valójában egy hibajavítás.
A hibajavítás a tervezett szerkezeti és szabályozási tervlapokon megtörtént. A HÉSZ-ben az Mk
övezetre vonatkozó előírások az alábbiak szerint kerültek pontosításra:
(5) Kertes mezőgazdasági rendeltetésű övezet jele M-k. Az övezet a szabályozási terv által jelölt
területeken kívül nem növelhető. Az övezetre a következő részletes előírások vonatkoznak:
a)a területen állattartásra szolgáló építmény nem építhető
b)telekalakítás, beépítés szabályai:
ba)a földrészleteken egy, a 5% beépítettséget meg nem haladó alapterületű, ideiglenes
tartózkodásra is alkalmas gazdasági épület helyezhető el, különálló építményként csak pince és
közműpótló berendezés építhető, árnyékszék csak a főépülettel együtt helyezhető el
bb)a szomszédos telektől olyan távolságokat kell megtartani, hogy az elhelyezni kívánt épület
mellékfunkciói (pl. pince földdombja, épület körüli víztelenítés, stb.) a szomszédos telkek
használatát ne zavarják. Egymáshoz közeli épület elhelyezés esetén az OTÉK-ban előírt
tűztávolságot kell megtartani
bc)a telken garázs nem létesíthető.
c)A gazdasági épület: legfeljebb 4,5 m lejtő felőli homlokzatmagasságú lehet,
d)A lakóépület: legfeljebb 5,0 m lejtő felőli homlokzatmagasságú lehet és kizárólag az Má1 és
Má2 jelű övezetben létesíthető. A lakóépület alapterülete nem haladhatja meg a telek
beépíthető területének felét.
Településhálózati összefüggések, a módosítással érintett terület helye a
településhálózatban, térségi kapcsolatok: nem releváns
Hálózatok és hálózati kapcsolatok, Közúti közlekedés, Közösségi közlekedés,
Kerékpáros és gyalogos közlekedés, parkolás: az érintett terület közúton, kerékpárral és
gyalogosan is megközelíthető, fejlesztést nem igényel.
Közművesítés (víziközművek, energia, elektronikus hírközlés): a terület részben
közművesített.
Környezetvédelem – és településüzemeltetés – (talaj, felszíni és felszín alatti vizek,
levegőtisztaság és védelme, zaj- és rezgésterhelés, hulladékkezelés, fennálló
környezetvédelmi konfliktusok, problémák): nem releváns.
Katasztrófavédelem (területfelhasználást,
tényezők): nem releváns.

beépítést,

befolyásoló vagy

korlátozó

Települési klíma: nincs érdemi befolyással rá.
Táji és természeti adottságok vizsgálata, Zöldfelületi rendszer vizsgálata: a területet
többszintes zöldfelület jellemzi.

Területfelhasználás vizsgálata: nem releváns.
Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a
minőségi osztályok: nem releváns.
A telekstruktúra és telekméret, tulajdonjogi vizsgálat: nem releváns.
Örökségvédelem: nem releváns.
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4. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT
Településrendezési javaslatok, javasolt településszerkezet
A tervezett szerkezeti és szabályozási tervlapokon megtörtént. A HÉSZ-ben az Mk övezetre
vonatkozó előírások az alábbiak szerint kerültek pontosításra:
(5) Kertes mezőgazdasági rendeltetésű övezet jele M-k. Az övezet a szabályozási terv által jelölt
területeken kívül nem növelhető. Az övezetre a következő részletes előírások vonatkoznak:
a)a területen állattartásra szolgáló építmény nem építhető
b)telekalakítás, beépítés szabályai:
ba)a földrészleteken egy, a 5% beépítettséget meg nem haladó alapterületű, ideiglenes
tartózkodásra is alkalmas gazdasági épület helyezhető el, különálló építményként csak pince és
közműpótló berendezés építhető, árnyékszék csak a főépülettel együtt helyezhető el
bb)a szomszédos telektől olyan távolságokat kell megtartani, hogy az elhelyezni kívánt épület
mellékfunkciói (pl. pince földdombja, épület körüli víztelenítés, stb.) a szomszédos telkek
használatát ne zavarják. Egymáshoz közeli épület elhelyezés esetén az OTÉK-ban előírt
tűztávolságot kell megtartani
bc)a telken garázs nem létesíthető.
c)A gazdasági épület: legfeljebb 4,5 m lejtő felőli homlokzatmagasságú lehet,
d)A lakóépület: legfeljebb 5,0 m lejtő felőli homlokzatmagasságú lehet és kizárólag az Má1 és
Má2 jelű övezetben létesíthető. A lakóépület alapterülete nem haladhatja meg a telek
beépíthető területének felét.
Szabályozási koncepció, módosítási javaslat: nem szükséges módosítás, a tervezett
módosítás illeszkedik a hatályos településfejlesztési koncepcióhoz.
Közúti hálózati kapcsolatok, főbb közlekedési csomópontok, belső úthálózat, közösségi
közlekedés, kerékpáros közlekedés, főbb gyalogos közlekedés, gépjárműelhelyezésparkolás: az érintett terület közúton, kerékpárral és gyalogosan is megközelíthető, fejlesztést
nem igényel.
Közművesítési javaslatok (víziközművek, energiaellátás, hírközlés, megújuló
energiaforrások, környezettudatos energiagazdálkodás, közműpótlók): a közművek
fejlesztést nem igényelnek, a terület részben közművesített.
Környezeti hatások és feltételek (a föld, felszíni és felszín alatti vizek, levegőtisztaságvédelem, zaj- és rezgésterhelés, hulladékkezelés vonatkozásában): nem releváns.
Tájrendezési javaslatok: nem releváns.
Örökségvédelmi javaslat: nem releváns.
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ÉRINTETT
SZELVÉNY

3

MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET

Hosszúhetény

HRSZ

3339,
3340,
3342;
3345;
3349

1. ALAPADATOK
A 3339, 3340, 3342, 3344, 3345 és a 3349 hrsz-ú ingatlanok falusi túrizmus és
vendéglátás, továbbá a tulajdonos számára szolgáló lakás építése érdekében az
övezeti előírások, továbbá funkcióhoz szükséges mértékű a közterületszabályozás szükséges mértékű felülvizsgálata.
Tervezési
feladat és cél Kérelmezők: Nemes Eszter és Nemes András, valamint Juhász Péter és Vass
Tícia.

A kérelmezők koncepciója szerint a falusi turizmushoz kapcsolódó
vendéglátó épületek, továbbá szolgálati lakás épülne az érintett területeken.

Tervezési
terület
hatályos
szabályozási
terv
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Tervezési
terület légi
fotó
(Google
maps)

Képviselőtest 35/2021. (V.17.) sz. határozat
ületi döntés
Eljárás típusa teljes eljárásrend
Véleményezé
si
szakaszban
beérkezett
vélemények

Lakossági vélemény nem érkezett.
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2. TERVEZETT MÓDOSÍTÁS
A településszerkezeti terv változása:
A 2015-16-ban készült jelenleg hatályos településrendezési eszközök a rendelkezésre bocsájtott
állami alapadatok felhasználásával készültek, az alaptérkép azóta megváltozott. Jelen
dokumentáció feladata mind a szerkezeti, mind a szabályozási terv pontosítása.
A beruházási területet a HÉSZ az M-k jelű kertes mezőgazdasági övezetbe sorolja, a beépítésre
nem szánt területeken belül.
A fent említett területek a Különleges terület-rekreációs (Kb-rek) övezetbe sorolódna át a javaslat
szerint. A hatályos HÉSZ előírásai így kiegészülnének egy új övezettel.
A következő előírások vonatkoznának az övezetre:
(1) Az építési övezetben a növénytermesztés, a hagyományos állattartás és ezekkel kapcsolatos
saját termék feldolgozására, tárolására és árusítására szolgáló, szállás, rendezvényház,
vendégház jellegű épületek helyezhetők el. Az övezetben 1 db szolgálati lakás építhető.
(2) Az építési övezet részletes előírásai az alábbiak:
a) a kialakítható legkisebb telek területe 3000 m2 (720 m2-t el nem érő területű telken épületet
elhelyezni nem szabad),
b) szabadonálló beépítési mód,
c) legnagyobb beépítettség 5%,
d) legkisebb zöldfelületi fedettség 60%,
e) legnagyobb épületmagasság 7,5 m (ezt az értéket technológiai jellegű építmény magassága
legfeljebb 15 m-rel meghaladhatja).
módosuló részletek:
hatályos szerkezeti terv
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tervezett szerkezeti terv:

A
helyi
építési A helyi építési szabályzat vonatkozó része változik.
szabályzat változása
Biológiai
aktivitásérték
változása

A módosítás során újonnan beépítésre szánt terület nem került
kijelölésre, ezért az Étv. 7. § (3) bekezdés b) pontjának
értelmében- a biológiai aktivitás érték szinten tartását nem
szükséges vizsgálni.
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A szabályozási terv változása:
módosuló részletek:
hatályos szabályozás:
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tervezett szabályozás:
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3. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT
A 3339, 3340, 3342, 3344, 3345 és a 3349 hrsz-ú ingatlanok falusi túrizmus és vendéglátás,
továbbá a tulajdonos számára szolgáló lakás építése érdekében az övezeti előírások, továbbá
funkcióhoz szükséges mértékű a közterület-szabályozás szükséges mértékű felülvizsgálata.
Kérelmezők: VANELCO Kft. (ügyvezető: Nemes Csaba, székhely: 7694 Hosszúhetény, Verseny
utca 1.), valamint Juhász Péter és Vass Tícia.
A kérelmezők koncepciója szerint a falusi turizmushoz kapcsolódó vendéglátó épületek,
továbbá szolgálati lakás épülne az érintett területeken.
Településhálózati összefüggések, a módosítással érintett terület helye a
településhálózatban, térségi kapcsolatok: nem relváns.
Hálózatok és hálózati kapcsolatok, Közúti közlekedés, Közösségi közlekedés,
Kerékpáros és gyalogos közlekedés, parkolás: az érintett terület közúton, kerékpárral és
gyalogosan is megközelíthető, fejlesztést nem igényel.
Közművesítés (víziközművek, energia, elektronikus hírközlés): a terület környezete
közművesített.
Környezetvédelem – és településüzemeltetés – (talaj, felszíni és felszín alatti vizek,
levegőtisztaság és védelme, zaj- és rezgésterhelés, hulladékkezelés, fennálló
környezetvédelmi konfliktusok, problémák): nem releváns.
Katasztrófavédelem (területfelhasználást,
tényezők): nem releváns.

beépítést,

befolyásoló vagy

korlátozó

Települési klíma: nincs érdemi befolyással rá.
Táji és természeti adottságok vizsgálata, Zöldfelületi rendszer vizsgálata: a területet
többszintes zöldfelület jellemzi.

Területfelhasználás vizsgálata:
A beruházási területet a HÉSZ az M-k jelű kertes mezőgazdasági övezetbe sorolja, a beépítésre
nem szánt területeken belül.
A fent említett területek a Különleges terület-rekreációs (Kb-rek) övezetbe sorolódna át a
javaslat szerint.
Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a
minőségi osztályok: nincs adat.
A telekstruktúra és telekméret, tulajdonjogi vizsgálat: nem releváns.
Örökségvédelem: nem releváns.
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TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 2020.
TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS
4. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT
Településrendezési javaslatok, javasolt településszerkezet
3339, 3340, 3342, 3344, 3345 és a 3349 hrsz-ú ingatlanok falusi túrizmus és vendéglátás,
továbbá a tulajdonos számára szolgáló lakás építése érdekében az övezeti előírások, továbbá
funkcióhoz szükséges mértékű a közterület-szabályozás szükséges mértékű felülvizsgálata.
Kérelmezők: VANELCO Kft. (ügyvezető: Nemes Csaba, székhely: 7694 Hosszúhetény, Verseny
utca 1.), valamint Juhász Péter és Vass Tícia.
A kérelmezők koncepciója szerint a falusi turizmushoz kapcsolódó vendéglátó épületek,
továbbá szolgálati lakás épülne az érintett területeken.
A 2015-16-ban készült jelenleg hatályos településrendezési eszközök a rendelkezésre bocsájtott
állami alapadatok felhasználásával készültek, az alaptérkép azóta megváltozott. Jelen
dokumentáció feladata mind a szerkezeti, mind a szabályozási terv pontosítása.
A beruházási területet a HÉSZ az M-k jelű kertes mezőgazdasági övezetbe sorolja, a beépítésre
nem szánt területeken belül.
A fent említett területek a Különleges terület-rekreációs (Kb-rek) övezetbe sorolódna át a javaslat
szerint. A hatályos HÉSZ előírásai így kiegészülnének egy új övezettel.
A következő előírások vonatkoznának az övezetre:
(1) Az építési övezetben a növénytermesztés, a hagyományos állattartás és ezekkel kapcsolatos
saját termék feldolgozására, tárolására és árusítására szolgáló, szállás, rendezvényház,
vendégház jellegű épületek helyezhetők el. Az övezetben 1 db szolgálati lakás építhető.
(2) Az építési övezet részletes előírásai az alábbiak:
a) a kialakítható legkisebb telek területe 3000 m2 (720 m2-t el nem érő területű telken épületet
elhelyezni nem szabad),
b) szabadonálló beépítési mód,
c) legnagyobb beépítettség 5%,
d) legkisebb zöldfelületi fedettség 60%,
e) legnagyobb épületmagasság 7,5 m.
Szabályozási koncepció, módosítási javaslat: nem szükséges módosítás, a tervezett
módosítás illeszkedik a hatályos településfejlesztési koncepcióhoz.
Közúti hálózati kapcsolatok, főbb közlekedési csomópontok, belső úthálózat, közösségi
közlekedés, kerékpáros közlekedés, főbb gyalogos közlekedés, gépjárműelhelyezésparkolás: az érintett terület közúton, kerékpárral és gyalogosan is megközelíthető, fejlesztést
nem igényel.
Közművesítési javaslatok (víziközművek, energiaellátás, hírközlés, megújuló
energiaforrások, környezettudatos energiagazdálkodás, közműpótlók): a közművek
fejlesztést nem igényelnek.
Környezeti hatások és feltételek (a föld, felszíni és felszín alatti vizek, levegőtisztaságvédelem, zaj- és rezgésterhelés, hulladékkezelés vonatkozásában):. nem releváns.
Tájrendezési javaslatok: nem releváns.
Örökségvédelmi javaslat: nem releváns.
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4

ÉRINTETT
SZELVÉNY

MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT
TERÜLET

Hosszúhetény

HRSZ

1209

1. ALAPADATOK
Az 1209 hrsz.-ú ingatlan – egykori - tulajdonosa 2021. májusában megfogalmazott
kérelmében Hosszúhetény Községi Önkormányzatánál a fent megnevezett telek
előkerti
méretére
vonatkozó
sajátos
elírások
meghatározását
és
településrendezési eszközök módosítását kezdeményezte.
A telket három oldalról is közterület érinti – az országos követelmények szerint –
mindhárom oldalról minimum 5 méteres előkertet kell tartani, ezért az ingatlan
speciális helyzeténél fogva a telektömbben többletkorlátozással terhelt.
A helyi építési szabályzat és a szabályozási terv a szerkezeti terv elhatározásainak
megfelelő építési övezetbe – Falusias lakóterületbe - sorolja az érintett ingatlant,
és környezetét. Az érintett lakótelek Lf-SZ jelű építési övezetbe tartozik. Az ingatlan
Tervezési
megközelítését biztosító terület, kiszolgáló út kategóriájú.
feladat és cél
Övezeti paraméterek, a hatályos HÉSZ telekre vonatkozó szabályai:
Falusias lakóterület, mely:
- beépítési módja szabadon álló
- kialakítható legkisebb telekterület 1200 m2 - megengedett legnagyobb
beépítettség: 30%
- megengedett legnagyobb építménymagasság: 5,0 m
- legnagyobb épületszélesség: 15 méter
- legkisebb előkert: K-5,0 méter
- legkisebb oldalkert: 3,0 méter
- legkisebb zöldfelület:40%

Tervezési
terület
hatályos
szabályozási
terv
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Tervezési
terület légi
fotó
(Google
maps)

Képviselőtest 35/2021. (V.17.) sz. határozat
ületi döntés
Eljárás típusa teljes eljárásrend
Véleményezé
si
szakaszban
beérkezett
vélemények

Lakossági vélemény nem érkezett.
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2. TERVEZETT MÓDOSÍTÁS
A településszerkezeti terv változása:
Nem releváns.
A
helyi
építési
szabályzat
változása

Biológiai
aktivitásért
ék
változása

A településszerkezeti tervet nem érinti, módosítása nem szükséges.
A módosítás során elérendő célok megvalósításához a Falusias lakó építési övezetre
vonatkozó előírások egészülnének ki a következő módon.
A 29.§ (3) bekezdés a következő a) ponttal egészül ki:
Az LF-SZ jelű építési övezetben saroktelek esetén az előkert mérete a tömbbelső
feltárását szolgáló 6, illetve 6 métert meg nem haladó szabályozási szélességű
köz- vagy magánút felől minimum 2 méter lehet. Továbbá a helyi építési
szabályzat az építési övezethez a telken elhelyezhető épületek legnagyobb
szélességi méretét is rögzíti, amely értelmezéséhez fogalom meghatározását is
javasoljuk: pl. Épületszélesség: a) Négyszög alaprajz esetén a rövidebb alaprajzi
méret. b) Épületszárnyakkal tagolt alaprajz esetén az épületszárnyak szélességi
mérete
Nem releváns.

A szabályozási terv változása:
Nem releváns.
3. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT
Az 1209 hrsz.-ú ingatlan – egykori - tulajdonosa 2021. májusában megfogalmazott kérelmében
Hosszúhetény Községi Önkormányzatánál a fent megnevezett telek előkerti méretére vonatkozó
sajátos elírások meghatározását és településrendezési eszközök módosítását kezdeményezte.
A telket három oldalról is közterület érinti – az országos követelmények szerint –mindhárom oldalról
minimum 5 méteres előkertet kell tartani, ezért az ingatlan speciális helyzeténél fogva a
telektömbben többletkorlátozással terhelt.
A helyi építési szabályzat és a szabályozási terv a szerkezeti terv elhatározásainak megfelelő
építési övezetbe – Falusias lakóterületbe - sorolja az érintett ingatlant, és környezetét. Az érintett
lakótelek Lf-SZ jelű építési övezetbe tartozik. Az ingatlan megközelítését biztosító terület, kiszolgáló
út kategóriájú.
Övezeti paraméterek, a hatályos HÉSZ telekre vonatkozó szabályai:
Falusias lakóterület, mely:
- beépítési módja szabadon álló
- kialakítható legkisebb telekterület 1200 m2 - megengedett legnagyobb beépítettség: 30%
- megengedett legnagyobb építménymagasság: 5,0 m
- legnagyobb épületszélesség: 15 méter
- legkisebb előkert: K-5,0 méter
- legkisebb oldalkert: 3,0 méter
- legkisebb zöldfelület:40%
A kérelem a településszerkezeti tervet nem érinti, módosítása nem szükséges.
A módosítás során elérendő célok megvalósításához a Falusias lakó építési övezetre vonatkozó
előírások egészülnének ki a következő módon.
A 29.§ (3) bekezdés a következő a) ponttal egészül ki:
Az LF-SZ jelű építési övezetben saroktelek esetén az előkert mérete a tömbbelső feltárását
szolgáló 6, illetve 6 métert meg nem haladó szabályozási szélességű köz- vagy magánút felől
minimum 2 méter lehet. Továbbá a helyi építési szabályzat az építési övezethez a telken
elhelyezhető épületek legnagyobb szélességi méretét is rögzíti, amely értelmezéséhez
fogalom meghatározását is javasoljuk: pl. Épületszélesség: a) Négyszög alaprajz esetén a
rövidebb alaprajzi méret. b) Épületszárnyakkal tagolt alaprajz esetén az épületszárnyak
szélességi mérete.
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Településhálózati összefüggések, a módosítással
településhálózatban, térségi kapcsolatok: nem releváns.

