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1.

ELŐZMÉNYEK

Az M49 gyorsforgalmi út M3 autópálya – Ököritófülpös közötti szakaszának
beillesztése Őr község településrendezési terveibe 2020-ban megtörtént.
A Község Önkormányzata Őr Község Településszerkezeti Terv módosítását
(fedvényterv) 10/2021 (I. 27.) számú polgármesteri határozatával fogadta el, a
Külterület Szabályozási Terv módosítás fedvénytervét pedig Őr Község Önkormányzat
polgármesterének 2/2021. (I. 27.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá.
A településrendezési eszközök fentiek szerinti hatályba lépését követően, a
kisajátítási tervek záradékolása során felmerült olyan rajzi feldolgozásból adódó
pontatlanság, illetve újabb módosítási igény, amelyek miatt a korábban elfogadott
terv részterületére vonatkozóan a településrendezési eszközök ismételt módosítása
elengedhetetlen.
A szükségszerű változások alapján a településrendezési eszközök módosítása
érdekében a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 32. § alapján új
településrendezési eljárást kell lefolytatni.
A településrendezési eszközök ismételt módosítása a 2021. januárban elfogadott
TSZT-M49/2020 rajzszámú Településszerkezeti Terv módosítás (fedvényterv)-et és a
Külterületi Szabályozási Terv módosítás (fedvényterv) T-2/M49-2020 tervlapot,
valamint Őr Község Önkormányzatának Őr Község helyi építési szabályzatáról szóló
12/2006. (VI.15.) önkormányzati rendeletét érinti.
A tervezett változások Őr község területén csak a jelölt területeket érintik, a jelenleg
hatályos – az M49 gyorsforgalmi út M3 autópálya – Ököritófülpös közötti szakaszának
beillesztésére vonatkozó - fedvényterv egyéb szabályozási elemei továbbra is
változatlan tartalommal szerepelnek a tervlapokon.
A „fedvénytervek” továbbra is csak azokkal a területekkel, telkekkel, földrészletekkel
foglalkoznak, amelyeket közvetlenül érint a tervezett gyorsforgalmi út, vagy annak
kapcsolódó létesítményei.
A módosítás egyezetése a 314/2012. Korm. rendelet szerinti „egyszerűsített
eljárással” történik.

5

2.

TERVEZETT MÓDOSÍTÁS

Módosítással érintett terület

Őr Község Önkormányzat 10/2021 (I. 27.) számú polgármesteri határozatával elfogadott TSZT-M49/2020 rajzszámú módosított Településszerkezeti Terve (fedvényterv) a tervezett módosítással érintett terület
jelölésével
6

Módosítással érintett terület

Őr Község Önkormányzat 2/2021 (I. 27.) számú önkormányzati rendeletével elfogadott T-2/M49-2020 rajzszámú módosított Külterület Szabályozási Terv (fedvényterv) a tervezett módosítással érintett terület
jelölésével
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2.1.

Településszerkezeti terv módosítás

3.
2.

1.
Módosítással érintett területek

Őr Község Önkormányzat 10/2021 (I. 27.) számú polgármesteri határozatával elfogadott
TSZT-M49/2020 rajzszámú módosított Településszerkezeti Terv (fedvényterv) részlete a
módosítással érintett területre vonatkozóan

3.
2.

1.
Módosítással érintett területek

A településszerkezeti tervben tervezett módosítás jelölése az érintett területre vonatkozóan
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A településszerkezeti tervben tervezett módosítást egyrészt a tervezett szabályozás
pontosítása (1.), másrészt rajztechnikai hiba javítása (2.), illetve meglévő
szabályozási vonal törlése és területfelhasználás módosítás teszi szükségessé.
Az 1. számmal jelölt érintett területen az M49 gyorsforgalmi út szabályozási vonala az
eredetileg jogszerűen elfogadott szabályozáshoz képest pontosításra kerül a 059/74
helyrajzi számú terület egy részén, aminek következtében a szabályozási szélesség
nem csökken, hanem növekszik.
A tervezett területfelhasználás változást az alábbi összefoglaló táblázat tartalmazza:
Hatályos TSZT szerinti
területfelhasználás

