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I.

B E V E Z E T Ő

TENGELIC KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK
2017/1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ
1.

Középhídvégi öntöző tározó létesítéséhez -

Településfejlesztési döntés

Tengelic község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy településszerkezeti tervét,
Helyi Építési Szabályzatát (továbbiakban: HÉSZ) és annak mellékletét képező külterületi Szabályozási
Tervlapját módosítja az alábbiak szerint:
a. A tengelici 0350/3. hrsz-ú földrészlet Korlátozott mezőgazdasági területből Vízgazdálkodási
területbe sorolása,
b. A Kmü jelű, Különleges mezőgazdasági üzemi terület építési előírásainak módosítása a
megengedett építménymagasság tekintetében.

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
Településszerkezeti terv módosítása – elfogadva 126/2016. (X. 18.) Öh határozattal
Helyi Építési Szabályzat módosítása – jóváhagyva 16/2016. (X.19.) Kt számú rendelettel
Településrendezési terv módosításáról szóló döntés – 33/2017. (III. 22.) számú önkormányzati
határozat
Környezeti értékelés szükségességéről szóló döntés – 120/2017. (IX. 12.) számú önkormányzati
határozat
3.

A településrendezési terv módosításának rövid leírása
a. A tengelici 0350/3. hrsz-ú földrészlet Korlátozott mezőgazdasági területből Vízgazdálkodási
területbe sorolása,

A Dalmand Mezőgazdasági Zrt. érvényes vízjogi üzemeltetési engedély alapján folytat öntözési
tevékenységet a középhídvégi (Tengelic, Kölesd külterület) területein, a Nádor csatornán kiépített
szivattyús vízkivételekről.
Az elmúlt évek alatt, különösen az öntözési üzem csúcsidőszakában (július, augusztus) állandósult az
a helyzet, hogy nem volt biztosított az öntözési vízhozam, mivel a Nádor csatorna vízszintje és
vízhozama ezt nem tette lehetővé.
Az öntözött területeken meghatározó gazdasági értékű mezőgazdasági termelés (hibridkukorica)
folyik. A fenti vízellátási problémák miatt így jelenős termelési veszteségek keletkeztek, mivel az
üzemi öntözőkapacitása nem működhetett hatékonyan.
Gazdasági mérlegelés alapján a Dalmand Zrt. egy olyan fejlesztés megvalósítása mellett döntött,
amely megoldja a biztonságos öntözővíz ellátást, illetve ezzel párhuzamosan növeli a csúcsidejű
öntözőkapacitás nagyságát, valamint lehetőséget biztosít az üzemi öntözhető területek növelésére és
a szomszédos területeken gazdálkodók öntözésfejlesztésére is. A biztonságos vízellátáshoz egy
víztározó létesítése szükséges a Nádor csatorna mellett, a 0350/3. hrsz-ú földrészleten.
Az előzetes vizsgálatok alapján kijelölt terület besorolása azonban az érvényes településrendezési
terv alapján mezőgazdasági területbe tartozik.
A jelenlegi módosítás lényege, hogy a víztározó számára kijelölt terület Korlátozott mezőgazdasági
területből Vízgazdálkodási területbe kerüljön átsorolásra.
Ennek megfelelően módosításra kerül a településszerkezeti terv, a Helyi építési szabályzat és annak
mellékletét képező külterületi szabályozási tervlap is.

A módosítással érintett földrészlet a Nádor-csatorna bal partja mentén, a 0350/3. hrsz-ú
földrészleten fekszik.

b. A Kmü jelű, Különleges mezőgazdasági üzemi terület építési előírásainak módosítása a
megengedett építménymagasság tekintetében.
Szintén mezőgazdasági fejlesztések teszik szükségessé a Kmü jelű, Különleges mezőgazdasági üzemi
terület építési előírásainak módosítását. A jelenlegi helyi építési szabályzat ugyanis
építménymagasság szempontjából nem kezeli külön a terményszárítókat, silókat. Az épületekre és
építményekre egy értékben meghatározott magasság nem teszi lehetővé ezek elhelyezhetőségét.
Ennek megfelelően a Helyi építési szabályzat is módosításra kerül.
A 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 32. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a
tervmódosítás egyszerűsített eljárás szerint folytatható le.
Az eljárás során módosításra kerül a Településszerkezeti terv, a Helyi Építési Szabályzat és a
külterületi 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) pontja alapján a 2012. december 31-én hatályban lévő
településrendezési eszközök 2018. 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.

A tervezéshez felhasználásra került:


a Fejér megyei Kormányhivatal KTF-19554/2016., 71058/2016. ügyszámú, Tengelic 0346.,
0350/3. és Kölesd 099. hrsz-ú ingatlanokon öntözővíz tározó és szivattyútelepek létesítésére
vonatkozó előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozata;



Dalmand Zrt., Középhídvégi duzzasztó műtárgy, öntözővíztározó és szivattyútelepek terve
Natura2000 hatásbecslési dokumentáció, készítette DORONICUM Kft. Vidéki Róbert, okl.
biológus, 2016.



Vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció, Műszaki leírás, Tiszaterv Kft. Vasas Erika,
Nagy Imre, 2015

4.

Biológia aktivitás érték szinten tartása

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 nem jár beépítésre szánt terület kijelölésével, ezért ilyen
számítás nem készült.
5.