érintett

terület

helye

a

Hálózatok és hálózati kapcsolatok, Közúti közlekedés, Közösségi közlekedés,
Kerékpáros és gyalogos közlekedés, parkolás: nem releváns.
Közművesítés (víziközművek, energia, elektronikus hírközlés): nem releváns.
Környezetvédelem – és településüzemeltetés – (talaj, felszíni és felszín alatti vizek,
levegőtisztaság és védelme, zaj- és rezgésterhelés, hulladékkezelés, fennálló
környezetvédelmi konfliktusok, problémák): nem releváns.
Katasztrófavédelem (területfelhasználást,
tényezők): nem releváns.

beépítést,

befolyásoló vagy

korlátozó

Települési klíma: nincs érdemi befolyással rá.
Táji és természeti adottságok vizsgálata, Zöldfelületi rendszer vizsgálata: nem releváns.
Területfelhasználás vizsgálata: nem releváns.
Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a
minőségi osztályok: nem releváns.
A telekstruktúra és telekméret, tulajdonjogi vizsgálat: nem releváns.
Örökségvédelem: nem releváns.

4. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT
Településrendezési javaslatok, javasolt településszerkezet:
A tervezési feladat vonatkozásában az alábbi javaslat született a HÉSZ érintett pontjának
módosítására:
Mórahalom Bástya sor, Szécsi György utca, Mátyás király körút kereszteződésétől a Mátyás
király körút mindkét oldalán északi irányba haladva a Mórahalom, 1479, 0406/18, 0406/107,
0406/120, 0406/129, 0406/134, 0406/132, 0406/131, 0406/133, 0406/364, 0406/366,
0406/122, 0406/121, 0406/21, 0406/22, 0406/20, 0406/361, 0406/367 és a 0401/369 hrsz-ú Lk
és Lke övezeti besorolásban lévő ingatlanok esetében a 4,5 méteres építménymagasság 5,5
méterre növekszik a B2 és B5 szelvényeken jelöltek szerint.
Szabályozási koncepció, módosítási javaslat: nem releváns.
Közúti hálózati kapcsolatok, főbb közlekedési csomópontok, belső úthálózat, közösségi
közlekedés, kerékpáros közlekedés, főbb gyalogos közlekedés, gépjárműelhelyezésparkolás: nem releváns.
Közművesítési javaslatok (víziközművek, energiaellátás, hírközlés, megújuló
energiaforrások, környezettudatos energiagazdálkodás, közműpótlók): nem releváns.
Környezeti hatások és feltételek (a föld, felszíni és felszín alatti vizek, levegőtisztaságvédelem, zaj- és rezgésterhelés, hulladékkezelés vonatkozásában): nem releváns.
Tájrendezési javaslatok: nem releváns.
Örökségvédelmi javaslat: nem releváns.
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5

ÉRINTETT
SZELVÉNY

MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT
TERÜLET

Hosszúhetény

HRSZ

2807; 2810; 2793/2;
2809/2; 2796

1. ALAPADATOK
Dr. Rostás Gábor 7629 Pécs, Hársfa út 84. alatti lakos, Hosszúhetény külterületén
található jurtafalu üzemeltetőjének kérelme
A kérelemmel érintett ingatlan:
Hosszúhetény külterület 2807 hrsz., 2810 hrsz., 2793/2 hrsz., 2809/2., 2796 hrsz.
Tervezési
Fent nevezett lakos jelenleg egy jurtafalu üzemeltett a külterület 2807 hrsz.,
feladat és cél
2810 hrsz., 2793/2 hrsz., 2809/2., 2796 hrsz. alatti ingatlanokon, és ezt a
létesítményt tervezi egy különleges hagyományőrző táborrá fejleszteni. A
megbízó koncepciója szerint egy a meglévő jurtatábort kiszolgáló, a természeti
környezethez illeszkedő központi épület és egy szolgálati lakás épülne a
területen.

Tervezési
terület
hatályos
szabályozási
terv
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Tervezési
terület légi
fotó
(Google
maps)

Képviselőtest 35/2021. (V.17.) sz. határozat
ületi döntés
Eljárás típusa teljes eljárásrend
Véleményezé
si
szakaszban
beérkezett
vélemények

Lakossági vélemény nem érkezett.

2. TERVEZETT MÓDOSÍTÁS
A településszerkezeti terv változása:
A 2015-16-ban készült jelenleg hatályos településrendezési eszközök a rendelkezésre bocsájtott
állami alapadatok felhasználásával készültek, az alaptérkép azóta megváltozott. Jelen
dokumentáció feladata mind a szerkezeti, mind a szabályozási terv pontosítása.
A beruházási területet a HÉSZ az M-k jelű kertes mezőgazdasági övezetbe sorolja, a beépítésre
nem szánt területeken belül.
A fent említett területek a Különleges terület-rekreációs (Kb-rek) övezetbe sorolódna át a javaslat
szerint.
A
helyi
építési
szabályzat
változása

A hatályos HÉSZ előírásai kiegészülnének egy új övezettel.
A következő előírások vonatkoznának az övezetre:
(1) Az építési övezetben a növénytermesztés, a hagyományos állattartás és ezekkel
kapcsolatos saját termék feldolgozására, tárolására és árusítására szolgáló, szállás,
rendezvényház, vendégház jellegű épületek helyezhetők el. Az övezetben 1 db
szolgálati lakás építhető.
(2) Az építési övezet részletes előírásai az alábbiak:
a) a kialakítható legkisebb telek területe 3000 m2 (720 m2-t el nem érő területű telken
épületet elhelyezni nem szabad),
b) szabadonálló beépítési mód,
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c) legnagyobb beépítettség 5%,
d) legkisebb zöldfelületi fedettség 60%,
e) legnagyobb épületmagasság 7,5 m
Biológiai
aktivitásért
ék
(BIA)
változása

Nem releváns.

A szabályozási terv változása:
módosuló részletek:
hatályos szabályozás

tervezett szabályozás
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3. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT
Dr. Rostás Gábor 7629 Pécs, Hársfa út 84. alatti lakos, Hosszúhetény külterületén található
jurtafalu üzemeltetőjének kérelme
A kérelemmel érintett ingatlan:
Hosszúhetény külterület 2807 hrsz., 2810 hrsz., 2793/2 hrsz., 2809/2., 2796 hrsz.
Fent nevezett lakos jelenleg egy jurtafalu üzemeltett a külterület 2807 hrsz., 2810 hrsz., 2793/2
hrsz., 2809/2., 2796 hrsz. alatti ingatlanokon, és ezt a létesítményt tervezi egy különleges
hagyományőrző táborrá fejleszteni. A megbízó koncepciója szerint egy a meglévő jurtatábort
kiszolgáló, a természeti környezethez illeszkedő központi épület és egy szolgálati lakás épülne
a területen.
2015-16-ban készült jelenleg hatályos településrendezési eszközök a rendelkezésre bocsájtott
állami alapadatok felhasználásával készültek, az alaptérkép azóta megváltozott. Jelen
dokumentáció feladata mind a szerkezeti, mind a szabályozási terv pontosítása.
A beruházási területet a HÉSZ az M-k jelű kertes mezőgazdasági övezetbe sorolja, a beépítésre
nem szánt területeken belül.
A fent említett területek a Különleges terület-rekreációs (Kb-rek) övezetbe sorolódna át a javaslat
szerint. A hatályos HÉSZ előírásai így kiegészülnének egy új övezettel.
A következő előírások vonatkoznának az övezetre:
(1) Az építési övezetben a növénytermesztés, a hagyományos állattartás és ezekkel kapcsolatos
saját termék feldolgozására, tárolására és árusítására szolgáló, szállás, rendezvényház,
vendégház jellegű épületek helyezhetők el. Az övezetben 1 db szolgálati lakás építhető.
(2) Az építési övezet részletes előírásai az alábbiak:
a) a kialakítható legkisebb telek területe 3000 m2 (720 m2-t el nem érő területű telken épületet
elhelyezni nem szabad),
b) szabadonálló beépítési mód,
c) legnagyobb beépítettség 5%,
d) legkisebb zöldfelületi fedettség 60%,
e) legnagyobb épületmagasság 7,5 m.
Településhálózati összefüggések, a módosítással érintett terület helye a
településhálózatban, térségi kapcsolatok: nem releváns.
Hálózatok és hálózati kapcsolatok, Közúti közlekedés, Közösségi közlekedés,
Kerékpáros és gyalogos közlekedés, parkolás: nem releváns.
Közművesítés (víziközművek, energia, elektronikus hírközlés): nem releváns.
Környezetvédelem – és településüzemeltetés – (talaj, felszíni és felszín alatti vizek,
levegőtisztaság és védelme, zaj- és rezgésterhelés, hulladékkezelés, fennálló
környezetvédelmi konfliktusok, problémák): nem releváns.
Katasztrófavédelem (területfelhasználást,
tényezők): nem releváns.

beépítést,

befolyásoló vagy

korlátozó

Települési klíma: nincs érdemi befolyással rá.
Táji és természeti adottságok vizsgálata, Zöldfelületi rendszer vizsgálata: nem releváns.
Területfelhasználás vizsgálata: nem releváns.
Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a
minőségi osztályok: nem releváns.
A telekstruktúra és telekméret, tulajdonjogi vizsgálat: nem releváns.
Örökségvédelem: nem releváns.
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4. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT
Településrendezési javaslatok, javasolt településszerkezet
A 2015-16-ban készült jelenleg hatályos településrendezési eszközök a rendelkezésre bocsájtott
állami alapadatok felhasználásával készültek, az alaptérkép azóta megváltozott. Jelen
dokumentáció feladata mind a szerkezeti, mind a szabályozási terv pontosítása.
A beruházási területet a HÉSZ az M-k jelű kertes mezőgazdasági övezetbe sorolja, a beépítésre
nem szánt területeken belül.
A fent említett területek a Különleges terület-rekreációs (Kb-rek) övezetbe sorolódna át a javaslat
szerint. A hatályos HÉSZ előírásai így kiegészülnének egy új övezettel.
A következő előírások vonatkoznának az övezetre:
(1) Az építési övezetben a növénytermesztés, a hagyományos állattartás és ezekkel kapcsolatos
saját termék feldolgozására, tárolására és árusítására szolgáló, szállás, rendezvényház,
vendégház jellegű épületek helyezhetők el. Az övezetben 1 db szolgálati lakás építhető.
(2) Az építési övezet részletes előírásai az alábbiak:
a) a kialakítható legkisebb telek területe 3000 m2 (720 m2-t el nem érő területű telken épületet
elhelyezni nem szabad),
b) szabadonálló beépítési mód,
c) legnagyobb beépítettség 5%,
d) legkisebb zöldfelületi fedettség 60%,
e) legnagyobb épületmagasság 7,5 m.
Szabályozási koncepció, módosítási javaslat: nem releváns.
Közúti hálózati kapcsolatok, főbb közlekedési csomópontok, belső úthálózat, közösségi
közlekedés, kerékpáros közlekedés, főbb gyalogos közlekedés, gépjárműelhelyezésparkolás: az érintett terület közúton, kerékpárral és gyalogosan is megközelíthető, fejlesztést
nem igényel.
Közművesítési javaslatok (víziközművek, energiaellátás, hírközlés, megújuló
energiaforrások, környezettudatos energiagazdálkodás, közműpótlók): nem releváns.
Környezeti hatások és feltételek (a föld, felszíni és felszín alatti vizek, levegőtisztaságvédelem, zaj- és rezgésterhelés, hulladékkezelés vonatkozásában): nem releváns.
Tájrendezési javaslatok: nem releváns.
Örökségvédelmi javaslat: nem releváns.
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6

MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET

Hosszúhetény belterület, Hegyalja utca
16. és 18. sz. alatti telkek között
található

HRSZ

1052;
1055/2

1. ALAPADATOK
Kérelmező a STAGLAND Kft. ügyvezető: Benkő Bianka (1085 Budapest, József
körút 35. 4/1.)
A kérelemmel érintett ingatlanok: belterület Hegyalja utca 16 és 18 szám alatti
telkek között található, belterület 1052 hrsz. és a 1055/2 hrsz.
Fent nevezett Kft. egy több ütemben megvalósuló Glamping kialakítását tervezi
Hosszúhetényben. A koncepció egy több különálló egységből, ún. kabinkákból álló
szálláshely kialakítása.A megbízó és az építész tervezők koncepciója szerint a tiny
house, vagyis a kisház mozgalom híveinek, a tudatosabban élő és építő emberek
számára és a természetközeli nyaralók szerelmesei számára tervezik a
Glampinget. Azon nyaralók számára, akik előtérbe helyezik gazdaságosságot, az
egyszerűséget és a kompakt, de egyben letisztult életmódot is. Az alacsony
energiafelhasználásnak és a környezetközpontúságnak köszönhetően egy
kabinház építése környezetbarátabb is, mint egy hagyományos technológiákkal és
Tervezési
nem megújuló anyagokból épülő házé. A tervek szerint minden könnyűszerkezetes
feladat és cél építményt úgy telepítenek, hogy azok ne legyenek zavaró hatással egymásra,
mindezek mellett minden kabinnak méltó panorámát biztosítva. A 10 darab kabin
úgy kerül elhelyezésre, hogy azok egy-egy privát kültéri területet határoljanak le
maguk között. A terület hasznosításával kapcsolatban az előzetes tervek fontosnak
tartják rögzíteni a további többször iskolázott fásítást a területen. Ezeket úgy
telepítve, hogy természetes árnyékot adhasson az ide látogatóknak.
Az épületek tervezése során nagy figyelmet fordítottunk a Településképi
Kézikönyv tanulmányozására. Az épületek újra értelmezik a klasszikus falusi
lakóházat. Mind tömegformálásában, mind tetőidom szempontjából
párhuzamba állítható a klasszikus falusias épületekkel. Az alaprajz
funkcionális kialakítása, a racionális anyaghasználat, a környezettudatos
szemlélet és felfogás azonos őseink építészeti törekvéseivel. Az épületek nem
hivalkodóak, nem próbálják magukra vonni a figyelmet. Kellemes és nyugodt
pihenést és kikapcsolódást kínálnak a Hosszúheténybe érkezőknek.

Tervezési
terület
hatályos
szabályozási
terv
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Tervezési
terület légi
fotó
(Google
maps)

Képviselőtest 35/2021. (V.17.) sz. határozat
ületi döntés
Eljárás típusa teljes eljárásrend
Véleményezé
si
szakaszban
beérkezett
vélemények

Lakossági vélemény nem érkezett.

2. TERVEZETT MÓDOSÍTÁS
A településszerkezeti terv változása:
A 2015-16-ban készült jelenleg hatályos településrendezési eszközök a rendelkezésre bocsájtott
állami alapadatok felhasználásával készültek, az alaptérkép azóta megváltozott. Jelen
dokumentáció feladata mind a szerkezeti, mind a szabályozási terv pontosítása.
A beruházási területet a HÉSZ az LF-O/2 jelű falusias lakó építési övezetbe sorolja, a beépítésre
szánt területeken belül.
A fent említett területek a Különleges terület-idegenforgalmi (K-id) övezetbe sorolódna át a javaslat
szerint. A hatályos HÉSZ előírásaitól eltérően legnagyobb épületmagasság 6,0 méterre változna.
A következő előírások vonatkoznának az övezetre:
(1) Az építési övezetben a növénytermesztés, a hagyományos állattartás és ezekkel kapcsolatos
saját termék feldolgozására, tárolására és árusítására szolgáló, szállás, vendégház jellegű
épületek helyezhetők el. Az övezetben 1 db szolgálati lakás építhető.
(2) Az építési övezet részletes előírásai az alábbiak:
a) a kialakítható legkisebb telek területe 10000 m2, szélessége 100 m,
b) szabadonálló beépítési mód,
c) legnagyobb beépítettség terepszint felett 10%, terepszint alatt 15%,
d) legkisebb zöldfelületi fedettség 60%,
e) legkisebb előkert újonnan 10 m, vagy meglévő építmény esetén kialakult,
f) legnagyobb épületmagasság 6,0 m.
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módosuló részletek:
hatályos szerkezeti terv

tervezett szerkezeti terv:
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A
helyi
építési A beruházási területet a HÉSZ az LF-O/2 jelű falusias lakó építési
szabályzat változása övezetbe sorolja, a beépítésre szánt területeken belül.
A fent említett területek a Különleges terület-idegenforgalmi (K-id)
övezetbe sorolódna át a javaslat szerint. A hatályos HÉSZ előírásaitól
eltérően legnagyobb épületmagasság 6,0 méterre változna.
A következő előírások vonatkoznának az övezetre:
(1) Az építési övezetben a növénytermesztés, a hagyományos
állattartás és ezekkel kapcsolatos saját termék feldolgozására,
tárolására és árusítására szolgáló, szállás, vendégház jellegű
épületek helyezhetők el. Az övezetben 1 db szolgálati lakás építhető.
(2) Az építési övezet részletes előírásai az alábbiak:
a) a kialakítható legkisebb telek területe 10000 m2, szélessége 100
m,
b) szabadonálló beépítési mód,
c) legnagyobb beépítettség terepszint felett 10%, terepszint alatt 15%,
d) legkisebb zöldfelületi fedettség 60%,
e) legkisebb előkert újonnan 10 m, vagy meglévő építmény esetén
kialakult,
f) legnagyobb épületmagasság 6,0 m.
Biológiai
aktivitásérték
változása

A módosítás során újonnan beépítésre szánt terület nem került
kijelölésre, ezért az Étv. 7. § (3) bekezdés b) pontjának
értelmében- a biológiai aktivitás érték szinten tartását nem
szükséges vizsgálni.

