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I .  BEVEZETŐ  

TENGELIC KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ 

(4. számú módosítás) 

 
1. Településfejlesztési döntés 

Tengelic Község Önkormányzatának Képviselő‐testülete 31/2016.  (II. 22.) számú határozatában úgy 
döntött,  hogy  településszerkezeti  tervét, Helyi  Építési  Szabályzatát  (továbbiakban: HÉSZ)  és  annak 
mellékletét képező Szabályozási Tervlapját módosítja az alábbiak szerint: 

a) Tengelic  belterületén,  a  Gindli  utca  –  Gyimesi  utca‐  196.  hrsz‐ú    út  –  Rákóczi  utca  által 
határolt tömbben a „telek be nem építhető része” nevű szabályozási elem törlése; 
b) Tengelic  K‐37  OKK  számú  termálvízkút  kijelölt  belső  védőterületének,  „A”  és  „B” 
hidrogeológiai  védőidomának  jelölése  a  terven,  valamint  a  helyi  építési  szabályzatban  a 
vonatkozó jogszabályokra történő hivatkozás ; 
c) a HÉSZ aktualizálása a magasabb szintű jogszabályok figyelembe vételével .  

 
2. Előzmények 

Településszerkezeti terv – elfogadva 7/2006. (II. 15.) Öh határozattal 

Helyi Építési Szabályzat – jóváhagyva 2/2006. (II. 15.) Kt számú rendelettel 

Rendezési terv 1. számú módosítása: 

Településszerkezeti terv módosítása – elfogadva 87/2008. (XII. 09.) Öh határozattal 

Helyi Építési Szabályzat módosítása – jóváhagyva 26/2008. (XII. 10.) Kt számú rendelettel 

Rendezési terv 2. számú módosítása: 

Településszerkezeti terv módosítása – elfogadva 38/2010. (V. 25.) Öh határozattal 

Helyi Építési Szabályzat módosítása – jóváhagyva 12/2010. (V. 27.) Kt számú rendelettel 

Rendezési terv 3. számú módosítása: 

Településszerkezeti terv módosítása – elfogadva 78/2011. (X. 18.) Öh határozattal 

Helyi Építési Szabályzat módosítása – jóváhagyva 15/2011. (X. 20.) Kt számú rendelettel 

Partnerség rendjéről szóló döntés – 32/2016‐ (II. 22.) számú határozat 
 
 
3. A településrendezési terv módosításának rövid leírása 

A  tervezési megbízás  alapján  a  törvény  előírásai  szerint  a már  elkészült  és  a  hatóságok  által  is 
elfogadott,  településfejlesztési  koncepción  alapuló,  szakágankénti  alátámasztó  munkarészeket 
tartalmazó  településszerkezeti  terv,  szabályozási  terv,  valamint helyi építési  szabályzat módosítása 
szükséges. 

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi  Igazgatóság 35700/2784‐16/2015.  számon 2015. december 14‐én 
jogerőre emelkedett határozatában a Tengelic, K‐37 OKK számú termálvízkútnak (helye 067/1. hrsz) 
belső  védőterületet,  valamint  hidrogeológiai  „A”  és  „B”  védőidomot  jelölt  ki.  A  vízbázis 
vízminőségének  védelme  érdekében  ezeket  a  védőidomokat  a  településrendezési  tervben  fel  kell 
tűntetni,  a  határozatban  foglalt  építési  tiltásokat  és  korlátozásokat  a  helyi  építési  szabályzatban 
szerepeltetni kell. 
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Tervezési  feladat  továbbá a belterületen  lévő, Gindli utca  ‐ Gyimesi utca  ‐ 196. hrsz‐ú út – Rákóczi 
utca által határolt  tömbre  vonatkozóan a  szabályozási  terv módosítása, mely  során a  telkek hátsó 
kertjére meghatározott építési tilalom, „a telek be nem építhető része” nevű szabályozási elem kerül 
törlésre.  

 

A 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet alapján a tervmódosítás egyszerűsített eljárást igényel.  

Az  eljárás  során  módosításra  kerül  a  Településszerkezeti  terv,  a  Helyi  Építési  Szabályzat  és  a 
Szabályozási tervlap. 