Tájékoztatás a környezeti vizsgálat szükségességéről

Megállapítható, hogy a rendezési terv módosítása az egyes tervek, illetve programok környezeti
vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: KR.) 1.§ (3) bekezdésének hatálya
alá tartozik, azaz a tervmódosítás várható környezeti hatása jelentőségének eseti meghatározása
alapján dönthető el, hogy kell-e a környezeti vizsgálat szükségessége.
A várható környezeti hatás jelentőségének eldöntése céljából a KR. 4.§ (3) szerint az alábbi
tájékoztatást adjuk.
A tervezett módosítás várható környezeti hatásainak értékelését a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet
(KR.) 2. számú mellékletében foglalt szempontrendszer szerint elvégeztük és az alábbiakat
állapítottuk meg.
1. A településrendezési-terv tervezett módosítása
a) az Országos Területrendezési tervről szóló törvény és a Tolna Megyei Területrendezési
tervről szóló határozat előírásaival összhangban van;
b) egyéb, a területet érintő más tervekkel összhangban van;
c) nem vonatkozik olyan területre vagy kérdéskörre, ahol jelentős környezeti problémák
lennének;
d) környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályokat nem érint.
2. A településrendezési-terv módosítás várható környezeti hatásai
a) várhatóan nem jelentősek, visszafordíthatatlan folyamatokat nem indítanak el;
b) negatív környezeti hatásokat nem indukál, azokat várhatóan nem erősíti;
c) az országhatáron nem terjednek át;
d) a tervezett intézkedések közvetetten az emberi egészségre, a környezetre kockázatot nem
jelentenek;
e) az 1. a) pont szerinti módosítással érintett területen műemlék, műemléki környezet, helyi
védelemre érdemes objektumok, régészeti területek, valamint helyi jelentőségű védelemre
érdemes területek nem találhatók. Az 1. b) pontban meghatározott módosítás érint
műemléki környezetet, arra gyakorolt hatása külön eljárás keretében, egyedi esetenként
vizsgálandó;
f) az 1. a) pont szerinti módosítással érintett terület részben érinti az Ökológiai folyosó
övezetét, és határos a Natura2000 valamint a Tájképvédelmi szempontból kiemelten
kezelendő területekkel). A 3. pontban ismertetett, a tervezéshez felhasznált anyagok alapján
ezekre gyakorolt hatása jelentéktelen;
g) a KR. 4. számú melléklet 3.5.2. és 3.6.2. pontjaiban felsorolt következményeket
feltételezhetően nem idézik elő.

h) a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályiról szóló kormányrendeletben a vizekre és a védett
területekre meghatározott környezeti célkitűzések elérése, illetve megtartása nem hiúsul
meg, a vizek vagy a védett területek állapotromlása nem következik be.
3. A tervmódosítással érintett
a) terület a környezeti elemeket figyelembe véve érzékeny, illetve sérülékeny területet nem
érint.
b) területen a környezetvédelmi határértékeket [Kvt. 4. § 24., 25., 26. pontjai] elérő vagy azt
meghaladó igénybevétel, kibocsátás, illetve szennyezettség nem ismert;
c) terület hasznosítása a tervmódosítás előtti állapotokhoz képest nem eredményez jelentős
változást.
A településrendezési terv módosítása a jelenlegi környezethasználattal összhangban van, negatív
környezeti hatást nem eredményez.
A tervezési feladattal kapcsolatosan előzetesen leírt tények és szempontok, valamint a KR. 2. számú
melléklete szerint elvégzett értékelés alapján szakmai álláspontunk az, hogy a jelen tervezési feladat
és tervmódosítás környezeti vizsgálat nélkül is megvalósítható.

HATÁROZATI JAVASLAT
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2017/1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁHOZ
Tengelic község Önkormányzata
128/2017. (X. 17.) számú határozata

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 Önkormányzat képviselő-testületének 33/2016. (III.
22.) számú határozatában jóváhagyott településfejlesztési döntések
tekintetében a Tengelic község 7/2006. (II. 15.) számú határozattal
jóváhagyott Településszerkezeti tervének 2017/1. sz módosítását az
alábbi mellékletekkel jóváhagyja:
Településszerkezeti tervlap:
Településszerkezeti terv leírása:
A település területi mérlege
A területrendezési tervekkel való összhang igazolása

Gáncs István
polgármester

1. számú melléklet
2. számú melléklet
3. számú melléklet
4. számú melléklet

Tolnai Lászlóné
jegyző

1. melléklet
128/2017 (X. 17.) számú határozattal jóváhagyva
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2. melléklet
128/2017 (X. 17.) számú határozattal jóváhagyva
TENGELIC KÖZSÉG
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2017/1. SZÁMÚ
MÓDOSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA

1. A területfelhasználás
A tengelici 0350/3 hrsz-ú földrészlet korlátozott mezőgazdasági területből vízgazdálkodási területbe
sorolandó.
Tengelic község közigazgatási területén lévő egyéb földrészletek besorolása változatlan marad.
2. A tájrendezés és természetvédelem
A módosítással érintett területen védett, védendő vagy közösségi jelentőségű élőhely nem található,
ezért annak pusztulása nem következik be.
Az érintett terület nem áll természetvédelmi oltalom alatt, nem része a Natura2000 védettségű
területeknek, sem a Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetének.
A tervezési terület szélét érinti az Országos Ökológiai Hálózat, azon belül az ökológia folyosó övezete.
Azonban az érintettség kevésbé értékes élőhelyen valósul meg.
3. A zöldfelületi rendszer
A tervmódosítás a település zöldfelületi rendszerében lényegi változást nem eredményez.
4. Az örökségvédelem
A tervezési területen országos védelem alatt álló vagy arra javasolt építmény nem található.
Az övezeti átsorolással érintett területen helyi védelemre érdemes épület nem található.
Régészeti lelőhely vagy régészeti érdekű terület a tervezési helyszínen nem ismeretes.
Tereprendezés és építés során esetleges előkerülő régészeti leletek felbukkanása esetén a hatályos
vonatkozó jogszabályok betartandók.
5. A közlekedés
Az övezeti átsorolás közlekedés tervezői feladatot nem igényel.
6. A közműellátás
Az övezeti átsorolás közművesítési és hírközlési tervezői feladatot nem igényel.
7. A környezetvédelem
Az övezeti átsorolással kapcsolatban az alábbi környezetvédelmi megállapítások tehetők:

Környezeti zajhatások:
A tervezett létesítményt közvetlenül minden irányban Mko és Má jelű mezőgazdasági területek
határolják. A legközelebbi védett terület, illetve védett létesítmény nyugati irányban található, Kölesd
Lf2 jelű, falusias lakóterülete, valamint a Dózsa Gy. utca 93. szám alatti lakóépület, a tervezett tározó
északnyugati sarkától kb. 700 m-re.
Az üzemeltetéskor a szivattyúk működéséből eredő zaj a közvetlen környezetébe nem jut ki, így a
környezeti zajterhelést nem okoz.
Az üzemeltetéshez kapcsolódó forgalom zajkibocsátás növekedést nem okoz.
Levegőtisztaságra gyakorolt hatások:
A tervezési terület a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.)
KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a 10. számú légszennyezettségi zónába tartozik.
Az üzemeltetés során helyhez kötött bejelentés köteles légszennyező pont- és diffúz forrást nem
terveznek létesíteni.
Az övezeti átsorolás levegőtisztaság-védelmi szempontból nem jár jelentős környezeti hatással.
Hulladékgazdálkodás:
A tározó üzemelésekor hulladékok keletkezésével nem kell számolni, ezért környezetgazdálkodási
szempontból jelentős környezeti hatás nem feltételezhető.
Tájra, élővilágra, természeti környezetre gyakorolt hatások:
A vizsgált terület összességében ugyan alapvetően degradált, mégis elsősorban faunisztikai
szempontból magas fokú diverzitás jellemzi. Erre való tekintettel el kell kerülni, hogy az egyes
élőhely-foltok további leromláson menjenek át.
A Szedresi Ős-Sárvíz Natura 2000 terület fenntartási terve alapján értéknek javasolt közösségi
jelentőségű növény és állatfajok zöme a vizsgált területen előfordul.
A tervezési terület közel helyezkedik el a Szedresi Ős-Sárvízhez (egyúttal a Dél-Mezőföldi Tájvédelmi
Körzethez), ezért az üzemeltetésekor kiemelt jelentőségűnek kell tekinteni a táj- és természetvédelmi
szempontokat.
Vízvédelem:
A tervezési terület a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések
besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. számú melléklete szerint „érzékeny” , a
219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet szerint „2c” érzékenységi kategóriába tartozik.
A tervezési terület vízbázis védőterületet/védőidom felszíni vetületét nem érinti.
Az övezeti átsorolás vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból nem eredményez jelentős környezeti
hatást.
Az övezeti átsorolás következtében környezet- és település-egészségügyi hatásokkal nem kell
számolni.
Az övezeti átsorolás talajvédelmi érdekeket nem sért.
8. A védőterület és védősávok
A tervezési terület a Nádor-csatorna bal partján, mentett oldalon fekszik. Mentett oldalon a
lábvonaltól számított 110 méteren belül - a 30/2008. KvVm rendelet előírásai alapján – anyaggödör,
munkagödör nyitni, szabadkifolyású kutat létesíteni, tavat kialakítani, illetve a fedőréteg tartós
eltávolításával járó tevékenységet folytatni csak a vízügyi igazgatóság hozzájárulásával, szükség
esetén részletes talajfeltárás, állékonysági és szivárgási vizsgálat alapján lehet. betartandók.
Egyéb védőterület, védősáv nem érinti a területet.

9. Korlátozások
A tervezési területet más jogszabállyal megállapított korlátozás nem érinti, Településrendezési
tervben történő megállapítása nem szükséges.

3. melléklet
128/2017 (X. 17.) számú határozattal jóváhagyva

A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE
A tervezési terület a megyei területrendezési terv alapján jelenleg a vegyes területfelhasználási
térségbe, illetve a vízgazdálkodási térségbe tartozik.
Tolna megye Területrendezési terve alapján (Forrás: http://gis.teir.hu/rendezes_tolna_trt/ )
Tengelic község közigazgatási területe: 7093,12 ha
Vegyes területfelhasználási egység nagysága: 3264,86 ha (100 %)
Vízgazdálkodási térség nagysága: 8,53 ha (100 %)
Mezőgazdasági térség nagysága: 2497,6 ha
A módosítás utáni nagyságuk és a változások %-os mértéke:
Vegyes területfelhasználási egység nagysága: 3264,79 ha (99,99%)
Vízgazdálkodási térség nagysága: 8,6 ha (100,82 %)
A hatályos településszerkezeti terv alapján mezőgazdasági területbe, erdőterületbe, természetközeli
területbe összesen 6193 ha, azaz a község közigazgatási területének 87,3 %-a tartozik. (Ebből
erdőterület 1058,5 ha)
A tervmódosítás során megállapítható, hogy a térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó
szabályok teljesülnek. (2003. évi XXVI tövrény 6. § (2) bek. c. pontja)

4. melléklet
128/2017 (X. 17.) számú határozattal jóváhagyva
A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

Országos Területrendezési Terv

Az Országos Területrendezési Tervről (továbbiakban: OTrT) szóló 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi
módosítása szerint az országos övezetek közül Tengelic község módosítással érintett területét az
alábbi övezetek érintik:
- Országos ökológiai Hálózat övezete: a település közigazgatási területét és a tervezési területet
érint.
- Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület: a település közigazgatási területét érinti, tervezési
területet nem.
- Jó termőhelyi adottságú szántóterület: a település közigazgatási területét érinti, tervezési
területet nem.
- Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület: a település közigazgatási területét érinti, tervezési
területet nem.
- Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület: a Duna-Dráva nemzeti Park igazgatóság
által küldött adatszolgáltatás alapján a tervezési területet nem érinti, a település közigazgatási
területét azonban igen érinti.
- Világörökségi és világörökségi várományos terület: a település közigazgatási területét nem
érinti
- Országos vízminőség-védelmi terület: a település közigazgatási területét érinti, a tervezési
területet nem.
- Nagyvíz meder övezete: a település közigazgatási területét érinti, tervezési terület is érinti.