A szabályozási terv változása:
módosuló részletek:
hatályos szabályozás
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tervezett szabályozás:
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3. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT
Kérelmező a STAGLAND Kft. ügyvezető: Benkő Bianka (1085 Budapest, József körút 35. 4/1.)
A kérelemmel érintett ingatlanok: belterület Hegyalja utca 16 és 18 szám alatti telkek között
található, belterület 1052 hrsz. és a 1055/2 hrsz.
Fent nevezett Kft. egy több ütemben megvalósuló Glamping kialakítását tervezi
Hosszúhetényben. A koncepció egy több különálló egységből, ún. kabinkákból álló szálláshely
kialakítása.A megbízó és az építész tervezők koncepciója szerint a tiny house, vagyis a kisház
mozgalom híveinek, a tudatosabban élő és építő emberek számára és a természetközeli nyaralók
szerelmesei számára tervezik a Glampinget. Azon nyaralók számára, akik előtérbe helyezik
gazdaságosságot, az egyszerűséget és a kompakt, de egyben letisztult életmódot is. Az alacsony
energiafelhasználásnak és a környezetközpontúságnak köszönhetően egy kabinház építése
környezetbarátabb is, mint egy hagyományos technológiákkal és nem megújuló anyagokból épülő
házé. A tervek szerint minden könnyűszerkezetes építményt úgy telepítenek, hogy azok ne
legyenek zavaró hatással egymásra, mindezek mellett minden kabinnak méltó panorámát
biztosítva. A 10 darab kabin úgy kerül elhelyezésre, hogy azok egy-egy privát kültéri területet
határoljanak le maguk között. A terület hasznosításával kapcsolatban az előzetes tervek
fontosnak tartják rögzíteni a további többször iskolázott fásítást a területen. Ezeket úgy telepítve,
hogy természetes árnyékot adhasson az ide látogatóknak.
Az épületek tervezése során nagy figyelmet fordítottunk a Településképi Kézikönyv
tanulmányozására. Az épületek újra értelmezik a klasszikus falusi lakóházat. Mind
tömegformálásában, mind tetőidom szempontjából párhuzamba állítható a klasszikus falusias
épületekkel. Az alaprajz funkcionális kialakítása, a racionális anyaghasználat, a
környezettudatos szemlélet és felfogás azonos őseink építészeti törekvéseivel. Az épületek
nem hivalkodóak, nem próbálják magukra vonni a figyelmet. Kellemes és nyugodt pihenést és
kikapcsolódást kínálnak a Hosszúheténybe érkezőknek.
A 2015-16-ban készült jelenleg hatályos településrendezési eszközök a rendelkezésre bocsájtott
állami alapadatok felhasználásával készültek, az alaptérkép azóta megváltozott. Jelen
dokumentáció feladata mind a szerkezeti, mind a szabályozási terv pontosítása.
A beruházási területet a HÉSZ az LF-O/2 jelű falusias lakó építési övezetbe sorolja, a beépítésre
szánt területeken belül.
A fent említett területek a Különleges terület-idegenforgalmi (K-id) övezetbe sorolódna át a
javaslat szerint. A hatályos HÉSZ előírásaitól eltérően legnagyobb épületmagasság 6,0 méterre
változna.
A következő előírások vonatkoznának az övezetre:
(1) Az építési övezetben a növénytermesztés, a hagyományos állattartás és ezekkel kapcsolatos
saját termék feldolgozására, tárolására és árusítására szolgáló, szállás, vendégház jellegű
épületek helyezhetők el. Az övezetben 1 db szolgálati lakás építhető.
(2) Az építési övezet részletes előírásai az alábbiak:
a) a kialakítható legkisebb telek területe 10000 m2, szélessége 100 m,
b) szabadonálló beépítési mód,
c) legnagyobb beépítettség terepszint felett 10%, terepszint alatt 15%,
d) legkisebb zöldfelületi fedettség 60%,
e) legkisebb előkert újonnan 10 m, vagy meglévő építmény esetén kialakult,
f) legnagyobb épületmagasság 6,0 m.
Településhálózati összefüggések, a módosítással érintett terület helye a
településhálózatban, térségi kapcsolatok: nem releváns.
Hálózatok és hálózati kapcsolatok, Közúti közlekedés, Közösségi közlekedés,
Kerékpáros és gyalogos közlekedés, parkolás: az érintett terület közúton, kerékpárral és
gyalogosan is megközelíthető, fejlesztést nem igényel.
Közművesítés (víziközművek, energia, elektronikus hírközlés): az érintett 1052. hrsz.-ú
terület összközművesített.
Környezetvédelem – és településüzemeltetés – (talaj, felszíni és felszín alatti vizek,
levegőtisztaság és védelme, zaj- és rezgésterhelés, hulladékkezelés, fennálló
környezetvédelmi konfliktusok, problémák):
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nem releváns.
Katasztrófavédelem (területfelhasználást,
tényezők): nem releváns.

beépítést,

befolyásoló vagy

korlátozó

Városi klíma: nem releváns
Táji és természeti adottságok vizsgálata, Zöldfelületi rendszer vizsgálata: Jelenleg a
zöldfelületi hálózatba nem illeszthető.
Területfelhasználás vizsgálata: nem releváns.
Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a
minőségi osztályok: nem releváns.
A telekstruktúra és telekméret, tulajdonjogi vizsgálat: nem releváns.
Örökségvédelem: nem releváns.

4. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT
Településrendezési javaslatok, javasolt településszerkezet
A 2015-16-ban készült jelenleg hatályos településrendezési eszközök a rendelkezésre bocsájtott
állami alapadatok felhasználásával készültek, az alaptérkép azóta megváltozott. Jelen
dokumentáció feladata mind a szerkezeti, mind a szabályozási terv pontosítása.
A beruházási területet a HÉSZ az LF-O/2 jelű falusias lakó építési övezetbe sorolja, a beépítésre
szánt területeken belül.
A fent említett területek a Különleges terület-idegenforgalmi (K-id) övezetbe sorolódna át a
javaslat szerint. A hatályos HÉSZ előírásaitól eltérően legnagyobb épületmagasság 6,0 méterre
változna.
A következő előírások vonatkoznának az övezetre:
(1) Az építési övezetben a növénytermesztés, a hagyományos állattartás és ezekkel kapcsolatos
saját termék feldolgozására, tárolására és árusítására szolgáló, szállás, vendégház jellegű
épületek helyezhetők el. Az övezetben 1 db szolgálati lakás építhető.
(2) Az építési övezet részletes előírásai az alábbiak:
a) a kialakítható legkisebb telek területe 10000 m2, szélessége 100 m,
b) szabadonálló beépítési mód,
c) legnagyobb beépítettség terepszint felett 10%, terepszint alatt 15%,
d) legkisebb zöldfelületi fedettség 60%,
e) legkisebb előkert újonnan 10 m, vagy meglévő építmény esetén kialakult,
f) legnagyobb épületmagasság 6,0 m.
Szabályozási koncepció, módosítási javaslat:
nem releváns.
Közúti hálózati kapcsolatok, főbb közlekedési csomópontok, belső úthálózat, közösségi
közlekedés, kerékpáros közlekedés, főbb gyalogos közlekedés, gépjárműelhelyezésparkolás: nem releváns.
Közművesítési javaslatok (víziközművek, energiaellátás, hírközlés, megújuló
energiaforrások, környezettudatos energiagazdálkodás, közműpótlók): nem releváns.
Környezeti hatások és feltételek (a föld, felszíni és felszín alatti vizek, levegőtisztaságvédelem, zaj- és rezgésterhelés, hulladékkezelés vonatkozásában):
nem releváns.
Tájrendezési javaslatok:
nem releváns.
Örökségvédelmi javaslat: nem releváns.
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7

ÉRINTETT
SZELVÉNY

MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET

Hosszúhetény külterület

HRSZ

1203;
3352

1. ALAPADATOK
Kérelmező Stróbl Edit (7694Hosszúhetény, Verseny 3/1.)
A kérelemmel érintett ingatlan: Hosszúhetény, külterület 1203 hrsz. és a 3352 hrsz.
Fenti ingatlan tulajdonosa kérelemmel fordult Hosszúhetény Önkormányzatához,
Tervezési
hogy a megnevezett ingatlanokon falusi turizmushoz és vendéglátáshoz
feladat és cél
kapcsolódó fejlesztéseket tervez megvalósítani.
A megbízó koncepciója szerint egy a falusi turizmushoz kapcsolódó
vendéglátó épület, továbbá egy szolgálati lakás épülne a területen.

Tervezési
terület
hatályos
szabályozási
terv
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Tervezési
terület légi
fotó
(Google
maps)

Képviselőtest 35/2021. (V.17.) sz. határozat
ületi döntés
Eljárás típusa teljes eljárásrend
Véleményezé
si
szakaszban
beérkezett
vélemények

Lakossági vélemény nem érkezett.
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2. TERVEZETT MÓDOSÍTÁS
A településszerkezeti terv változása:
A 2015-16-ban készült jelenleg hatályos településrendezési eszközök a rendelkezésre bocsájtott
állami alapadatok felhasználásával készültek, az alaptérkép azóta megváltozott. Jelen
dokumentáció feladata mind a szerkezeti, mind a szabályozási terv pontosítása.
A beruházási területet a HÉSZ az M-k jelű kertes mezőgazdasági övezetbe sorolja, a beépítésre
nem szánt területeken belül.
A fent említett területek a Különleges terület-rekreációs (Kb-rek) övezetbe sorolódna át a javaslat
szerint. A hatályos HÉSZ előírásai így kiegészülnének egy új övezettel.
A következő előírások vonatkoznának az övezetre:
(1) Az építési övezetben a növénytermesztés, a hagyományos állattartás és ezekkel kapcsolatos
saját termék feldolgozására, tárolására és árusítására szolgáló, szállás, rendezvényház,
vendégház jellegű épületek helyezhetők el. Az övezetben 1 db szolgálati lakás építhető.
(2) Az építési övezet részletes előírásai az alábbiak:
a) a kialakítható legkisebb telek területe 3000 m2 (720 m2-t el nem érő területű telken épületet
elhelyezni nem szabad),
b) szabadonálló beépítési mód,
c) legnagyobb beépítettség 5%,
d) legkisebb zöldfelületi fedettség 60%,
e) legnagyobb épületmagasság 7,5 m.

módosuló részletek:
hatályos szerkezeti terv
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tervezett szerkezeti terv:

A
helyi
építési A beruházási területet a HÉSZ az M-k jelű kertes mezőgazdasági
szabályzat változása övezetbe sorolja, a beépítésre nem szánt területeken belül.
A fent említett területek a Különleges terület-rekreációs (Kb-rek)
övezetbe sorolódna át a javaslat szerint. A hatályos HÉSZ előírásai
így kiegészülnének egy új övezettel.
A következő előírások vonatkoznának az övezetre:
(1) Az építési övezetben a növénytermesztés, a hagyományos
állattartás és ezekkel kapcsolatos saját termék feldolgozására,
tárolására és árusítására szolgáló, szállás, rendezvényház,
vendégház jellegű épületek helyezhetők el. Az övezetben 1 db
szolgálati lakás építhető.
(2) Az építési övezet részletes előírásai az alábbiak:
a) a kialakítható legkisebb telek területe 3000 m2 (720 m2-t el nem
érő területű telken épületet elhelyezni nem szabad),
b) szabadonálló beépítési mód,
c) legnagyobb beépítettség 5%,
d) legkisebb zöldfelületi fedettség 60%,
e) legnagyobb épületmagasság 7,5 m.
Biológiai
aktivitásérték
változása

A módosítás során újonnan beépítésre szánt terület nem került
kijelölésre, ezért az Étv. 7. § (3) bekezdés b) pontjának
értelmében- a biológiai aktivitás érték szinten tartását nem
szükséges vizsgálni.

A szabályozási terv változása:
módosuló részletek:
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hatályos szabályozás

tervezett szabályozás:
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3. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT
A 2015-16-ban készült jelenleg hatályos településrendezési eszközök a rendelkezésre
bocsájtott állami alapadatok felhasználásával készültek, az alaptérkép azóta megváltozott.
Jelen dokumentáció feladata mind a szerkezeti, mind a szabályozási terv pontosítása.
A beruházási területet a HÉSZ az M-k jelű kertes mezőgazdasági övezetbe sorolja, a
beépítésre nem szánt területeken belül.
A fent említett területek a Különleges terület-rekreációs (Kb-rek) övezetbe sorolódna át a
javaslat szerint. A hatályos HÉSZ előírásai így kiegészülnének egy új övezettel.
A következő előírások vonatkoznának az övezetre:
(1) Az építési övezetben a növénytermesztés, a hagyományos állattartás és ezekkel
kapcsolatos saját termék feldolgozására, tárolására és árusítására szolgáló, szállás,
rendezvényház, vendégház jellegű épületek helyezhetők el. Az övezetben 1 db szolgálati lakás
építhető.
(2) Az építési övezet részletes előírásai az alábbiak:
a) a kialakítható legkisebb telek területe 3000 m2 (720 m2-t el nem érő területű telken épületet
elhelyezni nem szabad),
b) szabadonálló beépítési mód,
c) legnagyobb beépítettség 5%,
d) legkisebb zöldfelületi fedettség 60%,
e) legnagyobb épületmagasság 7,5 m.
Településhálózati összefüggések, a módosítással érintett terület helye a
településhálózatban, térségi kapcsolatok: nem releváns.
Hálózatok és hálózati kapcsolatok, Közúti közlekedés, Közösségi közlekedés,
Kerékpáros és gyalogos közlekedés, parkolás: nem releváns.
Közművesítés (víziközművek, energia, elektronikus hírközlés): nem releváns.
Környezetvédelem – és településüzemeltetés – (talaj, felszíni és felszín alatti vizek,
levegőtisztaság és védelme, zaj- és rezgésterhelés, hulladékkezelés, fennálló
környezetvédelmi konfliktusok, problémák):
nem releváns.
Katasztrófavédelem (területfelhasználást,
tényezők): nem releváns.

beépítést,

befolyásoló vagy

korlátozó

Városi klíma: nem releváns
Táji és természeti adottságok vizsgálata, Zöldfelületi rendszer vizsgálata: Jelenleg a
zöldfelületi hálózatba nem illeszthető.
Területfelhasználás vizsgálata: nem releváns.
Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a
minőségi osztályok: nem releváns.
A telekstruktúra és telekméret, tulajdonjogi vizsgálat: nem releváns.
Örökségvédelem: nem releváns.
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4. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT
Településrendezési javaslatok, javasolt településszerkezet
A 2015-16-ban készült jelenleg hatályos településrendezési eszközök a rendelkezésre bocsájtott
állami alapadatok felhasználásával készültek, az alaptérkép azóta megváltozott. Jelen
dokumentáció feladata mind a szerkezeti, mind a szabályozási terv pontosítása.
A beruházási területet a HÉSZ az M-k jelű kertes mezőgazdasági övezetbe sorolja, a beépítésre
nem szánt területeken belül.
A fent említett területek a Különleges terület-rekreációs (Kb-rek) övezetbe sorolódna át a javaslat
szerint. A hatályos HÉSZ előírásai így kiegészülnének egy új övezettel.
A következő előírások vonatkoznának az övezetre:
(1) Az építési övezetben a növénytermesztés, a hagyományos állattartás és ezekkel kapcsolatos
saját termék feldolgozására, tárolására és árusítására szolgáló, szállás, rendezvényház,
vendégház jellegű épületek helyezhetők el. Az övezetben 1 db szolgálati lakás építhető.
(2) Az építési övezet részletes előírásai az alábbiak:
a) a kialakítható legkisebb telek területe 3000 m2 (720 m2-t el nem érő területű telken épületet
elhelyezni nem szabad),
b) szabadonálló beépítési mód,
c) legnagyobb beépítettség 5%,
d) legkisebb zöldfelületi fedettség 60%,
e) legnagyobb épületmagasság 7,5 m.
Szabályozási koncepció, módosítási javaslat:
nem releváns.
Közúti hálózati kapcsolatok, főbb közlekedési csomópontok, belső úthálózat, közösségi
közlekedés, kerékpáros közlekedés, főbb gyalogos közlekedés, gépjárműelhelyezésparkolás: nem releváns.
Közművesítési javaslatok (víziközművek, energiaellátás, hírközlés, megújuló
energiaforrások, környezettudatos energiagazdálkodás, közműpótlók): nem releváns.
Környezeti hatások és feltételek (a föld, felszíni és felszín alatti vizek, levegőtisztaságvédelem, zaj- és rezgésterhelés, hulladékkezelés vonatkozásában):
nem releváns.
Tájrendezési javaslatok:
nem releváns.
Örökségvédelmi javaslat: nem releváns.
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8-9

ÉRINTETT
SZELVÉNY

MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET

HRSZ

Hosszúhetény közigazgatási terület
8. Az építési szabályzat jogszabály szerkesztési szabályoknak történő megfeleltetése érdekében
történő felülvizsgálata annak érdekében, hogy az új NJT rendszerébe a helyi rendelet
betölthető legyen.
A HÉSZ teljes terjedelmében felülvizsgálatra került. Lásd a 3. fejezetet.
9. A mezőgazdasági területekre vonatkozó szabályok felülvizsgálata, egyértelműsítése
elsősorban a lakóépület építésére vonatkozó előírások tekintetében. A szabályzat vonatkozó
része egyik rendelkezésében kizárja a lakóépület építésének lehetőségét, a másik
rendelkezése pedig meghatározza annak épületmagasságát.
Javasolt a hatályos OTÉK-nak megfelelően a lakóépület építhetőségét lehetővé tenni szigorú
korlátok meghatározásával annak érdekében, hogy csak a nagyobb méretű telkeken legyen
erre lehetőség a belterületekhez képest lényegesen szerényebb mértékben.
A HÉSZ teljes terjedelmében felülvizsgálatra került. Lásd a 3. fejezetet.
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10

ÉRINTETT
SZELVÉNY

MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET

Hosszúhetény

HRSZ

2677/2

1. ALAPADATOK
Réfi Barbara hosszúhetényi lakos kereste meg az önkormányzatot azzal, hogy a
tulajdonában lévő 2364. hrsz., 2365. hrsz., 2677/1. hrsz és 2678/1. hrsz alatti telkek
közötti 2677/2. helyrajziszámú közút említett 4 telek által közrefogott szakaszát
Tervezési
helyezze át a 2364. hrsz. alatti telek nyugati szélére annak érdekében, hogy a
feladat és cél
telkeket tudja összevonni.
Az útáthelyezés a kérelmezőn kívüli telektulajdonost nem érint, más telkek
megközelítését nem zavarja.

Tervezési
terület
hatályos
szabályozási
terv
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Tervezési
terület légi
fotó
(Google
maps)

Képviselőtest 35/2021. (V.17.) sz. határozat
ületi döntés
Eljárás típusa teljes eljárásrend
Véleményezé
si
szakaszban
beérkezett
vélemények

Lakossági vélemény nem érkezett.
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2. TERVEZETT MÓDOSÍTÁS
A településszerkezeti terv változása:
A módosítási javaslat a 2364. hrsz., a 2365. hrsz., a 2677/1. hrsz és a 2678/1. hrsz alatti telkek
közötti 2677/2. helyrajziszámú közút nyomvonalát áthelyezi a 2364. hrsz. alatti telek nyugati szélére
a
kérelmező
által
készíttetett
vázrajz
alapján

A tervezett módosítás a HÉSZ-t nem érinti.
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módosuló részletek:
hatályos szerkezeti terv

tervezett szerkezeti terv:

A
helyi
építési
szabályzat változása

nem releváns

Biológiai
aktivitásérték
változása

A módosítás során újonnan beépítésre szánt terület nem került
kijelölésre, ezért az Étv. 7. § (3) bekezdés b) pontjának
értelmében- a biológiai aktivitás érték szinten tartását nem
szükséges vizsgálni.
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A szabályozási terv változása:
módosuló részletek:
hatályos szabályozás

tervezett szabályozás:
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3. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT
Réfi Barbara hosszúhetényi lakos kereste meg az önkormányzatot azzal, hogy a tulajdonában
lévő 2364. hrsz., 2365. hrsz., 2677/1. hrsz és 2678/1. hrsz alatti telkek közötti 2677/2.
helyrajziszámú közút említett 4 telek által közrefogott szakaszát helyezze át a 2364. hrsz. alatti
telek nyugati szélére annak érdekében, hogy a telkeket tudja összevonni.
Az útáthelyezés a kérelmezőn kívüli telektulajdonost nem érint, más telkek megközelítését nem
zavarja.
A módosítási javaslat a 2364. hrsz., a 2365. hrsz., a 2677/1. hrsz és a 2678/1. hrsz alatti telkek
közötti 2677/2. helyrajziszámú közút nyomvonalát áthelyezi a 2364. hrsz. alatti telek nyugati
szélére.
Településhálózati összefüggések, a módosítással érintett terület helye a
településhálózatban, térségi kapcsolatok: nem releváns.
Hálózatok és hálózati kapcsolatok, Közúti közlekedés, Közösségi közlekedés,
Kerékpáros és gyalogos közlekedés, parkolás: nem releváns.
Közművesítés (víziközművek, energia, elektronikus hírközlés): nem releváns.
Környezetvédelem – és településüzemeltetés – (talaj, felszíni és felszín alatti vizek,
levegőtisztaság és védelme, zaj- és rezgésterhelés, hulladékkezelés, fennálló
környezetvédelmi konfliktusok, problémák):
nem releváns.
Katasztrófavédelem (területfelhasználást,
tényezők): nem releváns.