Tervezett területfelhasználás

kereskedelmi, szolgáltató
gazdasági terület (Gk)

közúti közlekedési terület
(Köu)

Érintett
területek
helyrajzi száma
059/74

Terület –
nagyság
(m2)
275,5

A 2. számú változás területfelhasználás módosítást nem eredményez, rajzi
feldolgozásból adódó hiba teszi szükségessé. Az M49 gyorsforgalmi út M3 autópálya
– Ököritófülpös közötti szakasz beillesztésére vonatkozó településrendezési eljárás
előtt hatályban lévő településszerkezeti terv a tervezési területen tartalmazta egy
elkerülő út nyomvonalát, amelyet a TSZT-M49/2020 rajzszámú módosított
Településszerkezeti Terv (fedvényterv) az érintett területen megszüntetett és a
településrendezési eljárás során szabályozásának törlése is megtörtént.

53/2009. (VIII.12.) Kt. határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv részlete
A településszerkezeti terven azonban a területfelhasználás átszínezése nem történt
meg, ezt a jelenlegi eljárásban pótolni szükséges a településszerkezeti terv és a
szabályozási terv összhangjának biztosítása érdekében.

A 3. számú változás a 489/1 helyrajzi számú területre vonatkozóan törölni javasolja a
hatályos terv szerinti útszabályozást, valamint a terület egy részének hatályos
falusias lakóterületi területfelhasználásának kereskedelmi, szolgáltató gazdasági
területre történő módosítását.
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2.2.

Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv módosítás

4.

2.
1.

Őr Község Önkormányzat 2/2021 (I. 27.) számú önkormányzati rendeletével elfogadott, a
tervezési területen jelenleg hatályos T-2/M49-2020 rajzszámú módosított Külterület
Szabályozási Terv (fedvényterv) részlete

4.

2.
3.
1.
A T-M49/2021 tervszámú Szabályozási Terv részlete a tervezett módosításokkal érintett
területre vonatkozóan
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A Szabályozási Terven tervezett módosítások, javítások, kiegészítések:
1.
A 059/74 helyrajzi számú terület településszerkezeti terven jelölt
területrészének Gk építési övezetből Köu-f övezetbe történő átsorolása,
szabályozási vonalak jelölése.
2.
Az M3 - M49 forgalmi csomópont és a 49. sz. főút korrekciója által határolt Gk
övezetben lévő, az út kialakítása után visszamaradó területrészek nem felelnek
meg a helyi építési szabályzat vonatkozó rendelkezéseinek, a tervezett
úthálózat megvalósítása során szükségszerű telekalakítások után kialakult
ingatlanok területe nem éri el az építési övezetre előírt legkisebb kialakítható
telek nagyságát, amely a Gk építési övezetben 1500 m2, ezért a szóban forgó
ingatlanok övezet besorolását módosítani szükséges. A Helyi Építési Szabályzat
kiegészítése során egy új Gk* építési övezet meghatározására kerül sor, amely
építési övezetben a kialakítható legkisebb teleknagyság 350 m2, amelynek a
059/9, 059/88, 059/66, 059/70 és 059/72 helyrajzi számú telkek megmaradó
területrészei is megfelelnek.
A tervezett eljárásban sor kerül a Szabályozási Terven az építési övezeti jel
módosítására a szóban forgó területen, Gk jelölés helyett Gk* építési övezeti
jel szükséges.
3.
Feltüntetésre kerül a 34839 azonosító számú régészeti lelőhely számának
feltüntetése.
4.
A 059/59 helyrajzi számú területen Eg jelű erdőterület jelölése, valamint az
övezethatár feltüntetése a 059/89 és a 059/78 helyrajzi számú területek
között. A változás jellege a rajzi feldolgozásból adódó hiba, a
településszerkezeti terv és a külterület szabályozási terv összhangjának
megteremtése érdekében szükséges.
5.
A 489/1 helyrajzi számú területre vonatkozóan törölni javasolja a hatályos terv
szerinti útszabályozást, valamint a terület egy részének hatályos falusias
lakóterületi építési övezetének kereskedelmi, szolgáltató gazdasági építési
övezetre történő módosítását.