ORSZÁGOS ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT

KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ SZÁNTÓTERÜLET

JÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ SZÁNTÓTERÜLET

KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ ERDŐTERÜLET

TÁJKÉPVÉDELMI SZEMPONTBÓL KIEMELTEN KEZELENDŐ TERÜLET

ORSZÁGOS VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI TERÜLET

NAGYVÍZI MEDER TERÜLETE

Tolna megye területrendezési terve
Tolna Megye Területrendezési Terve a 1/2005. (II. 21.) önkormányzati rendelettel került jóváhagyásra, mely
4/2012. (II. 17.), 11/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendeletekkel módosításra került.
A Térségi Szerkezeti terv Tengelic belterületeit (központi, Szőlőhegy, Jánosmajor, Júliamajor) valamint a
külterületi majorokat, lakott részeket, kastélyok területeit hagyományosan vidéki települési térségbe sorolja.
A külterület nyugati oldalát jellemzően vegyes területfelhasználási térségbe, míg a keleti oldalát jellemzően
mezőgazdasági térségbe sorolja, a külterület egyéb részein találunk erdőgazdálkodási térséget.
Közlekedési elemek közül Tengelic külterületének déli szélét érinti az M6 gyorsforgalmi út. Jánosmajor
belterületén keresztül észak-déli irányban a 63. számú országos főút biztosítja a kapcsolatot. A központi
belterülete és egyéb belterületi részeit országos mellékutak érintik.
A 6233. számú országos mellékút mentén térségi jelentőségű kerékpárutat, illetve a Sió egy szakasza mentén a
települést érinti az országos kerékpárút törzshálózata.
A Sió-csatorna jobb partján elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal húzódik.

TOLNA MEGYE SZERKEZETI TERVÉNEK RÉSZLETE

Az MTrT alapján Tengelic község területét az alábbi övezetek érintik:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Magterület, ökológiai folyosó, pufferterület övezete: a települést érinti az ökológiai folyosó és a
magterület övezete. A módosítással érintett terület szélét érinti az ökológiai folyosó területe.
Kiváló és jó termőhelyi adottságú szántóterület: a települést területét érinti. A terület pontos
lehatárolása a Budapesti Fővárosi Kormányhivatal adatszolgáltatása alapján történt. Ez alapján a
tervezési területet nem érinti az övezet.
Kiváló adottságú erdőterület, erdőtelepítésre alkalmas terület: a település területét érinti, a tervezési
területet nem.
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület: a település területét érinti és a tervezési
területet is. Duna-Dráva nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása szerint nem érintett terület.
Világörökségi és világörökség-várományos terület: a település területét nem érinti.
Országos vízminőség-védelmi terület: a település területét érinti, a tervezési területet nem.
Nagyvízi meder területe: a település területét érinti, a tervezési terület határán húzódik az övezet. A
Nádor-csatorna medre tartozik ebbe az övezetbe. A módosítás során a Nádor-csatorna bal partján
kerül kijelölésre vízgazdálkodási terület, mely az övezet előírásaival nem ellentétes.
Ásványi nyersanyag-vagyon terület: a település területét nem érinti.
Kiemelt fontosságú honvédelmi terület, honvédelmi terület: a település területét nem érinti.
Rendszeresen belvízjárta terület: a település területét érinti, azon belül a tervezési területet is. Az
övezetre vonatkozó előírásokkal nem ütközik a tervmódosítás.
Földtani veszélyforrás területe: a település területét nem érinti.
Tájrehabilitációt igénylő terület: a település területét nem érinti.
Szélerőműpark telepítéséhez vizsgálat alá vonható terület: a település területét érinti.

MAGTERÜLET, ÖKOLÓGIAI FOLYOSÓ, PUFFERTERÜLET

KIVÁLÓ ÉS JÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ SZÁNTÓTERÜLET

KIVÁLÓ TERMŐHELYI A. ERDŐT, ERDŐTELEPÍTÉSRE ALKALMAS TER.

TÁJKÉPVÉDELMI SZEMPONTBÓL KIEMELTEN KEZELENDŐ TERÜLET

ORSZÁGOS VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI TERÜLET

NAGYVÍZI MEDER TERÜLETE

RENDSZERESEN BELVÍZJÁRTA TERÜLET

SZÉLERŐMŰ PARK TELEPÍTÉSÉHEZ VIZSGÁLAT ALÁ VONHATÓ TER.

II.
TENGELIC KÖZSÉG
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2017/1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

III.

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (EGYSÉGES SZERKEZET)

Tengelic Község Önkormányzatának 2/2006 (II.16.)
számú rendelete
a község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról és Helyi Építés
Szabályzatának megállapításáról a 15/2008. (IX.25.), a 26/2008. (XII.10.),
a 12/2009. (VIII.19.), 16/2010 (VIII.17.), 15/2011 (X.20.) 16/2016.(X.19.) és
a 14/2017.(X.18.) számú rendelettel egységes szerkezetben
A Község Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés c.) pontjában kapott felhatalmazás az alábbi rendeletet
alkotja:
A RENDELET HATÁLYA

1.§.
(1) Jelen rendelet hatálya a község igazgatási területére terjed ki.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott területen területet felhasználni, építési telket, vagy területet
kialakítani, a földrészleteken építési tevékenységet folytatni, rendeltetést megváltoztatni, ilyen célra
hatósági engedélyt adni az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló
253/1997 Korm. Rendelet (továbbiakban:OTÉK) előírásainak, valamint jelen szabályzatban
foglaltaknak megfelelően szabad.
(3)1 Jelen szabályzat az alábbi mellékletekkel együtt érvényes:
1. melléklet: Sz-1 jelű, 1: 10 000 léptékű külterületi szabályozási tervlap; Sz-2 jelű, 1 : 4000
léptékű belterületi szabályzási tervlap, Sz-3 jelű, 1 : 4000 léptékű egyéb belterületi
szabályzási tervlap
2. melléklet: építési övezetek, övezetek vonatkozó építési és telekalakítási előírások”

FOGALOM MEGHATÁROZÁS

2.§
Jelen szabályzat alkalmazása során az alább felsorolt fogalmakon kívül az 1997. évi LXXVUI.
törvény 2. §-ában, illetve az OTÉK 1. számú mellékletében meghatározott
fogalomértelmezéseket kell használni:
Nagy haszonállat: ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, sertés, kecske, juh. strucc.
Kis haszonállat: tyúk, csirke, lúd, kacsa, húsgalamb, húsnyúl, nutria, állat.
Árutermelő állattartás: 10-nél több nagy haszonállat, 200-nál több kis haszonállat
tartása.
„K" kialakult állapot. Kialakult állapot azt jelenti, hogy a terület kialakult rendezettsége
megfelelő, új építés, vagy bővítés esetén a beépítés hagyományos rendjét kell betartani,
1