beépítést,

befolyásoló vagy

korlátozó

Városi klíma: nem releváns
Táji és természeti adottságok vizsgálata, Zöldfelületi rendszer vizsgálata: nem releváns.
Területfelhasználás vizsgálata: nem releváns.
Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a
minőségi osztályok: nem releváns.
A telekstruktúra és telekméret, tulajdonjogi vizsgálat: nem releváns.
Örökségvédelem: nem releváns.
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4. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT
Településrendezési javaslatok, javasolt településszerkezet
A módosítási javaslat a 2364. hrsz., a 2365. hrsz., a 2677/1. hrsz és a 2678/1. hrsz alatti telkek
közötti 2677/2. helyrajziszámú közút nyomvonalát áthelyezi a 2364. hrsz. alatti telek nyugati
szélére
Szabályozási koncepció, módosítási javaslat:
nem releváns.
Közúti hálózati kapcsolatok, főbb közlekedési csomópontok, belső úthálózat, közösségi
közlekedés, kerékpáros közlekedés, főbb gyalogos közlekedés, gépjárműelhelyezésparkolás: nem releváns.
Közművesítési javaslatok (víziközművek, energiaellátás, hírközlés, megújuló
energiaforrások, környezettudatos energiagazdálkodás, közműpótlók): nem releváns.
Környezeti hatások és feltételek (a föld, felszíni és felszín alatti vizek, levegőtisztaságvédelem, zaj- és rezgésterhelés, hulladékkezelés vonatkozásában):
nem releváns.
Tájrendezési javaslatok:
nem releváns.
Örökségvédelmi javaslat: nem releváns.
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2.TERÜLETI MÉRLEG
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Az alábbi táblázatok rögzítik a területekhez köthető változásokat:
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK:
LAKÓTERÜLETEK
KÜLÖNLEGES TERÜLET
VEGYES TERÜLETEK
GAZDASÁGI TERÜLETEK
KÜLÖNLEGES TERÜLETEK
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK:
KÜLÖNLEGES TERÜLET
KÖZLEKEDÉSI TERÜLET
ZÖLDTERÜLET
VÍZGAZDÁLKODÁSI
ERDŐTERÜLET
MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK

1,3919 HEKTÁRRAL CSÖKKEN
1,3919 HEKTÁRRAL NŐ
NINCS VÁLTOZÁS
NINCS VÁLTOZÁS
NINCS VÁLTOZÁS
8,4055 HEKTÁRRAL NŐ
NINCS VÁLTOZÁS
NINCS VÁLTOZÁS
NINCS VÁLTOZÁS
NINCS VÁLTOZÁS
8,4055 HEKTÁRRAL CSÖKKEN

T E R Ü L E T I
Beépítésre szánt
területek:

növekedés
(ha)

csökkenés
(ha)

LF-O/2 helyett K-id
(1052 hrsz,
1055/2)

-

-

Összesen:
Egyenleg:

-

0

M É R L E G

Beépítésre nem szánt
területek:
M-k helyett Kb-rek (3339
hrsz, 3340 hrsz,
3342 hrsz, 3344 hrsz,
3345 hrsz, 3349 hrsz,
3350/1 hrsz, 3350/2 hrsz,
3350/3 hrsz,
3350/5 hrsz, 3350/6 hrsz,
3351 hrsz,
3352 hrsz,
3353 hrsz,
3354/1 hrsz,
3354/2 hrsz,
3355 hrsz,
3356 hrsz,
3357 hrsz,
3358/1 hrsz,
3358/2 hrsz,
3360/1 hrsz,
3360/2 hrsz,
3360/3 hrsz,
3375 hrsz,
3376 hrsz,
3377 hrsz,
3378/1 hrsz, 3378/2 hrsz,
3379/2 hrsz,
3379/2 hrsz, 3379/3 hrsz,
3379/4 hrsz, 3379/5 hrsz,
3381/2 hrsz,
3382 hrsz,
3383/4 hrsz,
3383/12 hrsz,
3383/13 hrsz,
3383/14 hrsz,
2793/2 hrsz,
2796 hrsz,
2807 hrsz,
2810 hrsz)

növekedés
(ha)

csökkenés
(ha)

-

-

-

0
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3. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK
TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ
ÖSSZEFÜGGÉSEINEK BEMUTATÁSA
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MAGASABB SZINTŰ TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX.
törvény

Országos területrendezési terv

Erdők övezete
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Nemzeti ökológiai hálózat övezetei

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete
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Világörökségi és világörökségi várományos terület által érintett települések övezet

Honvédelmi és katonai célú terület övezet
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Az országos területrendezési terv nem tartalmaz olyan övezeteket, amelyek a tervezett
területenbeépítésre nem szánt különleges terület kijelölését akadályozzák.
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2020. (IV. 22.) rendelete Baranya Megye
Területrendezési Tervéről

gazdaság fejlesztési célterületek övezete

erdőtelepítésre javasolt terület övezete

tájképvédelmi terület övezete

vízminőség-védelmi terület övezete
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földtani veszélyforrás övezete

erdőkövezete

honvédelmi és katonai célú terület övezete

országos ökológiai hálózat övezete
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kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete

Turizmusfejlesztési célterületek övezete

világörökségi és világörökségi várományos
területek övezete

szerkezeti terv
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4.BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK VÁLTOZÁSA
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Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3)
bekezdés b) pontja értelmében
„b) újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási
területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem
csökkenhet,”.
Jelen módosítási eljárás keretében új beépítésre szánt területek kijelölése nem történik, így a
biológiai aktivitás érték pótlása nem szükséges.
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5. Mellékletek
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ÖNKORMÁNYZATI
DÖNTÉSEK
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ÖNKORMÁNYZATI
FŐÉPÍTÉSZ I
ÚTMUTATÁS A
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI
TERV TARTALMÁRA
VONATKOZÓAN
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A TELEPÜLÉSI FŐÉPÍTÉSZ DÖNTÉSE A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI
ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSHOZ KÉSZÍTENDŐ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATOK,
ALÁTÁMASZTÓ JAVASLATOK TARTALMI KÖVETELMÉNYEIRŐL

MUNKARÉSZ
1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ
1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi
kapcsolatok
1.2. A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos Területfejlesztési Koncepcióval és
a területileg releváns megyei, valamint térségi területfejlesztési koncepciókkal és
programokkal) való összefüggések vizsgálata
1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata

Munkarész
szükségesége

Nem szükséges
Nem szükséges
Szükséges

1.4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek – az adott
település fejlesztését befolyásoló – vonatkozó megállapításai

Nem szükséges

1.5. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása
1.5.1. A hatályos fejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia vonatkozó
megállapításai
1.5.2. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések

Nem szükséges

1.6. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata
1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök

Szükséges

1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek

Nem szükséges

1.7. A település társadalma
1.7.1. Demográfia, népesesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság,
jövedelmi viszonyok, életminőség
1.7.2. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok

Nem szükséges

1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők (történeti és kulturális adottságok, társadalmi élet,
szokások, hagyományok, nemzetiségi kötődés, civil szerveződések, vallási közösségek stb.)
1.8. A település humán infrastruktúrája
1.8.1. Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy stb.)

Nem szükséges

1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása
1.9. A település gazdasága
1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre
1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői
1.9.3. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő fejlesztési
elképzelése
1.9.4.
A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők (elérhetőség, munkaerő
képzettsége, K+F stb.)
1.9.5. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat)
gazdálkodása, a
településfejlesztés
eszköz- és
1.10.
Az
önkormányzat
intézményrendszere
1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program

Nem szükséges

1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere
1.10.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység
1.10.4. Foglalkoztatáspolitika
1.10.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás
1.10.6. Intézményfenntartás
1.10.7. Energiagazdálkodás

Nem szükséges

1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások

Nem szükséges

1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata
1.12.1. Természeti adottságok
1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet
1.12.2.1. tájtörténeti vizsgálat
1.12.2.2. tájhasználat értékelése
1.12.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek
1.12.3.1. tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek
1.12.3.2. nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett
terület, érték, emlék
1.12.3.3. ökológiai hálózat

Érintettség
ellenőrzése
szükséges

1.12.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése
1.13. Zöldfelületi rendszer vizsgálata
1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei
1.13.1.1. szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges valamint a zöldfelületi karaktert
meghatározó elemek
1.13.1.2. zöldfelületi ellátottság értékelése

Nem szükséges

1.13.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái
1.14. Az épített környezet vizsgálata
1.14.1. Területfelhasználás vizsgálata
1.14.1.1. a település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata
1.14.1.2. az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a
minőségi osztályok
1.14.1.3. beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek
1.14.1.4. funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolatos)
1.14.1.5. alulhasznosított barnamezős területek
1.14.1.6. konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület
1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata

Nem szükséges

1.14.2.1. telekmorfológia és telekméret vizsgálat
1.14.2.2. tulajdonjogi vizsgálat
1.14.3. Önkormányzati tulajdon kataszter
1.14.4. Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése
1.14.5. Az építmények vizsgálata
1.14.5.1. funkció, kapacitás
1.14.5.2. beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség)
1.14.5.3. magasság, szintszám, tetőidom
1.14.5.4. településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes épülettípusok
1.14.6. Az épített környezet értékei
1.14.6.1. településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag
1.14.6.2. régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület
1.14.6.3. védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők
1.14.6.4. világörökségi és világörökségi várományos terület
1.14.6.5. műemlék, műemlékegyüttes
1.14.6.6. műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti kert, temető és temetkezési emlékhely

Érintettség
ellenőrzése
szükséges

1.14.6.7. műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet
1.14.6.8. nemzeti emlékhely
1.14.6.9. helyi védelem
1.14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái
1.15. Közlekedés
1.15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok
1.15.2. Közúti közlekedés
1.15.3. Közösségi közlekedés

Meglévő állapot
rövid bemutatása,
értékelése javasolt

1.15.3.1. közúti
1.15.3.2. kötöttpályás
1.15.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés
1.15.5. Parkolás
1.16. Közművesítés
1.16.1. Víziközművek
1.16.1.1. vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz, termálvíz hasznosítás)
1.16.1.2. szennyvízelvezetés
1.16.1.3. csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés
1.16.2. Energia
1.16.2.1. energiagazdálkodás és energiaellátás (villamos energia, közvilágítás, gázellátás,
távhőellátás és más ellátórendszerek)
1.16.2.2. megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás
lehetőségei
1.16.2.3. az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése
1.16.3. Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli hírközlési
építmények)
1.17. Környezetvédelem (és településüzemeltetés)

Meglévő állapot
rövid bemutatása,
értékelése javasolt

1.17.1. talaj
1.17.2. felszíni és a felszín alatti vizek
1.17.3. levegőtisztaság és védelme
1.17.4. zaj- és rezgésterhelés

Nem szükséges

1.17.5. sugárzás védelem
1.17.6. hulladékkezelés
1.17.7. vizuális környezetterhelés
1.17.8. árvízvédelem
1.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák
1.18. Katasztrófavédelem (területfelhasználást, beépítést, befolyásoló vagy korlátozó
tényezők)
1.18.1. építésföldtani korlátok
1.18.1.1. alábányászott területek, barlangok és pincék területei
1.18.1.2. csúszás-, süllyedésveszélyes területek
1.18.1.3. földrengés veszélyeztetett területei
1.18.2. vízrajzi veszélyeztetettség
1.18.2.1. árvízveszélyes területek
1.18.2.2. belvízveszélyes területek

Nem szükséges

1.18.2.3. mély fekvésű területek
1.18.2.4. árvíz és belvízvédelem
1.18.3. egyéb
1.18.3.1. kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejtés, falszakadás)
1.18.3.2. mélységi, magassági korlátozások
1.18.3.3. tevékenységből adódó korlátozások
1.19. Ásványi nyersanyag lelőhely

nem szükséges

1.20. Városi klíma
2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ
2.1. A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése
A vizsgálatok alapján a tényleges állapotok elemzése, egymásra hatásuk összevetése,
folyamataik elemzése
3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ

nem szükséges

3.1. A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis
A tényleges állapot értékelése, továbbá a szélsőséges, a települési környezettel szemben
támasztott általános követelményeknek ellentmondó, problematikus témakörök kiemelése. A
település adottságainak, lehetőségeinek és a fejlesztés korlátainak összefoglalása, a településveszélyeztető hatások alapján készített kockázatértékelés figyelembevételével.
3.1.1. A folyamatok értékelése
3.1.2. A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők
összefoglaló értékelése
3.1.3. A településfejlesztés és -rendezés kapcsolata
3.2. Problématérkép/értéktérkép
A település problémáinak és értékeinek összefoglalója térképi formában, a területi lehetőségek
és korlátok térképi ábrázolása
3.3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek
3.3.1. településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása, térképi
ábrázolása, a lehatárolt településrészek rövid bemutatása
3.3.2. szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térképi
ábrázolása és helyzetelemzése (potenciális akcióterületek)
3.3.3. egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek lehatárolása, térképi ábrázolása és
helyzetelemzése (potenciális akcióterületek)

Hajdu Csaba
települési főépítész

nem szükséges

A

B

C

D

E

Helyi építési
szabályzat

1.

Településszerkezeti
terv

2.

szöveges

rajzi

szöveges

rajzi

5. 1.1.1. Javasolt településszerkezet,
területfelhasználási rendszer

igen

igen

nem

nem

6. 1.1.1.1. Beépítésre szánt területek

igen

igen

nem

nem

igen

igen

nem

nem

8. 1.1.1.3. Szerkezet meghatározó nyomvonalas és
tagoló elemek
– szerkezetalkotó és tagoló közlekedési elemek,
– szerkezetet meghatározó, tagoló egyéb
nyomvonalas elemek,
– szerkezetalkotó zöldfelületi rendszerek, vízfolyások.

igen

igen

nem

nem

9. 1.1.1.4. Védelmi és korlátozó elemek
– védőtávolságok,
– táj és természetvédelmi elemek, területek,
– kulturális örökségvédelmi elemek,
– egyéb védelmi és korlátozó elemek.

igen

igen

nem

nem

igen

igen

nem

nem

Munkarész
szükségessége

3. 1. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE
4. 1.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK
(a javasolt településszerkezet és a területfelhasználási
rendszer bemutatása, szerkezetalkotó elemek és értékek
ismertetése)

(lakóterületek, üdülőterületek, vegyes területek, gazdasági
területek, intézményi területek, különleges területek)

7. 1.1.1.2. Beépítésre nem szánt területek
(közlekedési területek, zöldterületek, erdőterületek,
mezőgazdasági területek, vízgazdálkodási területek,
természetközeli területek, különleges területek)

Nem szükséges,
a változások
bemutatásán
keresztül
értelmezhető.

10. 1.2.A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK
ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI
11. 1.2.1. A településszerkezeti változások bemutatása
(az egyes területfelhasználási, illetve egyéb szerkezeti
változások pontokba szedve, lehatárolva az adott változás
bemutatása)

Szükséges

– a terület a hatályos településszerkezeti tervben.
– a javasolt módosítás és indoklása.
12. 1.2.2. A településszerkezeti változások
területrendezési tervekkel való összefüggéseinek
bemutatása

igen

igen

nem

nem

13. 1.2.3. A változások hatályos településfejlesztési
koncepcióval való összhangjának bemutatása

igen

nem

nem

nem

Ellenőrzése
szükséges.

Nem szükséges.

(a településrendezési javaslatok összhangja a
koncepcióban megfogalmazott jövőképpel és célokkal)

14. 2. SZAKÁGI JAVASLATOK
15. 2.1. TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK
16. 2.1.1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata

igen

nem

igen

nem

17. 2.1.2. Természetvédelmi javaslatok

igen

igen

igen

igen

18. 2.1.3. Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok

igen

igen

igen

igen

Nem szükséges.

19. 2.1.4. Biológiai aktivitásérték változása

igen

nem

nem

nem

Nem szükséges.

Nem szükséges,
a változások
bemutatásán
keresztül
értelmezhető.

20. 2.2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE
(zöldterületek, intézményi és lakókertek, erdő és
mezőgazdasági területek, vonalas zöldfelületi elemek,
történeti kert)

21. 2.2.1. Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési
javaslatai

igen

igen

igen

igen

22. 2.2.2. Zöldfelületi ellátottság alakulása

igen

igen

igen

igen

23. 2.2.3. Zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére
vonatkozó javaslatok

igen

igen

igen

igen

25. 3.1. Közúti hálózati kapcsolatok

igen

igen

igen

igen

26. 3.2. Főbb közlekedési csomópontok

igen

igen

nem

nem

27. 3.3. Belső úthálózat

igen

igen

igen

igen

igen

igen

nem

nem

29. 3.5. Kerékpáros közlekedés

igen

igen

igen

igen

30. 3.6. Főbb gyalogos közlekedés

igen

igen

igen

igen

31. 3.7. Gépjármű elhelyezés, parkolás

nem

nem

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

36. 4.4. Megújuló energiaforrások alkalmazása,
környezettudatos energiagazdálkodás, egyedi
közműpótlók

igen

igen

igen

nem

37. 5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK

igen

nem

igen

nem

24. 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK
(a település közlekedési javaslatainak ismertetése,
hálózatok, csomópontok, keresztmetszetek, a magasabb
rendű szakági úthálózati elemek integrálása,
területbiztosítás)

(keresztmetszeti szelvények, közterületi parkolás)

28. 3.4. Közösségi közlekedés

Nem szükséges.

(közúti és kötöttpályás tömegközlekedés)

32. 4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK
(a település közműhálózati javaslatainak ismertetése)

33. 4.1. Viziközművek
(vízellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvíz-elvezetés)

34. 4.2. Energiaellátás
(villamos energia, gázenergia, távhő, megújuló erőforrások,
egyéb)

35. 4.3. Hírközlés

Nem szükséges.

(távközlés, műsorszórás, adatátvitel)

(a településrendezési javaslatok környezetvédelmi
összefüggéseinek bemutatása, várható környezeti hatások,
környezeti feltételek a föld, felszíni és felszín alatti vizek,
levegőtisztaság-védelem, zaj- és rezgésterhelés,
hulladékkezelés vonatkozásában)

38. 6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL
VALÓ ÖSSZHANG BEMUTATÁSA

Nem szükséges.

nem

nem

igen

igen

Nem szükséges,
a változások
bemutatásán
keresztül
értelmezhető.

nem

nem

igen

nem

Nem szükséges,
a tervek
módosítása
együtt készül.

(a településrendezési javaslatok összhangja a hatályos
településszerkezeti tervben rögzített elhatározásokkal,
területek aktiválása, ütemezése)

39. 7. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ
(a szabályozás céljainak és eszközeinek ismertetése, azok
összefüggései, a szabályozás alapelve, a változtatási

szándékok javaslata, a szabályozás eszközeinek
összefoglalása)

40. 8. BEÉPÍTÉSI TERV

nem

(a 7. melléklet szerint)

41. 9. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS
(környezeti vizsgálati kötelezettség esetén)

nem

nem

igen

Nem szükséges.

külön
külön
külön
külön
jogszabály jogszabály jogszabály jogszabály Nem szükséges.
szerint
szerint
szerint
szerint
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Tárgy: Hosszúhetény településrendezési
eszközeinek
2021. évi módosítása –
előzetes vélemény
Ügyintéző Nálunk: Dévényi Borbála
Ügyintéző Önöknél: Vass Erika
Hivatkozási szám: 2759/2021.
Melléklet: térképfedvények

Tisztelt Polgármester Úr!

Hosszúhetény község településrendezési eszközeinek 2021. évi módosításával
kapcsolatban a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság az alábbi adatszolgáltatást és
véleményt adja:
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. melléklete szerinti
előzetes adatszolgáltatás keretében mellékelve megküldjük a település közigazgatási
területét érintő országos jelentőségű védett természeti területek, Natura 2000
természetmegőrzési és madárvédelmi területek, a nemzeti ökológiai hálózat és a
tájképvédelmi terület övezetének térképi lehatárolását elektronikus, szerkeszthető
formátumban.
Az 5. sz. módosító indítvánnyal érintett Hosszúhetény 2793/2, 2796 és 2810
földrészletek a Mecsek (HUDD20030) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület
részét képezik, ezért a területen zajló beruházások tervezésénél figyelembe kell venni
az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet előírásait, különös tekintettel a 8. – 10. § -okra.
A további tervezett módosítások természeti értékekre várhatóan nem lesznek jelentős
hatással, országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területetet és az
ökológiai hálózat övezetét nem érintik.
Az eljárás további szakaszaiban elektronikus úton tudjuk fogadni a tervi
dokumentációkat.

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
7625 Pécs, Tettye tér 9.
Telefon: (72) 517-200 Fax: (72) 517-229
dunadrava@ddnp.hu

Jelen véleményünket a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 37.§, valamint a 71/2015. (III.
30.) Korm. rendelet 37.§ d) pontjában foglalt jogkörünkben adtuk meg.