A  településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a 
településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló 
314/2012.  (XI.  8.)  Korm.  rendelet  45.  §  (2)  a)  és  ba)  pontjai  alapján  a  2012.  december  31‐én 
hatályban  lévő  településrendezési eszközök 2016. december 31‐ig  történő módosítása a VI.  fejezet 
eljárási  szabályai  szerint  az  OTÉK  2012.  augusztus  6‐án  hatályos  településrendezési  tartalmi 
követelményeinek  és  jelmagyarázatának  alkalmazásával  történhet.  Jelen  tervmódosítás  ezen 
átmeneti rendelkezés alapján készült. 
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HATÁROZATI JAVASLAT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYÁSÁHOZ 
 
 

Tengelic Község Képviselő‐testületének 
……………..számú határozata 

Tengelic Község Településszerkezeti tervének módosításáról 
 
 

Tengelic  Község  Önkormányzatának  Képviselő‐testülete  az  épített  környezet  alakításáról  és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 6. § (1) bekezdése és a településfejlesztési koncepcióról, 
az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes 
településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló  314/2012.  (XI.  8.)  Kormányrendelet  16.  §  (1) 
bekezdése alapján az alábbi döntést hozza: 
 

Tengelic  Község Önkormányzatának  Képviselő‐testületének  31/2016. 
(II.  22.)  számú  határozatában  jóváhagyott  településfejlesztési 
döntések  tekintetében  Tengelic  Község  7/2006.  (II.  15.)  számú 
határozattal jóváhagyott Településszerkezeti tervének módosítását az 
alábbi mellékletekkel jóváhagyja: 
 
Településszerkezeti tervlap:    1. számú melléklet 
Településszerkezeti terv leírása:    2. számú melléklet 
Változások ütemezése:    3. számú melléklet 
Település területi mérlege:    4. számú melléklet 
Területrendezési tervvel való összhang igazolása:    5. számú melléklet 
Biológiai aktivitásérték számítás eredménye:    6. számú melléklet 

 
 
 
 
 
  polgármester   jegyző 
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………… számú határozattal jóváhagyva 
1. melléklet  
 

TELEPÜLÉSSZERKEZET I  TERVLAP    
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2. melléklet 

………… számú határozattal jóváhagyva 
 

 
I I .  TENGEL I C  KÖZSÉG  

TELEPÜLÉSSZERKEZET I  TERV   L E ÍRÁSÁNAK  MÓDOS Í TÁSA  

 

 
1. A területfelhasználás 

 
A település területeinek felhasználása változatlan marad. 
 

2. A tájrendezés és természetvédelem 
 

A  tervezési  területen  ökológiai  folyosó,  NATURA  2000  terület,  Dél‐Mezőföld  Tájvédelmi  Körzet, 
valamint helyi jelentőségű természetvédelmi területek találhatók. Azonban a tervmódosítás várható 
környezeti hatása nem vagy kedvező irányba befolyásolja ezek védelmét, fennmaradását. 
A tervezési terület az Országos Területrendezési Terv alapján tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő területbe tartozik. Az övezetre vonatkozó előírásokkal a tervezett módosítás nem ütközik. 
 
 

3. A zöldfelületi rendszer 
 

A tervmódosítás a település zöldfelületi rendszerében lényegi változást nem eredményez. 
 

4. Az örökségvédelem 
 

A tervezési területen helyi vagy országos védelem alatt álló vagy arra javasolt építmények találhatók.  
Régészeti lelőhely vagy régészeti érdekű terület a tervezési helyszínen ismeretes.  
A  védőidomok  és  védőterület  tervben  való  szerepeltetése  a  meglévő  épített  környezetre  és  a 
régészeti lelőhelyekre nézve változást nem eredményez. 

 
5. A közlekedés 

A  tervmódosítás  nem  érinti  a meglévő  közlekedési  elemeket,  közlekedés  tervezői  feladatot  nem 
igényel. 
 

6. A közműellátás 

A védőidomok és védőterület feltűntetése közművesítési és hírközlési tervezői feladatot nem igényel. 

 
7. A környezetvédelem 

 
A területen jelenleg nincs a védőövezeteket érintő, intézkedést igénylő, potenciális szennyező forrás. 
A terület környezeti állapota a jelenlegi környezethasználattal összhangban van. 
 
Földvédelem, felszín alatti és felszíni vizek védelme:  
 
A terület a felszín alatti vizek szempontjából érzékeny, illetve sérülékeny területet érint. 
A  termálvízkút  belső  védőterületének  és  hidrogeológiai  védőidomának  kijelölése  a  vízbázis 
vízminőségének védelme érdekében történik. 
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Levegőtisztaság‐védelem: 
A tervmódosítás a település légszennyezettsége szempontjából változást nem eredményez.  
 
Zaj elleni védelem:  
A  módosítással  érintett  területen  a  tervmódosítás  következtében  keletkező  környezeti  zaj‐  és 
rezgésterheléssel járó tevékenységgel nem kell számolni. 