Módosította a 16/2016. (X.19.) önkormányzati rendelet 1.§.-a, hatályos 2016. november 18-tól. A módosítás az OTÉK
2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően készült.
1

építési engedélyt az illeszkedés elvének figyelembevételével lehet kiadni. Kialakult
állapotra vonatkozó előírást kell használni az épületnek az övezeti előírásokban „K"
betűvel meghatározott jellemzőivel kapcsolatban. 2
A SZABÁLYOZÁS ELEMEI
3.§3

(1) Kötelező erejű szabályozási elemek, melyek módosítása csak a Szabályozási Terv módosítása
esetén lehetséges:
a) szabályozási vonal,
b) építési övezet, övezet határa,
c) területfelhasználási egység besorolása,
d) tervezett belterületi határ,
e telek be nem építhető része,
(2) A nem önkormányzati döntéskörbe tartozó jogszabálytól függő szabályozási elemek, valamint a
más önkormányzati rendeletben szabályozott elemek – e rendelet szempontjából informatív
elemek – változása, változtatása nem igényel rendezési tervmódosítást. Ide tartoznak a táji,
természeti, régészeti, építészeti értékvédelem helyi és országos jelentőségű elemei.
(3) Az (1), (2) bekezdésben nem említett szabályozási elemek javaslati jellegűek, a további
tervezési eljárás során irányadóként veendők figyelembe.
AZ ÉPÍTÉS ENGEDÉLYEZÉSÉNEK SAJÁTOS FELTÉTELEI
4.§4
TERÜLET-HASZNÁLAT RENDSZERE

5.§
(1)5 Az 1. §(1) bekezdésben lehatárolt területen - az OTÉK szerint – az alábbi megnevezésű és jelű
terület-felhasználási egységek találhatók.
1.Beépítésre szánt területek:
a) falusias lakóterület Lf
b) kertvárosias lakóterület Lke
c) gazdasági ipari terület Gksz,
d) gazdasági ipari terület GIP
e) jelentős mértékű zavaró hatású
f) gazdasági ipari terület Gipz
g) (különleges) temetői terület Kt
h) (különleges) sport terület Ks
i) (különleges) mezőgazdasági üzemi ter. Kmü
2

Módosította a 16/2016 (X.19.) önkormányzati rendelet 13.§. (2) bekezdése, hatályos 2016. november 18.-tól. A
módosítás az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának
megfelelően készült.
3
Módosította a 16/2010 (VIII.17.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2010. október 16.-tól.
4
Hatályon kívül helyezte a 16/2010 (VIII.17.) önkormányzati rendelet 12.§. (2) bekezdése, hatálytalan 2010. október
16.-tól.
5
Módosította a 15/2011. (X.20.) önkormányzati rendelet 2.§-a, hatályos 2011. november 21-től.
2

j)

(különleges) intézményterület K-vk

2. Beépítésre nem szánt területek:
a) közúti közlekedési terület
b) kötöttpályás közlekedési terület
c) védelmi erdőterület Ev
d) gazdasági erdőterület Eg
e) általános mezőgazdasági terület Má
f) korlátozott mezőgazdasági terület Mko
g) vízgazdálkodási terület V
h) különleges ökológiai terület Kö
(2) A terület-felhasználási egységek területe - amennyiben annak több felhasználási
módú, vagy építési feltételű része van - övezetekre, illetve építési övezetekre tagolódik.
(3) Az övezetek, építési övezetek területe telkekre, építési telkekre és ezek megközelítését biztosító kiszolgáló köz-, illetve magánutakra bontható.
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

Általános szabályok
6.§

(1) 6 A helyi értékvédelmi terület kivételével a területfelhasználási egységeken belül 150 m-t meg
nem haladó hosszúságú kiszolgáló út alakítható ki.

(2)

7

(3)

8

(4)

9

(5) 10Az építési telkek szabályozási tervben jelölt be nem építhető részén épület nem helyezhető el.
(6) A telkek beépítése során az előkert méretét környezetében meglévőhöz alkalmazkodóan, újonnan kialakított telekcsoportnál pedig elvi engedély keretében készített
telekalakítási tervben meghatározottak szerint kell biztosítani.
(7)

11

(8) Szintalatti beépítés nem haladhatja meg az adott építési övezetre megengedett beépítés kétszeresét.

6

Módosította a 16/2016. (X.19.) önkormányzati rendelet 2.§. (1) bekezdése, hatályos 2016. november 18-tól. A
módosítás az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának
megfelelően készült.
7
Hatályon kívül helyezte a 16/2010 (VIII.17.) önkormányzati rendelet 12.§. (2) bekezdése, hatálytalan 2010. október
16.-tól.
8
Hatályon kívül helyezte a 15/2011 (X.20.) önkormányzati rendelet 6.§. (2) bekezdése, hatálytalan 2011. november 21.től.
9
Hatályon kívül helyezte a 15/2011 (X.20.) önkormányzati rendelet 6.§. (2) bekezdése, hatálytalan 2011. november 21.től.
10
Módosította a 16/2016. (X.19.) önkormányzati rendelet 2.§. (2) bekezdése, hatályos 2016. november 18-tól. A
módosítás az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának
megfelelően készült.
11
Hatályon kívül helyezte a 16/2010 (VIII.17.) önkormányzati rendelet 12.§. (2) bekezdése, hatálytalan 2010. október
16.-tól.
3

Lakóterület
7.§
(1) A területek elsősorban lakóépületek elhelyezésére szolgálnak, de elhelyezhető más
az OTÉK-ban meghatározott funkciójú épület, is az ott meghatározott feltételekkel
- az üzemanyagtöltő állomás kivételével.
(2)

12

(3) Lakóterületen egy telken legfeljebb két lakás létesíthető.
(4)

13

(5)

14

(6)