Pécs, 2021. 11. 04.
Üdvözlettel
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Hosszúhetény Községi Önkormányzat
Dr. Csörnyei László
polgármester

7694 Hosszúhetény
Fő u. 166.

Iktatószám: BA/52/07848-2/2021.
Tárgy: Hosszúhetény Község Településrendezési
Eszközeinek módosítása – előzetes véleményezési
szakasz
Hiv.szám: 2759/2021.
Melléklet: rendeltetéscsoportok.pdf fájl, shape formátumú
térképállomány

Tisztelt Címzett!
Az erdészeti hatóságként eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal (Agrárügyi Főosztály
Erdészeti és Földművelésügyi Osztály, 7633 Pécs, Lázár Vilmos u. 12., a továbbiakban:
Baranya Megyei Kormányhivatal) a Hosszúhetény Község Településrendezési
Eszközeinek módosításával kapcsolatban a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési

stratégiáról

és

a

településrendezési

eszközökről,

valamint

egyes

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a

7633 Pécs, Lázár Vilmos u. 12. Telefon: +36-72 795-009 Fax: +36-72 795-700

továbbiakban: EljR.) 37. § (4) bekezdés b) pontjának megfelelően az alábbi
adatszolgáltatást nyújtja:


A Baranya Megyei Kormányhivatal az eljárás további szakaszában részt kíván
venni.



A megküldött Dokumentáció szerinti módosítási területek az Országos
Erdőállomány Adattárban (a továbbiakban: Adattár) nyilvántartott erdőtervezett
erdőt nem érintenek.



A település közigazgatási területén az Országos Erdőállomány Adattár 2672,04 ha
erdővel borított, és 72,86 ha nem erdővel fedett, de az erdőtervben szereplő ún.
egyéb részletként megjelölt területet (nyiladék és vezeték védősávja, ha 6 m-nél
szélesebb; erdei tisztás; cserjés; erdészeti létesítményhez tartozó terület) tart
nyilván.
Az erdőterületek elsődleges rendeltetés szerinti megoszlása a következő:

Az

erdőterületek



védelmi: 2456,61 ha



gazdasági: 215,43 ha



közjóléti: 0 ha

elsődleges

rendeltetés

szerinti

rendeltetéscsoportjait

ábrázoló

térképeket (.pdf + digitális térkép shape) külön fájlokként csatoltam.

A Baranya Megyei Kormányhivatal felhívja figyelmét, hogy a Településrendezési
Eszközök kialakítása, felülvizsgálata, módosítása során erdőterületet érintően az erdőről,
az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a
továbbiakban: Evt.) és az Evt. végrehajtására kiadott 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (a
továbbiakban: Vhr.) előírásaira legyen figyelemmel. Így különösen az Evt. hatályát
szabályozó 4. §, az erdő rendeltetését szabályozó 22-28/E §, és az erdő igénybevételét
szabályozó 77-86. §-ainak előírásaira.

A

Baranya

Megyei

Kormányhivatal

tárgyi

ügyben

erdészeti

hatóságként

a

földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 11. § (1) bekezdése alapján járt el.

7633 Pécs, Lázár Vilmos u. 12. Telefon: +36-72 795-009 Fax: +36-72 795-700

A Baranya Megyei Kormányhivatal illetékességi területéről a Kr. 2. melléklete 6. pontja
rendelkezik.

Ügyintéző: Ulrich Éva (+36 72/795-009)
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét!

Pécs, 2021. október 27.

Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Ulrich Éva
ügyintéző
Kapják:
1. Címzett – HK
2. Irattár

7633 Pécs, Lázár Vilmos u. 12. Telefon: +36-72 795-009 Fax: +36-72 795-700
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Iktatószám: K/23231-2/2021
Tárgy: tájékoztatás
Ügyintéző: Mészáros László
Hiv. ügysz.: 2759/2021
Készült: 2021. október 25.
Dr. Csörnyei László polgármester úr részére
Hosszúhetény
Fő u. 166.
7694
Tisztelt Dr. Csörnyei László Polgármester Úr!
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) mint a Hosszúhetény
Község településrendezési eszközeinek előkészítésébe bevont államigazgatási szerv az alábbi tájékoztatást adja a rendezési feladat ellátásához szükséges – a Hatóság nyilvántartásának részét képező – elektronikus hírközlési szolgáltatókról, szolgáltatásokról, akik, amelyek a rendezés alá vont területtel érintettek, valamint a hatáskörébe tartozó kérdésekben a jogszabályokon alapuló követelményekről.
A rendezés alá vont területen a hatósági nyilvántartásba bejegyzett elektronikus hírközlési szolgáltatókról és szolgáltatásokról a Hatóság internetes honlapján: www.nmhh.hu a teljes körű nyilvántartás
megtalálható.
Az elektronikus hírközlési építmények vonatkozásában, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi
C. törvény 94. § (1) bekezdése szerint: „A település tervezésénél, rendezésénél, utak és közművek
építésénél, korszerűsítésénél, egyéb építmények és más létesítmények megvalósításánál, felújításánál – a külön jogszabályban meghatározott módon – biztosítani kell az elektronikus hírközlési építmények elhelyezésének lehetőségét.”
A postai létesítmények vonatkozásában a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény
31. § (1) bekezdése alapján: „A település tervezésénél, rendezésénél, utak és közművek építésénél,
korszerűsítésénél, egyéb építmények és más létesítmények megvalósításánál, felújításánál biztosítani
kell a postai szolgáltatóhelyek, felvételi pontok és kézbesítési pontok, valamint az egyetemes postai
szolgáltatás teljesítését lehetővé tevő egyéb eszközök elhelyezésének lehetőségét.”
Az elhelyezés területét a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése szabályozza, további műszaki iránymutatást az MSZ 7487 számú szabvány ad, míg az elhelyezés engedélyezésének
feltételeit az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet (a továbbiakban:
Rendelet), továbbá az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való
keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről szóló 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet határozza meg.

A Hatóság tevékenységének – jogszabályban meghatározott – célja az elektronikus hírközlési piac
zavartalan, eredményes működésének és fejlődésének, az elektronikus hírközlési tevékenységet végzők és felhasználók érdekei védelmének, továbbá a tisztességes, hatékony verseny kialakulásának,
illetve fenntartásának elősegítése az elektronikus hírközlési ágazatban.
A távközlés, a távközlési infrastruktúra fejlődése településrendezési eszközökkel befolyásolható,
támogatható vagy korlátozható, ezért a Hatóság indokoltnak tartja, hogy az érintett hírközlési szolgáltatók az előkészítésben részt vegyenek úgy, hogy ismertethessék a település fejlődése és építési
rendje szempontjából terveiket, és ezek várható lefolyását.
A Hatóság kéri, hogy az elektronikus hírközlési építmények elhelyezését taglaló munkarész elkészítése során vegyék figyelembe a Rendelet 18. § e), f) pontjában, 27. §-ában, valamint 4. mellékletében foglaltakat.
A településrendezési eszközök felülvizsgálatához kapcsolódóan még az alábbiakra hívja fel a figyelmet a Hatóság:
A Hatóság és a Magyar Mérnöki Kamara szakmai ajánlást készített a hírközlési szakági tervezők
számára. „A Módszertani útmutató a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök készítésével és módosításával összefüggő
elektronikus hírközlési szakági munkarészek készítéséhez” című dokumentum a Hatóság és Magyar Mérnöki Kamara honlapján is hozzáférhető.
A hesz@telekom.hu, hesz@telenor.hu, hesz@invitel.co.hu címre küldött e-mailre a szolgáltatók
tájékoztatást adnak fejlesztési terveikről.
A településrendezési eszközök készítéséhez, módosításához kapcsolódó elektronikus hírközlési
fejezetet csak az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott településrendezési hírközlési tervező (betűjele:
TH) jogosultsággal rendelkező és névjegyzékbe vett tervező készíthet.
Folyamatban van a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” megvalósítása melyhez kapcsolódó beruházások, fejlesztések megvalósításának biztosítása befolyásolhatja településrendezési eszközök
készítését, módosításait is.
A Hatóság kéri, hogy a terv elkészültét követően, szíveskedjék azt a Hatóság részére véleményezésre (adatkapun, papír alapon, elektronikus adathordozón vagy interneten elérhetővé téve) megküldeni, a Hatóság iktatószámának válaszlevelükön történő feltüntetésével és a hírközlési szakági
munkarészek csatolásával.
Elektronikusan aláírt dokumentum.
Kiadmányozta: Petres István hatósági irodavezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Pécsett, az
elektronikus aláírás szerinti időpontban.
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Dr. Csörnyei László Polgármester Úr részére
Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal
7684 Hosszúhetény, Fő utca 166.
Iktatószám: 10.344-2/2021.
Tárgy: Hosszúhetény Község településrendezési
eszközeinek módosítása
Tisztelt Polgármester Úr !
Osztályunknak

megküldött

Hosszúhetény

Község

településrendezési

eszközeinek

módosítása tárgyában megküldött megkeresésére a következő tájékoztatást adom:

A módosítások megvalósítása során belterületi ingatlanok közterület-szabályozásának
felülvizsgálata, övezeti átsorolása, övezeti előírások felülvizsgálata, belterületi határ
felülvizsgálata, közlekedési hálózat módosítása, a kertes mezőgazdasági területek beépítési
lehetőségeinek aktualizálása valósul meg.

A tervezett módosítás külterületi, mezőgazdasági műveléssel hasznosított területeket nem
érint, annak megvalósításához feltételek nélkül hozzájárulok.

Pécs, 2021. október 21.
Dr. Horváth Zoltán Kormánymegbízott
felhatalmazása alapján kiadmányozta:
Dr. Gál Zoltán
főosztályvezető

Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 3.
7623 Pécs, Nagy Lajos király útja 1-3.  7601 Pécs Pf.: 33.
 +36-72 795-285  foldhivatal@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu

.

BARANYA MEGYEi
KORMÁNYHIVATAL
Ügyiratszám:
Ügyintéző:
Telefonszám:

3834-2/2021.

Pappné László Erika
72/795-180

Tárgy:

Hosszúhetény Község településrendezési
eszközeinek módosítása
Teljes eljárás,
előzetes tájékoztatási szakasz
Hiv. szám: 2759/2021.
Ügyintéző: Vass Erika
—

Dr. Csörnyei László polgármester részére
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
7694 HosszLhetény
Fő u. 166.
EIektron~kus úton
Tisztelt címzett!
Hosszúhetény Község Polgármestere (7694 Hosszúhetény, Fő u. 166) fenti hivatkozási számon
érkezett megkeresésére a Hosszúhetény Község településrendezési eszközeinek módosítására
vonatkozó eijárás előzetes tájékoztatási szakaszában a területi környezetvedelm i és természetvédelmi
hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továobiakban: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság) az
alábbi táiékoztatást adja.
I. A Kőrnyezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság az integrált telepü ésfejlesztési stratégia
készitéséhez az alábbi előzetes adatszolgáltatást adja:
I A móciosítási indítvány 9. pontiában foglalt, a mezőgazdasági területeken épületek elhelyezését

biztositó módosítását a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság nem támogatia.
a.) A Körriyezetvedelmi és Természetvédelmi Hatóság megállapítot:a, hogy a település külterületén
ta álható mezőgazdasági területek egy része érinti Magyarország és eg,’es kiemelt térségeinek
területrendezési tervről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a továobiakban: OTrT.) 4. ~ 35.
portjában definiált ökológiai hálózatnak magterületét, és részét képezi a tájképvédelmi
terület övezetének.
Az OTrT 4. ~ 34. pontja szerint magferület: az OTrT-ben megállapítoTt, k emelt térségi és megyei
terCile!rendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe olyan természetes vagy természetközeli
él5hel~ek tartoznak, amelyek az adott területre jellemző természetes élővilág fennmaradását és
életkörülményeit hosszú távon b~tosítani képesek, és több védett vagy közösségi jelentőségű
fanak adnak ctthont.
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Az OTrT 4. ~ 43. pontja szerint a tájképvédelmi terület övezete olyan övezet, amelybe a természeti
adottságok, rendszerek, valamint az emberi tevékenység kölcsön hatása, változása k~vetKeztében
kialakult olyan területek tartoznak, amelyek a táj látványa szempontjából sajátos és
megkülönböztete~t fontosságú, megőrzésre érdemes esztétikai jellemzőkkel bírnak.
Az OTrT 25. ~ (2) a) pontja szerint az ökológiai hálózat magterületének övezetében új oeépítésre
szánt terület nen jelölhető ki, kivéve, ha a települési területet az ökológiai hálózat magterülete,
vagy az ökológia hálózat magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója körülz~ja.
b.) A fent megnevezett területek érintik továbbá az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű terL.~letekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rende et (a tovább~kban: ~k.’ alapján
kihirdetett Natura 2000 hálózathoz tartozó „Mecsek” elnevezésű HUDD2003O kódjelű kiemelt
jelentőségű természetmegőrzési és HUDDI0007 kódjelű különleges madá’védelmi
területeket.
Az Nkr. 4. ~ (1) bekezdése szerint a Natura 2000 területek lehatárolásának és fenn artásának
célja, az azokon található fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helize ének
megőrzése, fenniartása, helyreállítása, valamint a Natura 200C területek lehatárolásának alapjául
szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.
Az Nkr. 8. ~ (2 bekezdés szerint a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000
területen tilos ergedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon olyan tevékenységet folytatni,
illetve olyan berunázást végezni, amely a 4. ~ (1) bekezdésére figyelemmel a terület védelmi
céljainak a megvalósítását akadályozza.
—

—

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság tájékoztat~a, hogy a Natura 2030 lálózatba
tartozó területeket helyrajzi szám szerint az európai közösségi jelentőséjű természetvédelmi
rendeltetésű ter(~ietekkel érintett földrészletekről szóló 4/2010. (V. 11.) KvVM rendelet hi dette ki,
mely kijelölés a rendelet mellékletéber található térképi lehatár3lás alapján tórtént, tehát a Natura
2000 hálózatba tartozást a térképek figyelembe vételével együtt kell alkalmazni.
c.) A termész& védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 7. ~ (1) bekezdése
szerint a történelmileg kialakult természetkímélő hasznosítási módok figyelembevételével
biztosítani kell a természeti terület használata és fejlesztése során a táj jel egének,
esztétitkai, természeti értékeinek, a tájakra jellemző természeti rendszerekne< és egyedi
tájértékeknek a megóvását.
A Tvt. 7. ~ (2) beKezdése c) pontja alaoján a táj jellege, a természeti értékek. az egyedi tájértékek
és esztétikai adcttságok megóvása érdekében a település-, a területrendezés és fejlesztés,
különösen a területfelhasználás, a telekalakítás, az építés, a haszrálat során kiemelt
figyelmet kell fordítani a természeti értékek és rendszerek, a tájképi adottságok és az
egyedi tájértéke4 megőrzésére.
A Tvt. 8. ~ (1) bekezdése szerint a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai,
életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani. A Tvt. 9. ~ () bekezdése
szerint a vadon é~ő szervezetek igénybevételével és terhelésével járó gazdasági, gazdálkodási és
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kereskedelmi tevékenységet a természeti értékek és rendszerek nűködőképességét és a biológiai
sokféleséget fenntartva kell végezni.
A Tvt 16. ~ (2) bekezdése szerint a gazdálkodást a talajfelszín, a felszíni és felszín alatti
fo-nakincs, a természetes élővilág maradandó károsodása, a védett élő szervezetek,
életközössége< tömeges pusztulása, biológiai sokféleségük számottevő csökkenése nélkül kell
végezii.
A Tvt. 17. 5(1:’ szerint a 8. 5 (1) bekezdés rendelkezéseinek megfélelöen a vadon élő szervezetek
élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekéber minden tevékenységet a
tei-iészeti értékek és területek kíméletével kell végezni.
A Tvt. 17. 5 (21 szerint a természeti területek hasznosítása során figyelemmel kell lenni az élőhely
típusáma, jellemző vadon élő szervezetek fajgazdagságára, a biológiai sokféleség fenntartására.
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság megállapította, hogy az ökológiai
hálózat természetes és természetközeli élőhelyeinek, továbbá a Natura 2000 terület
élő,e?yeinek fennmaradása új épületek elhelyezésével nem biztosítható. Az épületek
ehelyezése lokálisan a természetes élővilág maradandó ~árosodását okozza, és
akadályozza a természetközeli állapotok, egyben a biológiai sokféleség és védett növény és
ál atfajok élőhelyeinek fenntartását, egyben a tájkarakter jelentős megváltozását
eredményezi, ezért ellentétes az Nkr. 8. 5., az OTrT 25. és a Tvt 7-8-9, 16-17. 5-aiban
foglaltakkal.
Figye’embe véve, hogy a 9. számú módosítási indítvány nem tesz különbséget a
településen található, Natura 2000, vagy az ökolgóiai hálózat részét képező, illetve
természetvédelmi oltalmat nem élvező mezőgazdasági besorolású területek között,
me yeken a hazai és nemzetközi természetvédelmi jogszabályokat sérti, ezért a beadvány 9.
pontja szerinti módosítását a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság nem
támogatja.
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság egyben tájékoztatja, hogy az ökológiai hálózat
és a Natura 2000 hálózat területén található meglévő épületek tájbaillő helyreállítása
természetvédelmi engedély birtokában, a természe.védelm i célkitűzésekkel összeegyeztethetően
engeoélyezhető. A gazdálkodáshoz kapcsolódó épületek ehelyezése a táj-és természetvédelmi
olalom alatt nem álló mezőgazdasági besorolású területeken elfogad~tó.
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság ké i a 9. számú módosítási indítvány fentiek
figyelembevételével történő kidolgozását és benyújtását.
2. A módosítási indítvány 5. pontiában foglalt, a Hosszúhetény 2793/2, 2796, 2807~ 2809/2, és
2810 hrsz.-ú kertes mezőgazdasági besorolásának „különleges
rekreációs terület-re történő
módosítását a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság nem támogatja.
—

A fent megnevezett területek közül a Hosszúhetény 279312, 2796 és 2810 hrsz.-ú ingatlanok
érint~ az Nkr. alapján kihirdetett Natura 2000 hálózathoz tartozó „Mecsek” elnevezésű
HUDO2003O kódjelű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területet.
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Az Nkr. 4. ~ (1) bekezdése szerint a Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja,
az azokon található fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése,
fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló
természeti állapot, illeWe a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.
Az Nkr. 8. ~ (2) be’ezdés szerint a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2003 területen
tilos engedély nékül vagy az engedélytől eltérő módon olyan tevékenységet folytatni II .ve olyan
beruházást végezli, amely a 4. ~ (1) bekezdésére figyelemmel a terület védelmi celjainak a
megvalósítását akadályozza.
—

—

A beadvány szerirt a módosítást követően a fent megjelölt Natura 2000 területeken ú építmények,
illetve egy darab szolgálati lakás elhelyezésére nyílna lehetőség, továbbá a legkisebb zöldfelületi
fedettség 40 %-ra csökkenne.
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a Natura 2000 területen Új
építmények elhelyezése, és a legkisebb zöldfelületi arány jelentős csökkentése nem szolgálja a
Natura 2000 kijelö~és célkitűzéseit, ezért a módosítás jelenlegi formájában nem támogatható.
A módosítás a Natura 2000 hálózatot nem érintő területeken támogatható.
A Natura 2000 területen a telepítési tanulmánytervben megjelölt rekreációs tevékenységek, illetve
célkitűzések, illetve annak keretében a meglévő épületek felújítása, minimális felszíni bővítése
(felszín alatti bővitése) támogathatók, azonban a területek nagy arányú beépítésére leletőséget
adó övezeti besorolás módosítása a természetvédelmi célkitűzésekkel és az Nkr. 4. ~-ában és 8. 5ában foglaltakkal ellentétes.
A Környezetvédelm és Természetvédelmi Hatóság kéri az 5. számú módosítási indíivány fentiek
figyelembevételével történő kidolgozását és benyújtását.
3. A módosítási indítvány 1.-4., 6-8. pontjaiban foglalt célkitűzésekre vonat~czóan a
településrendezési eszközök módosítását a Környezetvédelmi és Természetvéd&mi Ha óság
támogatja.
II. Településfejlesztési stratégia készítéséhez a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság
az alábbi követelményeket támasztja:
‘1. Táj- és természetvédelmi szempontból:
A Tvt. 7. 5 (2) bekezdés a) pontja szerint a táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és
esztétikai adottságok megóvása érdekében gondoskodni kell az épületek, építmények, iyonvonalas
létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti érékek, a
mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba Ilesztéséről.
Biztosítani kell továbbá, hogy a gazdálkodással összefüggő épületek, építmények, létesítnények és
berendezések elhelyez~e, mérete, formája, funkciója és száma alkalmazkodjon a táj jellegéhez.
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A T~t. 0. ~ (3) bekezdése értelmében idegenhonos, invázios faj egyeoének... tartására,
szapor~tására, temiesztésbe vonására,
felhasználására irányuló engedél~ezés, illetve ellenőrzés
során az 1 143/2014EU európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseit <elI alkalmazni. Fentiek
alapján figyelembe kell venni, hogy a fásítások során az őshonos, termőhelyi viszonyoknak
megfe elő fa és cserjefajok telepíthetők. Az invazívan terjedő idegenhonos fafajok telepítése
nem elfogadható. Tájékoztatom továbbá, hogy az erdőről, az ercő védelméről és az
erdőg~dálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló e112017. (XII. 21.) FVM
rendelet 2. és 3. számú melléklete rendelkezik az idegenhonos és őshonos fa és cserjefajokról.
...

A teLepilésfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztés stratégiáról és a
telep~lésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012 (Xl. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tkr.) 1. számú melléklet 112.2-1.13. pontok, a 2.
számú melléklet 1.1. pont szerint szükséges a táji és természeti adottságok, a zöldfelületi
rendszer vizsgálata, a tájérték együttesek megőrzésére is fókuszaló, tájállapot jobbító,
tájgazcálkodási, tájhasználati jövőkép, stratégia kidolgozása.
A tájkarakter vizsgálat, (- és értékelés) keretében javasolt a Tvt. 6. ~ (3) bekezdéseen meghatározott
egyed tájértékek kataszterezését, a meglévő kataszter aktualizálásat előirániozn.
A zöldfelület elemzés során szükséges kitérni (kiemelten a belterület vonatkozá~ban) a zöldfelület
összefiggésekre, kapcsolatokra külön a közösségi és külön a magán, ezen belül ~ülön a lakóterületi
kert zöldfelület folt, tömb méretekre, arányokra, zöldfelü et eloszlás viszonyokra, az egészségesség
jellemzőke, ajellegre (növényszintek), továbbá kiemelten a gondozo:tságra.
Külör ki kell térn a szükséges fejlesztési (megfelelő szakmai leírássaI~ rajzi, térrkép~ helyszínrajzi
munkarészekkel elátámasztott) intézkedésekre, határidők megjelölésével.
A zöldielL let elemzéskor a területek biológiai aktivitás értékének szám ításáról szóló 9/2007. (IV. 3.)
ÖTM rendelet szerint a biológiai aktivitás érték kiszámítást is figyelembe kell venni.
A zö dfeLilet elemzés kapcsán az (elsősorban a belterületi közösségi, közcé ú természetes és
rekreációs művi) álló, folyó vízfelületek, vízi elemek vizsgálatát, elemzését is szü<séges, elvégezni,
az intézkedések és határidők megjelölésével.
2. Hulladékgazdálkodási szempontból:
Figyelemoe kell venni a hulladékról szóló 2012. évi CL)(XXV. törvény, valamint a
hulladekgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385,2014. (XII. 31.) Korm.
rendelet vonatkozó előírásait.
3. Zajvédelmi szempontból:
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a rendelkezésre álló adatok alapján zajvédelmi
szempontból megállapította, hogy a település közigazgatási területe csendes övezetet, valamint
zajvédelmi szempontból fokozottan védett területet nem érint.
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A településfejlesztés scrán igyelemmel kell lenni arra, hogy a különböző felhasználású területek és
létesítmények egyrrásloz képesti elhelyezésénél a zajvédelmi követelmények teljesülése Diztosított
legyen és zajvédelmi szemp3ntból védendő területeket és épületeket minél kisebb mértékb~i terhelje
a más területekről, étesítményektől érkező zaj. Ilyen esetben fontos, hogy a megelőz~en legyen a
hangsúly, hisz egy turizmus fejlesztésére szolgáló terület zajvédelmi szempontból megfelelő
elhelyezése sokszor kedvezőbb megoldás, mint a korlátozott lehetőségként rendelkezésre álló
utólagos zajcsökkertés.
—

—

4. Levegővédelmi szempontból:
A lakó- üdülőterületek, valamint a gazdasági, szolgáltató területek kijelölésénél, módosításánál,
fejlesztésénél figy&embe kell venni a levegő védelméről szóló 306/2010. (Xll.23.) Kormányrendelet
előírásait.
5. Környezeti vizsgálat szükségessége szempontjából:
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság tájékoztatja, hogy környezeti „izsgálat
(környezeti értékelés) benyújtása szükséges abban az esetben, amennyiben a mócosítással
érintett területekre vonatkozóan az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgala:áról szóló
2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. ~ (2) bekezdés b) bb) bba) pontjában foglaltak teljesülnek.
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a továbbiakban táj- és természetvédelmi, valamint
környezetvédelmi szempontból a jogszabályi követelményeken túl egyéb feltételt nem határoz meg.
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság az eljárás további szakaszaiban részt kíván
venni és az egyeztetési, véleményezési dokumentációkat elektronikus formában (hivata i kapun)
kéri.
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a tárgyi ügyben államigazgatási szervként a Tkr. 37.
~ foglaltak, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről szóló 71/2315. (Ill. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendele) alapján
járt el. A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság illetékességi területéről a Korm~iyrendelet
8/A. ~-a rendelkezik.
Pécs, 2021. október 22.
Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Kaiiák:
1. Hosszúhetény Községi Önkormányzat Polgármesteri
2. Irattár
Körryezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Természetvédelmi Osztály
7621 Pécs, Papnövelde u. 3-15 ~‘ ±36-72 795-1 68 ~ +36-72 507-012 ~ kornyezetvedelem~baranya.gov.hu
Honlap: www.bamkh.hu
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ZÁRADÉK
Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező

máso atkészítő aláírása
(Lénárd Miklós Benedek osztályvezető)

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfelelőséghez szükséges záradékolás
megjelenítését szolgálja.
A másolat készítésének időpontja: az időbélyegzön szereplő időpont.
Az elektronikus ügyintézéssel összefüggésben keletkező dokumentációk hiteles másolatkészítésével
kapcsolatos eljárásrendről szóló a Baranya Megyei Kormányhivatal vezetője 20.2019. (V. 16.) utasítása
a www. kormanvhivatal. hu/hu/baranya hon lapon kerü It közzétételre.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.
~ +36-72 795-1 68
+36-72 507-012 ~ kornyezetvedelem@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu
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Tisztelt Polgármester Úr!
A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált
településfejlesztési
stratégiáról
és
a
településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38.§ (4). a) pont alapján
véleményezi és megállapítja a feladat- és hatáskörébe tartozó
követelményeket, a 9. melléklet, 9. pontjában foglaltaknak megfelelően.
A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Hosszúhetény településrendezési
eszközeinek módosításához az alábbi adatszolgáltatást, véleményt adja.
Felszín alatti vizek szempontjából az 1155/2016. (III. 31.)
Kormányhatározattal kihirdetett Magyarország második (felülvizsgált)
vízgyűjtő-gazdálkodási terve alapján, a település a Duna részvízgyűjtő,
Alsó-Duna jobb part tervezési alegységen belül, a HU_sh.1.111.1
kódszámú, Karasica-vízgyűjtő megnevezésű dombvidéki sekély
porózus és a HU_sh.1.12 kódszámú, Mecsek megnevezésű hegyvidéki
sekély hasadékos felszín alatti víztesteket érinti. A vízgyűjtő-gazdálkodási
tervezés során meghatározottak szerint, a felszín alatti víztestek
mennyiségi és kémiai állapota egyaránt „jó” minősítést kapott.
A jó állapot fenntartása érdekében a felszíni, felszín közeli, felszín alatti
vizek és ezek víztartó képződményei nem szennyeződhetnek.
A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló
tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló
147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. § 19. pontja és VITUKI Nonprofit Kft.
által kiadott lista (1991-1995) alapján Hosszúhetény nem tartozik a
magas talajvízállású települések közé.

központi telefonszám: +36 72 506 300 . cím: H-7623 Pécs, Köztársaság tér 7. . levélcím: H-7602 Pécs, Pf.:101
. e-mail cím: titkarsag@ddvizig.hu . honlap: www.ddvizig.hu

Vízminőség-védelem (vízminőség-védelmi területek) övezetének szempontjai
szerint A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet Felszín
alatti víz állapota szempontjából érzékeny területek besorolása című 2. számú melléklete,
valamint a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések
besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján, Hosszúhetény
település közigazgatási területe a felszín alatti víz állapota szempontjából a
fokozottan és kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területek körébe
sorolandó.
A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények
védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint a felszíni és a felszín alatti
vízbázisok védelme érdekében a) felszín alatti vízbázis esetében a védőidomot és
védőterületet belső, külső, valamint hidrogeológiai-, b) felszíni vízkivételnél a védőterületet,
belső, külső és hidrológiai védőövezetekre osztva kell meghatározni, kijelölni, kialakítani, és
fenntartani. Hosszúhetény település ugyanakkor e rendelet szerint kijelölt sérülékeny
üzemelő, ivó- ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló felszín alatti vízkivételek
védőövezeteit érinti. Az ivóvízbázis biztonságban tartása érdekében kérjük
figyelembe venni a Hosszúhetény üzemelő vízbázis belső, külső és hidrogeológiai
védőövezeteinek kijelöléséről szóló határozatban (ügyiratszám: H/5206-20/200312.; vízikönyvi szám: B. XXXII-70.) foglaltakat.
Mivel a település az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint
a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és
azok ellenőrzéséről szóló 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet 6. és 7. számú mellékletében sem
szerepel, Hosszúhetény a jogszabály szerint kijelölt felszíni ivóvízbázist, illetve halas
vizet sem érint.
A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük
kijelöléséről szóló 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint Hosszúhetény nem kijelölt
érzékeny felszíni víz (Balaton, Velencei-tó, Fertő-tó) vízgyűjtő területén (azaz nem
tápanyagérzékeny területen) található.
Hosszúhetény a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről
szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet alapján kijelölésre került és a nitrátérzékeny
területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.)
FVM rendelet melléklete által nyilvántartott felszín alatti nitrátérzékeny területeket nem
érint.
E fenti(ek)ből adódóan a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és
alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet előírásait ennek
megfelelően kell betartani.
Hosszúhetény
közigazgatási
területén
a
természetes
fürdővizek
minőségi
követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló
78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet szerint kijelölt és Magyarország második (felülvizsgált)
vízgyűjtő-gazdálkodási tervében nyilvántartott természetes fürdőhelyek, illetve a
kijelölés miatt védett vizek, víztestek nem találhatók.
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Víziközmű szempontból a tervezett módosítás előzetes véleményezési szakaszában
víziközmű szempontból észrevételt nem teszünk.
Hosszúhetény közigazgatási területén a közműves ivóvízellátást és szennyvízelvezetést
biztosító víziközmű rendszer üzemeltetője a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.,
A módosítások által érintett közművezetékek nyomvonalának pontos lehatárolása céljából az
üzemeltetővel történő egyeztetés szükséges.
A vízfolyásokat is érintő, azokkal határos, rendezés alá vont területek esetében a nagyvízi
meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról,
hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének
rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendeletben
foglaltakat figyelembe kell venni.
Hosszúhetény község területe nem érint a Dél – dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési
területén lévő árvízvédelmi szakaszt, árvízvédelmi öblözetet.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a települési
önkormányzat feladatává teszi a vízgazdálkodást, vízkárelhárítást. Igazgatóságunk
nyilvántartása szerint Hosszúhetény község rendelkezik „Vízkárelhárítási Terv” –vel.
A Terv évenkénti felülvizsgálatát és aktualizálását szükséges elvégezni.
Javasoljuk, hogy a TRE módosítása kapcsán legyenek figyelemmel a Települési
Vízkárelhárítási Terv aktualizálására is.
Tájékozatjuk, hogy az eljárás további szakaszában is részt
véleményezési anyagot tudjuk fogadni elektronikus úton.

kívánunk

venni,

a

Az eljárás során az Országos Vízügyi Főigazgatóságot (OVF) is képviseljük.
A tervezéshez szükséges térképi anyagok az alábbi linken érhetők el:
https://nff.vizugy.hu/download/index.html#download?dk=1495dad1e91072bc096ee39f0f1eb516

Üdvözlettel:
Bencs Zoltán
igazgató
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ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI IRODA
Hosszúhetény Község Önkormányzata
Dr. Csörnyei László Polgármester Úr részére
Hosszúhetény
Fő u. 166.
7694
KRID: HHONK7694
Iktatószám: BA/40/00287-2/2021.
Ügyintéző: Horváth Szabolcs
Telefon: 72/795-351
E-mail: horvath.szabolcs@baranya.gov.hu
Tárgy: Hosszúhetény Község TrT. 2021. évi 1. számú teljes eljárás szerinti módosítása –
előzetes véleményezési szakasz
Tisztelt Polgármester Úr!
Tájékoztatom, hogy az állami főépítészi hatáskörében eljáró Baranya Megyei
Kormányhivatal Hosszúhetény Község településrendezési tervének módosítása
véleményezési eljárásában részt kíván venni.
A megküldött dokumentáció alapján a településrendezési terv módosításával
kapcsolatban a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.08) Kormányrendelet (Továbbiakban:
EljR.) 37. § (4) b) pontja alapján a településrendezési terv módosítása tárgyában az
előzetes tájékoztatási szakaszban az alábbi véleményt adom:
1. Az Eljr. 32. § (2) bekezdése alapján megállapítottam, hogy a módosítás a
EljR. 32. § (1) a) pontja szerinti teljes eljárás hatálya alá tartozik.
2. Tájékoztatom, hogy az Eljr. 29/A. § alapján „a polgármester - a széles körű
társadalmi bevonás és a nyilvánosság biztosítása érdekében - a koncepció, a stratégia, a
településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet készítése és
módosítása során az önkormányzat rendeletében megállapított partnerségi egyeztetés
szabályai szerinti helyen és módon tájékoztatja a partnereket, valamint biztosítja
számukra a véleményezés lehetőségét”. Felhívom figyelmét, hogy az EljR. 38. § (2)
7623 Pécs, Rákóczi út 30. II. emelet Telefon: +36-72 795-353 Fax: +36-72 507-012

bekezdés b) pontja szerinti véleményem kiadásának feltétele az országos
jogszabályok szerinti partnerségi egyeztetési folyamatainak elvégzése és
dokumentálása.
3.

Az 1. sz. módosító indítvány a Hegyelő utca- Iskola u. tervezett
összekötésének szabályozási vonalakkal kijelölt, leendő közúti kapcsolatát
kívánja megszüntetni. Kérem, hogy a véleményezésre szánt
tervdokumentációban a módosítási szándékkal kapcsolatos EljR. szerinti
szakági tervező által készített részletes közlekedési alátámasztó
munkarész is készüljön!

4.

A 2., 3., 5., 9. számú módosító indítványban szereplő kertes
mezőgazdasági területeken az alábbi szakmai szempontok alapján nem
javasoljuk a lakófunkció elhelyezésének biztosítását, mert a zártkerti
kertes mezőgazdasági területeken nem csak a lakófunkcióhoz
szükséges, önkormányzat által nyújtott alap infrastruktúra hálózatok,
hanem a szükséges közszolgáltatások sem állnak rendelkezésre! Fontos
településrendezéssel összefüggő szakmai szempont továbbá, hogy a
jövőben készülő új típusú tervekre vonatkozó 2021. július 16-tól hatályos
OTÉK 29. § (2b) bekezdése szerinti szabályozás már határozottan tiltja
az önálló lakófunkció létesítését fenti területeken, amelyet a készülő
településtervek esetén figyelembe kell venni.
Szakmai véleményem, hogy a területfelhasználási- beépítési intenzitás
növelése az Önkormányzatra nézve potenciális veszélyekkel- anyagi
terhekkel, lakossági igényekkel és jelentős társadalmi konfliktusokkal
jár, mert a kertes mezőgazdasági területekre jellemző tradicionális
szőlőművelés és borkészítés, a növénytermesztés, a termékfeldolgozás,
állattenyésztés zavaró hatással bír a koncentráltabban megjelenő, a
területfelhasználásra egyáltalán nem jellemző, attól jellegében és
tájhasználatában idegen lakófunkcióra. A tervezett állandó lakófunkció
erősítése az intenzív területhasználat felerősödésével idővel magával
hozza a közművek (pl.: víz, szennyvíz, villany, gáz, hírközlés stb.) költséges
kiépítésének kötelezettségét, a külterületi szőlőhegyi utak szélesítéseit
(pl.: mentő- tűzoltó, szemétszállító számára is!), valamint a különféle
közszolgáltatások és kötelező településüzemeltetési feladatok (pl.:
közvilágítás, bolt, aszfaltozott burkolatú út, játszótér, stb.) szőlőhegyre történő
kitelepítései, és ellátásai az Önkormányzat számára jelentős kiadásokkal
és közfeladatokkal bírnak, amelyeket a költségvetésében jó előre
terveznie szükséges!
Fentiek alapján a zártkerti lakófunkció egy gyenge minőségű kertvárosi lakhatási
„módszerként” értelmezhető, amely a kiköltözők számára jelentős kompromisszum
megkötésekkel jár. A kiköltözés ráadásul településszociológiai szempontból a
periférián való létezést is jelenti, amely hosszútávon a társadalomtól való
elszakadás reális veszélyét is magába foglalja, amely rendkívül káros a helyi
közösségek számára.
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A képviselő- testület által elfogadott, jelenleg is hatályos településképi
arculati kézikönyv 55. oldalán a módosítással érintett „kertgazdálkodási
tájra” továbbá az alábbi ajánlás szerepel:
„A kertgazdasági tájban olyan tájgazdálkodás fenntartása a cél, amely
biztosítja a szőlők, kertek, legelők, rétek fenntartását az azokhoz
kapcsolódó külterjes, környezetkímélő, hagyományos állattenyésztés
fenntartását, a füves élőhelyek rehabilitációját, a táj szerves részét
képező, tájba illeszkedő présházak, épületek fenntartását. A tájfenntartás
mellett azonban fontos a zártkerti, szőlőművelő életforma fenntartása, a
génmegőrzés, az ismeretterjesztés is.”, amely szakmai ajánlással a
módosító indítványok ellentétes fejlesztési szándékot határoznak meg.
A hatályos szabályozási tervet áttanulmányozva megállapítottam, hogy a
település lakóterületi tartalékokkal is rendelkezik, ezért a lakófunkció célzott
fejlesztését ezen területeken szükséges megvalósítani.
Fenti szakmai véleményemet megfontolásra ajánlom az Önkormányzat
számára a külterületi lakófunkció erősítése kapcsán, a módosító
indítványokkal szakmailag nem értek egyet.
5.

A 4. számú módosító indítvány telken álló meglévő épület utólagos
településrendezési legalizálhatóságát szolgálja az előkert mértének, beépítési
módjának magánérdeket kiszolgáló változtatása tárgyában, amellyel a
közérdekre tekintettel előzetesen nem értek egyet.

6.

A 6. számú módosító indítvány a 1052, 1055/2 hrsz.-ú jelenleg „Lf-O/2” jelű
lakóterületből vélelmezhetően annak átsorolásával „glamping park”
létesítésének településrendezési megalapozását szolgálja. A tervezett funkció
a kempingezés kényelmi szempontok szerint történő újragondolása, amely
üdülőfunkció véleményem szerint zavaró hatással bírhat a környezetében
lévő fő lakófunkcióra. A módosító indítvánnyal az egyes tervek, illetve
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. kormányrendelet szerinti
környezetalakítási- szakági munkarészben foglaltak teljesülése esetén
fogok tudni hozzájárulni!