 
8. A védőterület és védősávok 

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi  Igazgatóság 35700/2784‐16/2015.  számon 2015. december 14‐én 
jogerőre emelkedett határozatában a Tengelic, K‐37 OKK számú termálvízkútnak (helye 067/1. hrsz) 
belső  védőterületet,  valamint  hidrogeológiai  „A”  és  „B”  védőidomot  jelölt  ki.  A  vízbázis 
vízminőségének  védelme  érdekében  ezeket  a  védőidomokat  a  településrendezési  tervben  fel  kell 
tűntetni,  a  határozatban  foglalt  építési  tiltásokat  és  korlátozásokat  a  helyi  építési  szabályzatban 
szerepeltetni kell. 

 
9. Korlátozások 

 
A  belső  (20  napos  elérési  idejű)  védőterületre  vonatkozó  korlátozásokat  a  vízbázisok,  a  távlati 
vízbázisok, valamint az  ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) 
Kormányrendelet 11. § (1) és (2) bekezdés és 5. számú melléklete tartalmazza. 
 
A  hidrogeológiai  „A”  védőidom  felszíni  vetületén  található  ingatlanokra  a  vízbázisok,  a  távlati 
vízbázisok, valamint az  ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) 
Kormányrendelet  13.  §  (1)  bekezdésének  a)  és  b)  pontjaiban  foglaltak  és  az  alábbi  korlátozások 
vonatkoznak:  
Új létesítménynél, tevékenységnél tilos a bányászat. 
Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat vagy a környezetvédelmi 
felülvizsgálat,  illetve  az  ezeknek  megfelelő  tartalmú  egyedi  vizsgálat  eredményétől  függően 
engedhető meg fúrás, új kút létesítése; fedő vagy a vízelvezető réteget érintő egyéb tevékenység. 
 
A  hidrogeológiai  „B”  védőidom  felszíni  vetületén  található  ingatlanokra  a  vízbázisok,  a  távlati 
vízbázisok, valamint az  ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) 
Kormányrendelet  13.  §  (1)  bekezdésének  a)  és  b)  pontjaiban  foglaltak  és  az  alábbi  korlátozások 
vonatkoznak:  
Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat vagy a környezetvédelmi 
felülvizsgálat,  illetve  az  ezeknek  megfelelő  tartalmú  egyedi  vizsgálat  eredményétől  függően 
engedhető meg  fúrás,  új  kút  létesítése;  bányászat;  fedő  vagy  a  vízelvezető  réteget  érintő  egyéb 
tevékenység. 
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3. melléklet 

…………számú határozattal jóváhagyva 
 
 

I I I .  VÁLTOZÁSOK   ( BEAVATKOZÁSOK  ÉS  ÜTEMEZÉSEK )  
 
 
Beavatkozások és ütemezések meghatározása nem szükséges.
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4. melléklet 

…………számú határozattal jóváhagyva 
 
 

IV. A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE 
 
 
  
A tervmódosítás során nem történik övezet átsorolás, ezért a település területi mérlege sem változik. 
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5. melléklet 

…………számú határozattal jóváhagyva 
 
 

V .  A  TERÜLETRENDEZÉS I  TERVVEL  VALÓ  ÖSSZHANG   I GAZOLÁSA  

 

 

A  településrendezési  terveknek  a  magasabb  rendű  országos  és  megyei  területrendezési  tervvel 
összhangban kell állniuk. 
A termálvízkút belső védőterületének és védőidomainak tervben történő szerepeltetése nem ütközik 
az Országos Területrendezési Tervről (továbbiakban: OTrT) szóló 2003. évi XXVI. Törvény előírásaival, 
sem  pedig  a  Tolna  Megye  Területrendezési  Tervéről  szóló  1/2005.  (II.  21.)  önkormányzati 
rendeletével.  
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6. melléklet 

………… számú határozattal jóváhagyva 

 
V I .  A  B IOLÓG IA I  AKT IV I TÁSÉRTÉK  SZÁMÍTÁS  EREDMÉNYE  

 
Az  épített  környezet  alakításáról  és  védelméről  szóló  1997.  évi  LXXVIII.  törvény  alapján  újonnan 
beépítésre  szánt  területek  kijelölésével egyidejűleg  a  település  közigazgatási  területének  ‐  a  külön 
jogszabály alapján számított ‐ biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest 
nem csökkenhet. Jelen tervmódosítás során beépítésre szánt terület nem kerül újonnan kijelölésre, 
ezért ilyen számítás sem szükséges.  
 
 
Tengelic, 2016. május 9. 
 
 
 
 
  Deák Varga Dénes   
  vezető tervező  polgármester 
  TT 14‐0058 

 