15

Az építési övezetre vonatkozó építési és telekalakítási előírásokat e rendelet 2. melléklet a)
pontja tartalmazza.
Az Lf-t jelű övezetben az általános érvényű szabályokon kívül még az alábbiakat kell
betartani:
a. Az új épületek, vagy épületbővítések helyét, tömegét és annak arányait az épület
környezetében lévő, hagyományosan kialakult beépítési formához kell igazítani.
b. Az épületeket oromfalas magastetővel kell ellátni, a tető lejtésszögét 37-45° között
kell megválasztani. A hajlított ház utcai szárnyát kivéve, az épület, épületszárny és
a ráépített tető szélessége nem haladhatja meg a 7,0 m-t, a gerincmagassága pedig a
8,0 m-t.
c. Az épületek tetőhéjalásához cserepet kell használni.
d. A homlokzat színezését a területen lévő, helyi védelem alatt álló épületekkel
összhangban kell elvégezni.
e. Az utcai homlokzaton erkély, loggia, garázskapu nem létesíthető.
Központi vegyes terület
8.§

(1) A területen az OTÉK-ban meghatározott funkciójú épületek helyezhetők el, de nem
létesíthető, nem korszerűsíthető, nem bővíthető raktározási, nagykereskedelmi és termelési
célú épület, valamint üzemanyagtöltő állomás és gépjárműtároló - a" személy gépjármű
tároló kivételével.
16
(2) Az építési övezetre vonatkozó építési és telekalakítási előírásokat e rendelet 2. melléklet b)
pontja tartalmazza.
Településközpont vegyes terület
9.§

12

Hatályon kívül helyezte a 16/2010 (VIII.17.) önkormányzati rendelet 12.§. (2) bekezdése, hatálytalan 2010. október
16.-tól.
13
Hatályon kívül helyezte a 16/2016 (X.19.) önkormányzati rendelet 13.§. (2) bekezdése, hatálytalan 2016. november
18-tól. A módosítás az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és
jelmagyarázatának megfelelően készült.
14
Módosította a 16/2016. (X.19.) önkormányzati rendelet 3.§-a, hatályos 2016. november 18-tól. A módosítás az OTÉK
2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően készült.
15
Módosította a 16/2010 (VIII.17.) önkormányzati rendelet 3.§.-a, hatályos 2010. október 16.-tól.
16
Módosította a 16/2016. (X.19.) önkormányzati rendelet 4.§-a, hatályos 2016. november 18-tól. A módosítás az OTÉK
2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően készült.
4

(1) A területen az OTÉK-ban meghatározott funkciójú épületek helyezhetők el, de nem
létesíthető, nem korszerűsíthető, nem bővíthető raktározási, nagykereskedelmi és
termelési célú épület, valamint üzemanyagtöltő állomás és gépjárműtároló - a személygépjármű tároló kivételével.
(2) A Vt jelű területen egy telken legfeljebb négy lakás létesíthető.
(3)

17

(4)

18

Az építési övezetre vonatkozó építési és telekalakítási előírásokat e rendelet 2. melléklet c)
pontja tartalmazza.
Gazdasági terület
10. §

(1)

19

(2) A telkek új beépítése során - amennyiben a szabályozási tervben meghatározott
építési hely ezt másként nem jelöli - legalább 10,0 m előkertet kell biztosítani.
(3) 20 Az építési övezetre vonatkozó építési és telekalakítási előírásokat e rendelet 2. melléklet d)
pontja tartalmazza
Különleges terület
11. §

(1) Kt jelű különleges temetői területen épület csak a temetést szolgáló funkcióval létesíthető.
(2) A temető 50 m-es környezetében kegyeletet sértő épület nem helyezhető el.
(3) A Ks jelű különleges sport területen a sportolást kiszolgáló létesítmények helyezhetők el.
(4)

21

Az építési övezetre vonatkozó építési és telekalakítási előírásokat e rendelet 2. melléklet e)
pontja tartalmazza.
Kmü jelű mezőgazdasági üzemi terület22
11/A §

(1) A területen mezőgazdasági üzemi épületeken kívül az OTÉK 19. § (2) szerinti épületek is
elhelyezhetők.
17

Hatályon kívül helyezte a 16/2016 (X.19.) önkormányzati rendelet 13.§. (2) bekezdése, hatálytalan 2016. november
18-tól. A módosítás az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és
jelmagyarázatának megfelelően készült.
18
Módosította a 16/2016. (X.19.) önkormányzati rendelet 5.§-a, hatályos 2016. november 18-tól. A módosítás az OTÉK
2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően készült.
19
Hatályon kívül helyezte a 16/2010 (VIII.17.) önkormányzati rendelet 12.§. (2) bekezdése, hatálytalan 2010. október
16.-tól.
20
Módosította a 16/2016. (X.19.) önkormányzati rendelet 6.§-a, hatályos 2016. november 18-tól. A módosítás az OTÉK
2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően készült.
21
Módosította a 16/2016. (X.19.) önkormányzati rendelet 7.§-a, hatályos 2016. november 18-tól. A módosítás az OTÉK
2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően készült.
22
Kiegészítette a 16/2010. (VIII.17.) önkormányzati rendelet 7.§.-a, hatályos 2010. október 16-tól.
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(2) 23Az építési övezetre vonatkozó építési és telekalakítási előírásokat e rendelet 2. melléklet f)
pontja tartalmazza.
K-vk jelű különleges intézményi terület24
11/B §
(1) A területen turisztikai, vendéglátó, szálláshely-szolgáltató,
egészségügyi, szociális, funkciójú épületek helyezhetők el.
(2)

szórakoztató,

kulturális,

25

Az építési övezetre vonatkozó építési és telekalakítási előírásokat e rendelet 2. melléklet g)
pontja tartalmazza.
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK Közlekedési

és közműterület
12. §

(1) A közlekedési és közmű terület a következő övezetekre oszlik:
-

I. rendű közlekedési célú közterület övezete

-

II. rendű közlekedési célú közterület övezete (kiszolgáló) övezete

-

Kötöttpályás közlekedési terület övezete

(2) Transzformátor, gáznyomás-szabályozó, közlekedési építmény a területen elhelyezhető.