7.

Az előzetes véleménykérő levélből megismert, környezetükre jelentős hatást
gyakorló fejlesztések okán szükségesnek tartjuk az egyes tervek és, illetve
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet
szerinti környezeti értékelés elvégzésének szükségességét!

8.

Felhívom figyelmét, hogy az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 8. § (2a)-(2d) bekezdése alapján „új
beépítésre szánt terület kijelölésére irányuló településrendezési eszköz készítése vagy
módosítása esetén (1. számú változással érintett terület) az állami főépítész a záró
szakmai véleményezés során a településrendezési eszköz tervezetét véleményezésre
megküldi az országos főépítésznek. Az országos főépítész 15 napon belül adja ki a
nyilatkozatát, a határidő jogvesztő. A záró szakmai vélemény kiadására
meghatározott határidőbe nem számít bele az országos főépítész nyilatkozatának
kiadására rendelkezésre álló 15 napos határidő„.
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9.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
Törvény 6/A. § (3) bekezdése szerint legalább a településrendezési eszközök
módosításának időtartalmára az Önkormányzatnak települési főépítészt kell
alkalmaznia.
Fenti jogszabály alapján a települési önkormányzat az építésügyi feladatát
a helyi rendeletei megalkotásával a főépítészi tevékenységről szóló
kormányrendeletben foglaltak szerinti önkormányzati főépítész
közreműködésével látja el, amelyet a közbenső véleményt kérő
tervdokumentációban igazolni szükséges!

10. Felhívom figyelmét, hogy EljR. 3. § alapján a terv hierarchiában a
településszerkezeti terv és a településfejlesztési koncepció egymással
összhangban kell, hogy készüljön. Kérem, hogy a véleményezésre szánt
tervdokumentáció elkészítésekor vizsgálják a fejlesztési dokumentumokkal
való összhangot is, amelyet a dokumentációban igazolni is szükséges.
11. Kérem, hogy a véleményezésre szánt tervdokumentációt
elektronikus formában is küldje meg részünkre.

papír

és

12. Felhívom figyelmét, hogy az EljR. 9. számú melléklete tartalmazza az
egyeztetési eljárásban résztvevő államigazgatási szervek körét.
13. Tájékoztatom, hogy az EljR. 4. § (2) bekezdése értelmében „a településrendezési
eszközök a területrendezési tervek rendelkezéseivel összhangban készülnek”.
14. Az EljR. alapján a településszerkezeti terv, kötelező alátámasztó munkarészei
az OTrT.-hez, illetve BMTrT.-hez való megfeleltetés. Ehhez az
adatszolgáltató államigazgatási szervek körét a 218/2019. (XII.11.)
kormányrendelet (továbbiakban: R.) határozza meg. Az előzetes
tájékoztatási szakasz során a R. 14. számú mellékletében felsorolt szervek
adatszolgáltatását is – érintettség esetén- meg kell kérni, azokét is amelyek az
EljR. szerint nem tartoznak a kötelező véleményező államigazgatási szervek
körébe.
15. Felhívom a jegyző figyelmét, hogy a jogharmonizációra tekintettel a
módosítás során a teljes Helyi Építési Szabályzatot (továbbiakban HÉSZ) felül
kell vizsgálni, és a hatályos országos jogi normákkal ellentétes előírásokat a
HÉSZ-ből törölni/ hatályon kívül helyezni szükséges. Tájékoztatom, hogy az
EljR. 28. § (4) bekezdése alapján a településrendezési eszköz „… magasabb
szintű jogszabály rendelkezésének változása miatti ellentétes - helyi önkormányzati előírás hatályon kívül helyezése esetén” nem kell lefolytatni a véleményezési
eljárást.
További a véleményezési eljárásra vonatkozó általános észrevételeim:
1.

Kérem, hogy a településrendezési terv véleményezési tervdokumentációja
feleljen meg az Étv., és az OTÉK, valamint az egyéb ágazati jogszabályok
szerinti kötelező tartalmi követelményeknek, illetve a HÉSZ feleljen meg a
formai és a jogszabály szerkesztési kritériumoknak.

2.

Felhívom szíves figyelmét, hogy az Étv. 6/A. § (3) bekezdése alapján „a
települési önkormányzat építésügyi feladatát a helyi rendeletei megalkotásával és a
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kapcsolódó sajátos jogintézményekkel, továbbá a települési vagy térségi - a főépítészi
tevékenységről szóló kormányrendeletben foglaltak szerinti - önkormányzati főépítész
közreműködésével látja el.”
3.

Felhívom a figyelmét, hogy a településrendezési tervek jogszerűsége és
szakmai megalapozottsága érdekében az EljR. 37., 38, 39., 40., 43. §-ban
leírtakat kötelezően be kell tartani. Ezen jogszabály szerint a véleményezési
eljárást a polgármesternek kell lefolytatnia.

4.

Az Étv. 16.§ (2) bekezdése a településrendezési tervek és a helyi építési
szabályzat készítését településtervezési jogosultsághoz köti.

5.

Az érdekelt államigazgatási szervekhez véleményezésre küldött
tervdokumentációban kérem megindokolni a módosítás szükségességét.

6.

Figyelmébe ajánlom, hogy az alkalmazott jogszabályi hivatkozást a
szabályrendelet függelékében célszerű szerepeltetni, így a változások miatt a
helyi rendeletet nem kell módosítani.

7.

Felhívom figyelmét az EljR. 13. § (2) bekezdése értelmében a szabályozási
terven fel kell tüntetni, hogy „Készült az állami alapadatok felhasználásával”.

8.

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.
11.) Kormányrendeletet 1.§ (3) bekezdés a) pontjának előírását figyelembe
kell venni.

9. Felhívjuk a figyelmét, hogy a véleményezési eljárásban érdekelt
államigazgatási szervek jogszabályon alapuló észrevételeit a tervezés során
figyelembe kell venni. Az EljR. 39. § (1)-(2) bekezdései értelmében szakmai
„véleményeltérés esetén a polgármester egyeztetést kezdeményezhet, amelyről
jegyzőkönyvet kell készíteni. A véleményezést követően a beérkezett véleményeketegyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is –ismertetni kell a képviselő- testülettel, amelyek
elfogadásáról, vagy el nem fogadásáról a képviselő- testület dönt. A vélemény,
észrevétel el nem fogadása esetén a döntést indokolnia kell”.
10. Tájékoztatjuk, hogy az EljR. 40. § (2) b) pontja értelmében a végső szakmai
véleményezési szakaszban „az állami főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi
és megyei kormányhivatal a beérkezett dokumentumokat áttanulmányozza és a
beérkezéstől számított … 15 napon belül egyeztető tárgyalást kezdeményez az
ágazati és az érintett területi, települési önkormányzati vélemények még
fennmaradt kérdéseinek tisztázására”. Az Eljr. 40. § (4)-(7) bekezdései
értelmében „az állami főépítész az egyeztető tárgyalásra ...a hely és időpont
megjelölésével a tárgyalás előtt legalább 8 nappal elektronikus úton
meghívja a véleményezési szakaszban véleményt adó valamennyi
államigazgatási szervet, településszerkezeti terv esetén az érintett területi,
települési önkormányzat képviselőjét. Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv
készül, amely tartalmazza a felmerült valamennyi véleményeltéréssel
kapcsolatos döntést, és a településrendezési eszköz elfogadására alkalmassá
tételéhez szükséges feltételeket. Az állami főépítészi hatáskörben eljáró
fővárosi és megyei kormányhivatal a jegyzőkönyvet és… a záró szakmai
véleményét az egyeztetést követően 8 napon belül megküldi a
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polgármesternek, a településrendezési eszköz elfogadásához. Amennyiben az
egyeztető tárgyalás eredményeként a településrendezési eszköz jelentős
átdolgozása szükséges, a polgármester az átdolgozást követően a
településrendezési eszköz tervezetét ismételten benyújtja az állami főépítészi
hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak, aki ezt követően
az EljR. 40.§ (2) bekezdés a) pontja szerint jár el.”
11. Előzetesen tájékoztatom, hogy Hivatalom adja ki a jóváhagyáshoz szükséges
végső szakmai véleményt az egyeztetési eljárás lezárultát követően elkészült,
véglegesített dokumentációról. Ehhez csatoltan kérjük megküldeni az EljR.
40. § (1) szerint az eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a
véleményezési szakaszban keletkezett egyéb dokumentum egy példányát,
további azok másolati példányát elektronikus úton, valamint a véleményezők
észrevételeire adott önkormányzati állásfoglalásokat, továbbá a polgármester
nyilatkozatát arról, hogy az EljR. által kötelezővé tett véleményezési eljárást
lefolytatta, valamint melyek azok az érdekelt államigazgatási szervek, melyek
az EljR. 34. § (2) a)-c) pontjai alapján kifogást nem emelő véleményezőnek
tekinthetők.
12. Felhívom figyelmét, hogy az az EljR. 43. § (1) a)-c) pontjai értelmében „a
településrendezési eszköz legkorábban a teljes eljárás esetén a településrendezési eszköz
EljR. 43. § (1) bekezdés szerinti közlését követő 15. napon, de leghamarabb az
elfogadástól számított 30. napon lép hatályba.
13. Az Étv. 8. §. (4) alapján a polgármester gondoskodik „a településrendezési
eszközök nyilvánosságáról, amennyiben ennek információtechnológiai feltételei
fennállnak,a településrendezési eszközöknek az önkormányzat honlapján való
közzétételről”.
14. Előzetesen jelzem, hogy az EljR. 43. § (2) bekezdése szerint „a polgármester
gondoskodik a településrendezési eszköz Étv. 8. § (4) bekezdése szerinti
nyilvánosságáról, továbbá az elfogadott településrendezési eszközt vagy módosítását az
elfogadást követő 15 napon belül rövid, közérthető összefoglaló kíséretében közzéteszi,
az önkormányzati honlapon hirdetményben és az önkormányzati hivatalban
nyomtatásban, és megküldi hitelesített pdf és a ba) és bb) alpont szerinti szervnek
szerkeszthető - jogszabályban meghatározottak szerinti nyilvántartásra alkalmas digitális formátumban az elfogadásáról szóló jegyzőkönyvvel együtt a Lechner
Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság részére (a továbbiakban: Lechner Tudásközpont), az állami főépítész
hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak, az eljárásban részt vevő
összes államigazgatási szervnek vagy a megküldés helyett digitális formátumban a
jegyzőkönyvvel együtt mint elektronikus úton hitelesített dokumentumot elérhetővé
teszi a b) pont ba)-bc) alpontja szerinti szerveknek”.
15. A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Kormányrendelet 7. § h)
pontja szerint az állami főépítész ellátja az EljR.-ban meghatározott szakmai
ellenőrzési feladatokat a településrendezési eszközök tekintetében.
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16. Tájékoztatom, hogy az EljR. 43. § (3) bekezdése értelmében „amennyiben az
állami főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal vagy az
eljárásban részt vevő államigazgatási szerv jogszabályi ütközést észlel, haladéktalanul
kezdeményezi a fővárosi és megyei kormányhivatalnál - a polgármester egyidejű
tájékoztatása mellett - a településrendezési döntés jogszerűségével kapcsolatos
törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását”.
Pécs, elektronikus dátumbélyegző szerint.
Tisztelettel:
Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazásával kiadmányozta:
Lukáts István
állami főépítész

Erről értesül:
1. Címzett
2. Irattár
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. számú példány
„Elektronikusan továbbítandó!”

Dr. Csörnyei László
Hosszúhetény Községi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
polgármester
7694 Hosszúhetény
Fő u. 166.
Tárgy: Hosszúhetény község településrendezési eszközeinek módosítása teljes eljárás, előzetes véleményezési szakasz
Tisztelt Polgármester Úr!
Megkeresésükre értesítem, hogy a tárgyi dokumentációt megvizsgáltattam és azzal
kapcsolatban az alábbi állásfoglalást adom:
A fenti hivatkozási számon érkezett dokumentációban foglaltak a honvédelem érdekeit
nem érintik, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása
biztosított, ezért az abban foglaltakkal kapcsolatban külön észrevételt nem teszek.
Jelen állásfoglalást, mint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. sz.
mellékletének 20. pontjában megjelölt államigazgatási szerv adtam ki, figyelemmel az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (2) m) pontjára.
Tájékoztatom, hogy jelen állásfoglalásom, nem helyettesíti a 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 9. sz. melléklet 14. b) pontjában nevesített katonai légügyi hatóság állásfoglalását.
Állásfoglalásomat a honvédelemért felelős miniszter nevében, a Honvédelmi
Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (III. 5.) HM utasítás 42. §
(10)-(11)-(12) bekezdése alapján adtam ki.
Budapest, „időbélyegző szerint”
Tisztelettel:
Dr. Benkő Tibor
Magyarország honvédelmi minisztere
nevében és megbízásából

Bucsánszky Zoltán alezredes
településrendezési hatósági osztályvezető
Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző (tel/fax): Halász László alezredes (tel.:+36 (1) 414-1100/21-205; HM 022-21-205; fax: +36 (1) 474-1467)
Kapják:
1. sz. pld.: Irattár
2. sz. pld.: Címzett

2
HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY
E-ALÁÍRÓÍV

Aláírta: Bucsánszky Zoltán László
Időpont: 2021.10.18 16:19:12 CEST

BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ
Tárgy:

Hiv. szám:
Hiv. üi:
Ügyintéző:
Telefon:

Hosszúhetény Község Trt. 2021. évi
módosítása
2759/2021.
Vass Erika
Ádám Jenő tű. őrnagy
72/587-132

Dr. Csörnyei László
polgármester
Hosszúhetény Község Önkormányzat
Polgármesteri hivatal
Hosszúhetény
Tisztelt Polgármester Úr!
Hosszúhetény Község településrendezési tervének módosításával kapcsolatban a Baranya Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Baranya MKI) katasztrófavédelmi, vízügyi és
vízvédelmi szempontból kifogást nem emel.
Az Igazgatóság tárgyi ügyben a tájékoztatást a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. § (2) bekezdés b) pontja és a 9.
sz. melléklet 3a. pontja alapján adta meg.
Kérem, hogy az elfogadott tervet a Baranya MKI részére elektronikus formában szíveskedjenek
megküldeni.
Kelt: Pécs, elektronikus bélyegző szerint
Tisztelettel:
Mácsai Antal tű. ezredes
főtanácsos
igazgató

Terjedelem: 1 lap
Kapják: címzett hivatali kapu rendszeren

____________________________________________________________________________________________
Cím: 7630 Pécs, Engel J. J. u. 1. ✉: 7602 Pécs Pf.: 326
Telefon: +36(72) 587-100 Fax: +36(72) 587-109
E-mail: baranya.titkarsag@katved.gov.hu

ZÁRADÉK
A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35200/4604-1/2021.ált.

PÉCSVÁRADI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
JEGYZŐJE

Szám: Pv/2292-2/2021.
Üi.: Bori Gábor

Tárgy: Hosszúhetény Község
Önkormányzatának településrendezési
eszköz módosítási ügye.
Hiv. szám: 2759/2021

Hosszúhetény Község Önkormányzata
Hosszúhetény
Fő u. 166.
7694

Tisztelt Cím!
A hatályos településrendezési eszközük módosítása kapcsán észrevételt
nem teszünk. Az eljárás további szakaszában érintettségünk hiányában nem
kívánunk részt venni.
Pécsvárad, 2021. 10. 19.
Zádori János polgármester megbízásából:

Kapják:
1.) Címzett
2.) Irattár

Pécsváradi Közös Önkormányzati Hivatal 7720 Pécsvárad, Szentháromság tér 3.
A hivatalhoz tartozó települések: Pécsvárad, Apátvarasd, Lovászhetény, Martonfa és Zengővárkony
 +36-72 465141,  +36-72 465025  pmhivatal@pecsvarad.hu

PÉCSVÁRADI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
JEGYZŐJE

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.
Ez a lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfelelőséghez szükséges záradékolás
megjelenítését szolgálja

Pécsváradi Közös Önkormányzati Hivatal 7720 Pécsvárad, Szentháromság tér 3.
A hivatalhoz tartozó települések: Pécsvárad, Apátvarasd, Lovászhetény, Martonfa és Zengővárkony
 +36-72 465141,  +36-72 465025  pmhivatal@pecsvarad.hu

Ügyiratszám: BA/NEF/1028-2/2021

Tárgy: Hosszúhetény község
településrendezési eszközeinek
módosítása

Ügyintéző: Zwick Zoltán
Melléklet: Hivatkozási szám: 2759/2021

Hosszúhetény község Önkormányzata Hosszúhetény község településrendezési eszközeinek
módosítása tárgyú megkeresésre szakhatósági véleményem az alábbiak szerint adom meg:
A 6. számú módosításban szereplő glamping létesítéséhez biztosítani kell a vezetékes ivóvizet és a
szennyvízelvezetést.
A fentieket figyelembe véve módosítást közegészségügyi szempontból nem kifogásoljuk. A
további eljáráson részt kívánunk venni.
A szakhatósági véleményt az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55.
§ (1) és (2) bekezdések, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. § (2) bekezdés b) pontjában és az egyes
tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. ( I. 11.) Korm. rendelet 4. § (2)
bekezdésben foglalt jogkörében adta ki a közegészségügyi hatóság.
Pécs, 2021. 10. 15.
Dr. Horváth Zoltán
kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozza

Pinczkerné Dr. Kassay Veronika
megyei tisztifőorvos

Kapják:

1. Hosszúhetény község Önkormányzata 7694 Hosszúhetény, Fő út 166. (hivatali kapu)
2. Irattár
Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály
7623 Pécs, Szabadság u. 7. - 7601 Pécs, Pf.: 47. ( jü: +36-72 896-191; ke: +36-72 896-197
kozegeszsegugy@baranya.gov.hu
Honlap: www.bamkh.hu

ÉTDR azonosító: 202100092020
ÉTDR iratazonosító: IR-000504424/2021
Ügyiratszám: BA/ETDR-57/3257-2/2021
Ügyintéző: Brandtné Szentgyörgyi Dóra
Telefon: +36 72/795-736
Email: epites@baranya.gov.hu

Tárgy:
Tájékoztatás
egyszerű
feltöltéséről az ÉTDR rendszerben
Műemléki Törzsszám: Lelőhely-azonosító: -

bejelentés

Tájékoztatás
A Baranya Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésfelügyeleti Osztály
(továbbiakban: hatóság) a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Bejelentési rendelet) 2. § (3) bekezdése alapján tájékoztatja, hogy az
Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszeren (ÉTDR)
keresztül az alábbi adatokkal egyszerű bejelentés került feltöltésre.
A Bejelentési rendelet 1.§ (1b) pontja szerint a bejelentés az alábbi adatokat tartalmazza:
ÉTDR azonosító:

202100092020

ÉTDR iratazonosító:

IR-000495492/2021

Egyszerű bejelentés kelte:

2021. 10. 07.

Bejelentés tárgya:

Új lakóépület építése
Späth Péter és Vollár Ildikó

Építtető neve, címe:

7694 Hosszúhetény, Fő utca 77.

Az építési tevékenységgel érintett telek címe:

7694 Hosszúhetény, Fő utca

Helyrajzi száma:

255/2 hrsz.