A hatályos szabályozási terv
részlete

A tervezett módosítással érintett
szabályozási terv részlete
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3.

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

3.1. Hatályos településszerkezeti tervvel való összhang
Őr Község az érintett területre jelenleg hatályos településszerkezeti terve: Őr
Község Önkormányzat 10/2021 (I. 27.) számú polgármesteri határozatával elfogadott
TSZT-M49/2020 rajzszámú módosított Településszerkezeti Terve (fedvényterv).

A tervezett területfelhasználás-változással érintett területekre vonatkozóan a
jelenleg hatályos településszerkezeti terv módosítása szükséges.
3.2. Szabályozási koncepció
A tervezett módosítás célja hibajavítás, rajzi feldolgozásból adódó elírás
javítása, a településszerkezeti terv és a szabályozási terv összhangjának
megteremtése, valamint a szabályozási vonal pontosítása. A tervezett
módosításokkal a településrendezési eszközök összhangja biztosított lesz.
3.3. Örökségvédelem
Örökségvédelmi
vizsgálat
és
hatástanulmány
készült
a
hatályos
településrendezési tervek készítése során, önálló fejezetrészben elemezve a föld
feletti épített és táji értékeket, valamint a régészeti lelőhelyeket.
A módosítással érintett területet az 34839 nyilvántartási számú régészeti
lelőhely érinti. Egyéb örökségvédelmi szempontból említésre méltó érték a
szóban forgó ingatlanokon nem található, sem műemléki, sem helyi védelem
alatt álló érték és annak környezete sem.
3.4. Közlekedés
Az érintett területre vonatkozóan a településszerkezeti terv és a szabályozási
terv módosítása során a hatályos tervekben szereplő fő közlekedési
nyomvonalak nem változnak, a tervezett változásnak a közlekedési hálózatra és
azok elemeire nincs kedvezőtlen hatása.
3.5. Tájrendezés, természetvédelem
A tervmódosítással érintett terület nem tartozik Natura 2000 terület, ökológiai
hálózat elemei közé, valamint természetközeli, illetve egyéb országos és helyi
védett terület nem található az érintett területen, így a tervezett módosítás, a
területfelhasználás- és az övezethatár-pontosítás nem ütközik természetvédelmi
előírásokkal.
A településszerkezeti terv, valamint a helyi építési szabályzat és az érintett
szabályozási tervlap módosítása nem befolyásolja a hatályos tervhez korábban
kidolgozott tájrendezési és környezetalakítási javaslatok megoldásait. Így ezen
alátámasztó munkarészek módosítása nem szükséges. A korábbi megoldások
változatlanul érvényesek.
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3.6. Közműellátás
A tervezett módosítások a közműellátás rendszerét nem befolyásolják, nem
érintik a hatályos tervhez korábban kidolgozott közmű javaslatok megoldásait.
Így ezen alátámasztó munkarészek módosítása nem szükséges. A korábbi
megoldások változatlanul érvényesek.
3.7. Környezeti hatások és feltételek
A módosítással érintett területeken a környezeti feltételek - a föld, a felszíni és
felszín alatti vizek, a levegőtisztaság-védelem, a zaj- és rezgésterhelés, a
hulladékkezelés vonatkozásában - a jelenleg hatályos településrendezési
tervben foglaltakhoz képest nem változnak. A környezeti értékelés munkarész
megismétlése nem szükséges.

13

4.

JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

4.1. Településszerkezeti Terv módosítása
4.1.1. Határozat tervezet
Őr Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..…/2021. (…….) sz. határozata
a Településszerkezeti Tervének módosításáról
Őr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. LXXVIII. tv. 6.§ (1)
bekezdése és 9/B. § (2) bekezdés a.) pontja alapján, valamint Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 1. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület
1. Őr Község Településszerkezeti Tervét az 1. melléklet szerint módosítja (rajzszám:
TSZT –M49/2021 Településszerkezeti Terv módosítás (fedvényterv) M49
gyorsforgalmi út beillesztése)
2. megállapítja, hogy a TSZT – M49/2020 rajzszámú Településszerkezeti Terv
módosítás (fedvényterv) Településszerkezeti Terv helyébe az M49 gyorsforgalmi
út M3 autópálya - Ököritófülpös közötti szakasz által érintett területen a TSZT –
M49/2021 rajzszámú Településszerkezeti Terv módosítás (fedvényterv) lép;
3. elfogadja
a) a 059/74 helyrajzi számú terület 275,5 m2 nagyságú területrészének
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területről közúti közlekedési területre
történő területfelhasználás-változását;
b) a 489/1 helyrajzi számú terület 1747,5 m2 nagyságú területrészének falusias
lakóterületről kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területre történő
területfelhasználás-változását;
4. úgy dönt, hogy a településfejlesztési, településrendezési tevékenységek
előkészítése során az 1. pontban megállapított Településszerkezeti Terv
módosításban (1. melléklet) foglaltak az elfogadását követő 15. napon lépnek
hatályba.
Őr, 2021……

…………………..
jegyző

…………………….
polgármester
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4.1.2. Határozat 1. melléklete

TSZT –M49/2021 jelű Településszerkezeti Terv tervlap M=1:10000
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4.2. Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása
4.2.1. Rendelet tervezet
Őr Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2021. (…) önkormányzati rendelete
Őr Község helyi építési szabályzatáról szóló 12/2006. (VI. 15.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Őr Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
a) pontja és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6)
bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 08.) Korm. rendeletben biztosított véleményezési jogkörében eljáró
államigazgatási szervek, érintett területi és települési önkormányzatok, valamint Őr
Község Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és
településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
szóló 7/2018. (X.11.) önkormányzati rendelettel módosított 7/2017. (IX.07.)
önkormányzati rendelet szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket
rendeli el:
1 § Őr Község közigazgatási területére vonatkozó, 12/2006. (VI. 15.) önkormányzati
rendelettel megállapított helyi építési szabályzat (a továbbiakban: Rendelet) T – 2/m,
T-2m1, T-2m2 és T-2m3 jelű tervvel módosított T-2 jelű, valamint a T-3/m, T-3m1
jelű tervekkel módosított T–3 jelű Szabályozási Tervek normatartalma helyébe az
M49 gyorsforgalmi út által érintett területre vonatkozóan e rendelet 1. mellékletében
lehatárolt tervezési területen a T – M49/2021 jelű Szabályozási Terv módosítás
(fedvényterv) szerinti normatartalma lép.
2. § A Rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ A T–2/m, T–2m1, T-2m2, T-2m3 jelű tervekkel módosított T-2 jelű Külterület
Szabályozási Tervet, a T-3/m, T-3m1 jelű tervekkel módosított T – 3 jelű Belterület
Szabályozási Tervet a T-M49/2021 jelű Szabályozási Tervvel, valamint a jelen
rendelet előírásait együtt kell alkalmazni. A T-3 tervlapon szereplő jelmagyarázat
helyett a Jel-1 jelmagyarázatot kell figyelembe venni.”
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3. § A Rendelet 8. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A Gk* jelű építési övezetben:
a) a beépítési mód: szabadonálló
b) a legkisebb kialakítható telek területe 350 m2
c) legkisebb alakítható aktív zöldfelület: 30%
d) a telek legnagyobb beépítettség: 30%
e) a legnagyobb építménymagasság 4,5-7,5 m
f) 15 m-nél keskenyebb telken építmény, épület nem helyezhető el.
4. § Ez a rendelet az elfogadását követő 15. napon lép hatályba.

…………………….
polgármester

…………………..
jegyző
Záradék

Őr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét 2021. … napján
tartott ülésén alkotta, 2021. …napján kihirdetésre került.
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4.2.2. A rendelet 1. melléklete
1. melléklet a …/2021. (…...) számú önkormányzati rendelethez
T-2/M49-2021 jelű Szabályozási Terv módosítás (fedvényterv)
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