Erdőterület
13. §26
A területen lévő erdők építésjogi besorolásuk szerint Eg jelű gazdasági erdők, Ev jelű védelmi
erdők lehetnek.
Mezőgazdasági terület
14. §
(1) A mezőgazdasági területen belül az alábbi terület-felhasználási egységek találhatók
Má jelű általános mezőgazdasági terület
Mko jelű korlátozott használatú mezőgazdasági terület
Má jelű általános mezőgazdasági terület
(2) A területhez azok a mezőgazdasági területek tartoznak, amelyeknél az alapfunkciót
23

Módosította a 16/2016. (X.19.) önkormányzati rendelet 8.§-a, hatályos 2016. november 18-tól. A módosítás az OTÉK
2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően készült.
24
Kiegészítette a 16/2010. (VIII.17.) önkormányzati rendelet 8.§.-a, hatályos 2010. október 16-tól.
25
Módosította a 16/2016. (X.19.) önkormányzati rendelet 9.§-a, hatályos 2016. november 18-tól. A módosítás az OTÉK
2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően készült.
26
Módosította a 15/2011 (X.20.) önkormányzati rendelet 3. §.-a, hatályos 2011. november 21-től.
6

érdemben nem korlátozzák környezet- és tájvédelmi, vagy ökológiai érdekek.
(3) A területen lakóépület csak birtokközpont részeként helyezhető el.
Mko jelű korlátozott használatú mezőgazdasági terület
(4) A területhez azok a mezőgazdasági területek tartoznak, amelyeknél az alapfunkció mellett a
környezet- és tájvédelmi, valamint ökológiai érdekek is jelentős szerepet játszanak.
(5)

27

A terület földrészletein a legeltetéses állattartást szolgáló és a terület fenntartásához
szükséges építmények és épületek helyezhetők el.
28

(6)

A mezőgazdasági területek közös előírásai
(7) Az OTÉK által értelmezett mezőgazdasági birtokközpont beépített területe nem haladhatja meg a birtoktest területének 1,5 %-át.
(8) Mezőgazdasági területen építési helyet kialakítani, és azon épületet elhelyezni csak
albetétben lehatárolt, művelésből kivont telekrészen* lehet.
(9) A területen 10,0 m-nél keskenyebb elő-, oldal- és hátsókert nem alakítható ki.
(10) 29Az övezetre vonatkozó építési és telekalakítási előírásokat e rendelet 2. melléklet h) pontja
tartalmazza.
Vízgazdálkodási terület
15.§
(1) A V jelű vízgazdálkodási terület a vízművek, valamint az állandó vízfolyások és állóvizek, területét és partját foglalja magába.
(2)

30

(3) Az állandó vízfolyások és állóvizek partjától (telekhatárától) számított 6,0 m szélességben karbantartás céljára szolgalmat kell biztosítani.
Különleges ökológiai terület31
15/A.§.
1) A Kö jelű különleges ökológiai területen a fenntartható életmód és az ahhoz kapcsolódó
viselkedésminták elterjedésének segítését, a fogyasztók környezettudatosságának,
27

Módosította a 16/2010. (VIII.17.) önkormányzati rendelet 9.§. (1) bekezdése, hatályos 2010. október 16-tól.
Hatályon kívül helyezte a 16/2016 (X.19.) önkormányzati rendelet 13.§. (2) bekezdése, hatálytalan 2016. november
18-tól. A módosítás az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és
jelmagyarázatának megfelelően készült.
29
Módosította a 16/2016. (X.19.) önkormányzati rendelet 10.§-a, hatályos 2016. november 18-tól. A módosítás az
OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően
készült.
30
Hatályon kívül helyezte a 16/2016 (X.19.) önkormányzati rendelet 13.§. (2) bekezdése, hatálytalan 2016. november
18-tól. A módosítás az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és
jelmagyarázatának megfelelően készült.
31
Kiegészítette a 15/2011 (X.20.) önkormányzati rendelet 4.§.-a, hatályos 2011. november 21-től.
7
28

környezetkultúrájának, és környezetetikájának fejlesztését szolgáló létesítmények helyezhetők
el és az ezt szolgáló területhasználatok valósíthatók meg.
(2) A területen 10 m elő-, oldal-, és hátsókert figyelembe vételével, legfeljebb 2,0 %os beépítettséggel, legfeljebb 7,5 m építménymagasságú épületek helyezhetők el.
ÉRTÉKVÉDELEM

Régészeti védelem
16. § 32
Építészeti örökség védelem33
17. §
(1) Az építészeti örökség értékei országos, vagy helyi jelentőséggel bírhatnak.
(2)

34

A helyi védelem alatt álló épületekkel kapcsolatos építési ügyekben meg kell kérni az
önkormányzati főépítész szakvéleményét.

(3) Az építészeti örökség helyi védelmének tárgyát azok az értékek képezik, amelyeket az épített
örökség helyi védelméről szóló önkormányzati rendelet védettnek minősít.
(4) A helyi egyedi védelem kiterjedhet az építmény teljes külső megjelenésére (H1), vagy az
építmény valamely részértékére (H2).
(5)

35

(6) Védett építmény bontására a védettség megszüntetését követően kerülhet sor.

KÖRNYEZETVÉDELEM
Általános követelmények
18. §

36

18/A. §37
A Tengelic, K-37 OKK számú termálvízkút vízbázisának e rendelet 2. függelékében felsorolt
belső védőterületén, hidrogeológiai „A” védőidomának és hidrogeológiai „B” védőidomának
területén belül a hatályos jogszabályi előírások betartandók

32

Hatályon kívül helyezte a 16/2010 (VIII.17.) önkormányzati rendelet 12.§. (2) bekezdése, hatálytalan 2010. október
16.-tól.
33
Módosította a 16/2010. (VIII.17.) önkormányzati rendelet 10.§.-a, hatályos 2010. október 16-tól.
34
Módosította a 16/2016. (X.19.) önkormányzati rendelet 13.§.(2), hatályos 2016. november 18-tól. A módosítás az
OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően
készült.
35
Hatályon kívül helyezte a 16/2016 (X.19.) önkormányzati rendelet 13.§. (2) bekezdése, hatálytalan 2016. november
18-tól. A módosítás az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és
jelmagyarázatának megfelelően készült.
36
Hatályon kívül helyezte a 16/2010 (VIII.17.) önkormányzati rendelet 12.§. (2) bekezdése, hatálytalan 2010. október
16.-tól.
37
Beiktatta a 16/2016. (X.19.) önkormányzati rendelet 11.§-a, hatályos 2016. november 18-tól. A módosítás az OTÉK
2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően készült.
8