Építészeti-műszaki tervező neve:

Schnell Balázs Mihály

Építészeti-műszaki tervező elérhetősége:

ÉTDR

Névjegyzéki száma:

É 02-0707

Meghatalmazott:

Schnell Balázs Mihály

A bejelentéshez csatolt mellékletek felsorolása:

feltöltve

Építtető aláírása (meghatalmazott esetén):

feltöltve

Építtető nyilatkozata saját lakhatásának céljáról:

feltöltve

Az egyszerű bejelentés tartalma megfelel a Bejelentési rendelet 1.§-ban foglaltaknak.
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
7623 Pécs, Rákóczi út 30.  7601 Pécs, Pf.: 188.
 +36-72 795-353  +36-72 507-012
 epites@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu
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A Bejelentési rendelet 2. § (1)-(2) bek. szerint a bejelentés nem minősül közigazgatási hatósági eljárás
megindítására irányuló kérelemnek, sem hivatalbóli eljárás megindítására okot adó körülménynek. Az
építésfelügyeleti hatóság ellenőrzi, hogy az egyszerű bejelentés tartalma megfelel-e az 1. §-ban
foglaltaknak.
A hatóság tájékoztatja az építtetőt, hogy az egyszerű bejelentés nem ad felmentést az építési munkákra
vonatkozó általános jogszabályok betartása alól, ezért az egyszerű bejelentéshez kötött építési
tevékenységek tervezése, kivitelezése során is érvényre kell juttatni többek között az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII. 20.) Korm. rendeletben
meghatározott alapvető követelményeket, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló
191/2009.(IX.15.) Korm. rendeletben foglaltakat.
Az egyszerű bejelentés alapján végezhető építési tevékenység esetén nincs előzetes hatósági
engedélyezési eljárás, nincs előzetes hatósági jóváhagyás. Az előírások betartása az építtető, az építész
és a szakági tervezők együttes feladata és felelőssége.
A jogszabályokkal ellentétes tervdokumentáció alapján megvalósult építmény esetén az építésfelügyeleti
hatóság építésrendészeti eljárást indít az építtetővel szemben.
A hatóság hatáskörét és illetékességét a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló
155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése, valamint az építésügyi és az építésfelügyeleti
hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § állapítja
meg.
Pécs, 2021. október 13.
Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta:
Kiss Zsuzsanna
osztályvezető

Kapja:
1

Dél-Dunántúli Építész Kamara -Baranya m.

ÉTDR

kamara

2

Baranya Megyei Mérnöki Kamara

ÉTDR

mérnök kamara

3

Hosszúhetény Község Polgármestere

Hivatali kapun

polgármester

4

Schnell Balázs Mihály

ÉTDR

Meghatalmazott, tervező

5

Späth Péter

7694 Hosszúhetény, Fő u. 77.

építtető

6

Vollár Ildikó

7694 Hosszúhetény, Fő u. 77.

építtető

7

Irattár

Helyben

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
7623 Pécs, Rákóczi út 30.  7601 Pécs, Pf.: 188.
 +36-72 795-353  +36-72 507-012
 epites@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu

Iktatószám: BA/V/2121-2/2021
Ügyintéző: Kraft János
Telefon: +36-72-795-297
Mobil: +36-20-662-5436

Tárgy: Hosszúhetény község hatályos
településrendezési eszközeinek módosítása
– előzetes tájékoztatási szakasz adatszolgáltatás

Dr. Csörnyei László
polgármester

HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
elektronikus úton

Önöknél:
Ikt.sz.: 2759/2021.
Ü.i.: Vass Erika
Tisztelt Polgármester Úr!

A Baranya Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Bányafelügyelet) a településfejlesztési koncepcióról,
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Rendelet) 37. § (4) bekezdésére hivatkozva Hosszúhetény község hatályos településrendezési eszközeinek tervezett módosításához az alábbi tájékoztatást és adatszolgáltatást adja:
1. A korábbi földtani és ásványi nyersanyag kutatások eredményei alapján összeállításra került Állami
Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyon Nyilvántartásban nem szerepelnek Hosszúhetény
község igazgatási területéhez tartozó azon földrészletek, amelyekre változtatást irányoztak elő, tehát a
településrendezési eszközök módosítása során ásványvagyon gazdálkodási övezethez tartozó ingatlan
nem válhat érintetté.
2. Az Országos Felszínmozgásos Kataszterben és a Bányafelügyelet rendelkezésére álló gravitációs tö megmozgásokat összegző aktuális nyilvántartásokban nem szerepel Hosszúhetény község igazgatási
területéhez tartozó napjainkban is aktivitást mutató tömegmozgásos helyszín, így a településrendezési
eszközök módosítása nem érinthet olyan földrészletet, amely földtani veszélyforrások területe övezetbe
tartozik.
A Bányafelügyelet indoklásul a következőket adja elő.

1/2
Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály
7623 Pécs, József Attila utca 5.  7602 Pécs, Pf. 61. Hivatali kapu: MBFHPBK, (KRID: 602250789)
+36-72 795-300  banyafelugyelet@baranya.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu

Hosszúhetény Polgármestere a Bányafelügyeletre 2021. október 11-én beérkezett megkeresésében je lezte, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezte a község hatályos településrendezési
eszközeinek módosítását. A változtatási szándékot jelző indítványok alapján kezdeményezték:



a 111/1-2 hrsz.-ú ingatlanok szabályozásának felülvizsgálatát és az érintett telkek 112 és 114/1
hrszú ingatlanokkal történő összevonását a beépítés érdekébe,



a 3702/8, 3703, 3708 és 3709/29 hrsz.-ú ingatlanok Má jelű övezetből Mk jelű övezetbe történő
átsorolását, továbbá az Mk övezetben lakóépület építés feltételeinek megalkotását,



a 1203, 2793/2, 1796, 2807, 2809/23 és a 2810 hrsz.-ú, valamint a 3339, 3340, 3342, 3344,
3345, 3349 és a 3352 hrsz.-ú ingatlanokon olyan szabályozást, amely biztosítja a falusi turizmust és a lakás építést,



az 1052, és az 1055/2, valamint a 1209 hrsz.-ú ingatlanok tömbjében övezeti előírások felülvizs gálatát,



a mezőgazdasági területekre vonatkozó szabályok felülvizsgálatát és a lakóépület építés feltételeinek tisztázását.

A napjainkig megvalósult ásványi nyersanyag kutatások a változtatási szándékkal érintett helyszínekre a
kutatási célt jelentő ásványi nyersanyagok hiánya vagy a belterületi helyzetek eredményeként nem terjedhettek ki, így ásványvagyon nyilvántartásban szereplő földrészlet a módosítás során nem válhat érintetté. A község területe alatti természetes helyzetű és állapotú kőzettömegben nem ismertek olyan álla potváltozásokra alkalmas közbetelepülések, amelyekhez állékonysági, vagy stabilitási problémák kötődhetnének. A Bányafelügyelet részéről megállapítást nyert, hogy a község hatályos településrendezési
eszközeinek tervezett – előbbiekben részletezett – módosítási szándékaival gazdaságföldtani érdekek
nem sérülnek, földtani veszélyforrások nem aktivizálódhatnak.
A Bányafelügyelet tájékoztatását és adatszolgáltatását a Magyar Állami Földtani Geofizikai és Bányászati Adattárban meglévő adatok és dokumentációk felhasználásával, a Rendelet 37. § (4) bekezdése alapján adta ki. A Bányafelügyelet hatáskörét a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 43.§ (3), valamint 44.§ (1) bekezdése határozza meg. A Bányafelügyelet illetékességi területéről a Magyar Bányászati
és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI.28.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete rendelkezik.

Pécs, elektronikus aláírás dátuma szerint
Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Dr. Kele Hajnalka
osztályvezető
Kapja (elektronikus úton):
1. Hosszúhetény Község Önkormányzata 7694 Hosszúhetény, Fő u. 155.
2. Irattár

2/2
Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály
7623 Pécs, József Attila utca 5.  7602 Pécs, Pf. 61. Hivatali kapu: MBFHPBK, (KRID: 602250789)
+36-72 795-300  banyafelugyelet@baranya.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu

1539 Budapest 114, Pf. 676
Telefon: (1) 436-4801
Telefax: (1) 436-4804
E-mail: haea@haea.gov.hu

OAH-2021-00017-1022/2021
Dr. Csörnyei László
polgármester
HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
7694 Hosszúhetény, Fő utca 166

Tárgy: Válasz Hosszúhetény Község
módosításáról szóló előzetes tájékoztatásra

Ügyintézőnk:

Gábor Anita

Ügyintézőjük:

Vass Erika

Számuk:

2759/2021.

településrendezési

eszközeinek

Tisztelt Polgármester Úr!
Az Országos Atomenergia Hivatalnál (OAH) 2021. október 11-én érkeztetett, fenti
számú levelével előzetes tájékoztatást adott részünkre Hosszúhetény Község
településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról, melyhez kérte kapcsolódó
adatszolgáltatásunk, valamint nyilatkozatunk jogszabályi előírások szerinti
megadását.
Az OAH alapvető és más további feladatkörét az atomenergiáról szóló 1996. évi
CXVI. törvény 17. §-a, a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági
követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011.
(VII.11.) Korm. rendelet, a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges
elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel
összefüggő hatósági tevékenységről szóló 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet
előírásai, valamint további jogszabályok és más rendeletek határozzák meg.
Az OAH részére a megkereséssel összefüggő véleményezői jogkört a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: EljR.)
biztosítja.
Az EljR. 9. mellékletének „Adatszolgáltatás témaköre” című rovata az OAH részére
előírási szempontokat nem tartalmaz.

Nyilvántartási szám:
ISO 9001: 503/1252(4)-1236(4)

A küldött megkeresésre válaszolva tájékoztatom, hogy tárgyi tervezési terület 30
kilométeres körzetében a Bátaapátiban létesített kis és közepes aktivitású
radioaktív hulladékok tárolója üzemel.
Felhívom figyelmét, hogy a radioaktívhulladék-tároló 30 km-es körzete felügyelt
terület, amelyen az egyes feladatokat a nukleáris létesítmény és a
radioaktívhulladék-tároló biztonsági övezetéről szóló 246/2011. (XI. 24.) Korm.
rendelet előírásai szabályozzák.
Fentieken túl, figyelemmel az EljR. 37. § (4) bekezdés b) pontjába foglaltakra, a
küldött értesítés alapján az OAH egyedi követelményeket és elvárásokat nem
állapít meg, vonatkozó atomenergetikai ágazati elhatározásokat – azok hiányában
– nem ismertet.
Tájékoztatom továbbá, hogy az egyeztetési eljárás következő szakaszaiban részt
kívánunk venni, a véleményezési dokumentációt elektronikusan kérjük
megküldeni!
Budapest, 2021. október 14.

Üdvözlettel:
Mészáros István
főosztályvezető
Kapják:
1. HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2. Irattár
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Ügyiratszám: BA/50/00928-2/2021.

Tárgy: Hosszúhetény község településrendezési

Hivatkozási szám: 2759/2021.

eszközeinek

Ügyintéző: Szajcsán Éva – H. Kohlmann

vélemény

módosítása

ügyében

előzetes

Dóra
Telefonszám: 72/795-726

Dr. Csörnyei László
Hosszúhetény Község Polgármestere
7694 Hosszúhetény, Fő u. 166.
Tisztelt Polgármester Úr!
Hosszúhetény község településrendezési eszközeinek módosítása ügyében 2021. október 11. napján
érkezett megkeresés alapján a Baranya Megyei Kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörben eljáró
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztálya (a továbbiakban örökségvédelmi
hatóság) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban Korm.r.) 38. § áben foglaltak, valamint a 9. melléklet
17. pontjában foglalt jogkörben eljárva az alábbi
véleményt adja:
Az örökségvédelmi hatóság a módosítással kapcsolatosan feladat-

és

hatáskörébe tartozó

követelményeket nem állapít meg, mivel egyedi műemléket, műemléki területet és régészeti lelőhely
területét nem érintik.
Az örökségvédelmi hatóság általánosságban felhívja a figyelmet az alábbiakra:
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) 7. § 20. pontja
alapján a nagyberuházás fogalomkörébe tartozik minden a bruttó 500 millió forintos értékhatárt
meghaladó teljes bekerülési költségű beruházás . A 23/C. § (1) bekezdése szerint nagyberuházás
esetében előzetes régészeti dokumentációt (ERD) kell készíteni. A kulturális örökség védelmével
kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet (továbbiakban: Övr.) 39. § (1) bekezdése
szerint az előzetes régészeti dokumentáció két fázisban is készülhet: adattári és lelőhely-felderítési
(ERD-I.), valamint próbafeltárási (ERD-II.). Az előzetes régészeti dokumentáció záródokumentuma a
Kötv. 23/D. § (1) bekezdésében meghatározott feltárási projektterv. A Kötv. 23/D. § (2) bekezdése
szerint a feltárási projektterv meghatározza a nagyberuházáshoz kapcsolódó valamennyi régészeti
feladatellátást, annak módját, az érintett területet és annak régészeti jellemzőit, a várható kockázatokat.
Az Övr. 40. § (7) bekezdése alapján a feltárási projekttervet tartalmazó teljes előzetes régészeti
dokumentációt a földmunkával járó tevékenység engedélyezésére irányuló első hatósági eljárás
megindítására irányuló kérelemhez mellékelni kell.

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály
7623 Pécs, Szabadság u. 7. II. emelet – 7601 Pécs, Pf.: 188.
Tel: +36-72 795-768 Fax: +36-72 507-012 Email: oroksegved@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu

Az örökségvédelmi hatóság tájékoztatásul közli, hogy az ERD elkészítésére a Várkapitányság Integrált
Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt.-vel kell szerződést kötni.
Az eljárás további szakaszaiban is részt kívánunk venni (tervi dokumentációt tudunk elektronikus úton
fogadni).
Egyúttal kérem Tisztelt Polgármester Urat hogy a Korm. r. 43.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint a az
elfogadott településrendezési eszközt megküldéséről gondoskodjon, illetve az elektronikus úton
hitelesített dokumentumok elérési lehetőségéről tájékoztatni szíveskedjen.

Pécs, dátum az elektronikus aláírás szerint.

Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Sónyák József
osztályvezető

Erről Értesül:
1. Hosszúhetény Község Polgármestere, hivatali kapun keresztül
2. Irattár

Ügyiratszám: BA/60/643/2/2021.
Ügyintéző: Festő Renáta
Telefon: 72/896-263

Tárgy: Hosszúhetény község településrendezési
eszközeinek módosítása

Hiv. szám: 2759/2021.

Hosszúhetény Községi Önkormányzat
Hosszúhetény
Fő u. 166.
7694

Tisztelt Polgármester Úr!
Hivatkozott számú levelükben jelezték, hogy Hosszúhetény Község Önkormányzata kezdeményezi
Hosszúhetény község településrendezési eszközeink módosítását. A kért véleményt, valamint a
közlekedési hatóság hatáskörét érintő, jogszabályokon és műszaki előírásokon alapuló közlekedési
szakmai követelményekkel kapcsolatos állásfoglalásomat az alábbiak szerint adom meg:
A módosítással érintett dokumentáció közlekedési munkarészét a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet
alapján a Magyar Mérnöki Kamara tervezői névjegyzékében szereplő, terület- és településrendezési
tervek közlekedési munkarészeinek készítésére vonatkozó tervezői jogosultsággal rendelkező tervező
készítheti.
Az egyes település részek, területek fejlesztésekor figyelembe kell venni az országos és helyi közutak
védőtávolságát, a beruházási területek, illetve lakóterületek megközelítését biztosító közlekedési
kapcsolat kialakításához szükséges helyigényt, valamint a tervezett funkciókból adódó többlet
gépjárműmozgást, gépjárműtárolást. A beruházási terület és lakóterületek közúti kapcsolatát a „Közutak
melletti ingatlanok, kiszolgáló létesítmények útcsatlakozása” című, ÚT 2-1.115:2004 számú Útügyi
Műszaki Előírás szerint kell megtervezni.
A közutakat és közterületeket érintő változások esetén az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 26. §-ában foglaltaknak megfelelő útterület
szélességeket kell biztosítani, vagy az ettől eltérő (keskenyebb) útterület szélességeket konkrét
keresztszelvénnyel kell alátámasztani. Az utak szabályozási szélességének meghatározásakor az
ÚT-2-1.201:2008. számú, „Közutak tervezése” című Útügyi Műszaki Előírás szerinti csapadékvízelvezető rendszer kiépítéséhez szükséges területigényt is figyelembe kell venni.

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály
7630 Pécs, Hengermalom u. 2.; KRID: 517044356
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Új út létesítése estén szükségesnek tartjuk a környezetvédelmi vizsgálatot és a közlekedési javaslatra
vonatkozó környezetvédelmi vélemény beszerzését, amely bizonyíthatja az út megvalósíthatóságát,
vagy kedvezőtlenebb esetben feltárhatja, hogy az adott helyen a tervezett utat nem lehet megépíteni.
Országos közutat érintő fejlesztés esetén javasoljuk a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel (1134,
Budapest, Váci út 45.) és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Baranya Megyei Igazgatóságával (7623 Pécs,
Köztársaság tér 5.) való egyeztetést.
A terv további egyeztetési eljárásában részt kívánok venni.
Pécs, az elektronikus tanúsítvány szerint.
Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Somorjai József
útügyi szakügyintéző

Kapják:
1.

Címzett
Elektronikus úton (KRID: 144854198)

2.

Irattár

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály
7630 Pécs, Hengermalom u. 2.; KRID: 517044356
 +36-72 896-288  kozlekedes@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu

BARANYA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG
Tárgy:

Hosszúhetény Község településrendezési
eszközeinek módosítása
Ügyintéző: Kovács Rita r. ftzls.
Tel.:
(72) 504-400/71-30

Dr. Csörnyei László Úrnak,
Hosszúhetény Község Önkormányzata
polgármester
Hosszúhetény
Fő utca 166.
7694
Tisztelt Polgármester Úr!
Tájékoztatom, hogy a 2021. október 12-én hatóságomhoz érkezett 2759/2021. számú
megkeresésében foglaltakat - a megkeresésben hivatkozott a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján megvizsgáltattam.
A hivatkozott jogszabály előírása alapján hatóságom kizárólag határrendészeti szakterületen
rendelkezik egyeztetési jogkörrel.
Tekintettel a település államhatártól való távolságára a teljes eljárásban történő felülvizsgálat további
szakaszában hatóságom részvétele nem szükséges.
P é c s, időbélyegző szerint.

Tisztelettel:
Balogh László r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes

Cím: 7623 Pécs, Athinay S. u. 7-9. 7601 Pécs, Pf: 237
Telefon: 72/504-400; E-mail: rendig.baranyamrfk@baranya.police.hu

ZÁRADÉK
A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
02000/8018-1/2021.ált.

Dr. Csörnyei László polgármester úr
részére

Iktatószám:
Ügyintéző:
Telefonszám:
Tárgy:

Hosszúhetény Község Önkormányzata
Hosszúhetény
Fő u. 166.
7694

BP/0801/00935-2/2021.
Bánhidi Viktória
+36 1 815 9633
Hosszúhetény
község
településrendezési
eszközeinek módosítása (9
részterület)
–
előzetes
véleményezési szakasz

Ez a levél kizárólag elektronikus úton kerül megküldésre (KRID: 144854198)!
Tisztelt Polgármester Úr!
Hosszúhetény község településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos 2759/2021.
iktatószámú, 2021. október 11-én kelt megkeresésére a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő
hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján az alábbi
tájékoztatást adom.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 9. melléklet 12. pontja szerint Budapest Főváros Kormányhivatala gyorsforgalmi utat, közúti
határátkelőhelyet, szintbeli közúti-vasúti átjárót érintő településrendezési eszköz esetében vesz részt a
véleményezési eljárásban.
Fentiekre tekintettel, a területrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatban, hatáskör hiányában
észrevételt nem teszek. Az eljárás további szakaszában nem kívánok részt venni.
Tájékoztatom, hogy a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló
3/2020. (II. 28.) MvM utasítás alapján Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztályának
elnevezése 2020. március 1. napjától Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztályra változott (1138
Budapest, Váci út 188). KRID: 645240704.
Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint
Tisztelettel:
dr. Sára Botond
kormánymegbízott nevében és megbízásából:
Bognár Géza
osztályvezető

Gyorsforgalmi Útügyi Osztály
1138 Budapest, Váci út 188. – 1387 Budapest Pf.: 1007 – Telefon: +36 (1) 474-1770 – Fax: +36 (1) 331-9917
KRID: 645240704 – E-mail: uto@bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