Speciális eljárási szabályok
19. § 38
ZÖLDFELÜLETEK

20. §
(1) A telek területének burkolatlan és be nem épített részét zöldfelületként kell kialakítani.
(2)

39

(3)

40

(4) A telkek beépítése során a beépítésre és burkolásra nem kerülő területek zöldfelületeit is ki kell
alakítani az építéssel egyidőben.
(5) A növények telekhatártól való minimális telepítési távolsága:
(a) sövény, cserje esetén: 1,0 méter
(b) fa esetén:
-

külterületen a fa teljes kifejletkor várható koronaátmérőjének 2/3
része

-

belterületen a fa teljes kifejletkor várható koronaátmérőjének 1/3
része

(c) erősen sarjadzó tövű cserje esetén: 2,0 méter
GÉPJÁRMŰVEK ELHELYEZÉSE

21. § 41
KÖZMŰVESÍTÉS HÍRKÖZLÉS

22. §
(1) Önálló távközlési antennatorony, szél erőmű nem helyezhetők el nem, fejleszthető
és nem korszerűsíthető belterületen, a szabályozási tervben jelölt helyi védelem
alatt álló természeti, régészeti érdekű területen és műemléki környezetben, valamint e területek 50 m-es környezetében.
(2) Oszloptranszformátor nem helyezhető el, nem fejleszthető és nem korszerűsíthető,
38

Hatályon kívül helyezte a 16/2010 (VIII.17.) önkormányzati rendelet 12.§. (2) bekezdése, hatálytalan 2010. október
16.-tól.
39
Hatályon kívül helyezte a 16/2010 (VIII.17.) önkormányzati rendelet 12.§. (2) bekezdése, hatálytalan 2010. október
16.-tól.
40
Hatályon kívül helyezte a 16/2010 (VIII.17.) önkormányzati rendelet 12.§. (2) bekezdése, hatálytalan 2010. október
16.-tól.
41
Hatályon kívül helyezte a 16/2010 (VIII.17.) önkormányzati rendelet 12.§. (2) bekezdése, hatálytalan 2010. október
16.-tól.
9

műemléki környezetben, helyi értékvédelmi területen.
(3) Nagy- és középfeszültségű elektromos vezeték beépítésre szánt területen, országos
és helyi jelentőségű természetvédelmi területen légvezetékként nem helyezhető el,
nem fejleszthető, nem korszerűsíthető.
(4) Fém kémény, füstkivezető nyílás az épületek utcai homlokzatán nem helyezhetők
el.
(5)

42

TELEKALAKÍTÁS

23. § 43
BELTERÜLET LEHATÁROLÁSA

24. §
(1) A belterület határát a szabályozási terv jelöli.
(2) A rendezési tervi célok megvalósítása érdekében a beépítésre szánt területek, a település fejlődése által megkívánt ütemben, belterületbe vonhatók.
SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK

25. §
(1) A településkép javítása érdekében helyrehozatali kötelezettség rendelhető el a helyi
értékvédelmi és a településképileg jelentős területen.
(2) Településrendezési kötelezés: az építési telkeken lévő utcai épület bontását követő
3 éven belül a telek beépítését meg kell kezdeni.
ZÁRÓ RENDELKEZÉS
26. §

E rendelet 2006. március 15-én lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépését követően
keletkezett ügyekben kell alkalmazni.
27.§ 44
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Tengelic, 2006. február 15.

42

Hatályon kívül helyezte a 16/2016 (X.19.) önkormányzati rendelet 13.§. (2) bekezdése, hatálytalan 2016. november
18-tól. A módosítás az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és
jelmagyarázatának megfelelően készült.
43
Hatályon kívül helyezte a 16/2010 (VIII.17.) önkormányzati rendelet 12.§. (2) bekezdése, hatálytalan 2010. október
16.-tól.
44
Kiegészítette a 12/2009. (VIII.19.) számú rendelet 1.§-a, hatályos 2009. augusztus 19-től.
10

Gáncs István
polgármester

Kaszás Kálmánné
jegyző

Záradék: Kihirdetve 2006. február 16-án.

Kaszás Kálmánné jegyző

11

1. melléklet Tengelic község Szabályozási tervének jóváhagyásáról és Helyi Építés Szabályzatának
megállapításáról szóló 2/2006. (II. 16.) önkormányzati rendelethez45
SZ-1. JELŰ KÜLTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVLAP
SZ-2-M JELŰ BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVLAP RÉSZLETE,
SZ-3. JELŰ EGYÉB BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVLAP

45

Módosította a 14/2017. (X.18.) önkormányzati rendelet 1.§-a hatályos 2017. december 1-jétől. A módosítás az OTÉK
2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően készült.
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2. melléklet Tengelic község Szabályozási tervének jóváhagyásáról és Helyi Építés Szabályzatának
megállapításáról szóló 2/2006. (II. 16.) önkormányzati rendelethez46
ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK, ÖVEZETEK TELEKALAKÍTÁSI ÉS ÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSAI
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4
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%
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%

%
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2

Beiktatta a 16/2016. (X.19.) önkormányzati rendelet 12.§. (2), hatályos 2016. november 18-tól. A módosítás az
OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően
készült.
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Módosította a 14/2017. (X.18.) önkormányzati rendelet 2.§-a hatályos 2017. december 1-jétől. A módosítás az OTÉK
2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően készült.
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1. függelék
Tengelic község Szabályozási tervének jóváhagyásáról és Helyi Építés Szabályzatának
megállapításáról szóló 2/2006. (II. 16.) önkormányzati rendelethez48
a) Örökségvédelmi jogszabályi tájékoztatás
(1) Műemlék telkén, műemléki környezetben, műemléki jelentőségű területen minden olyan
építéssel, környezetalakítással, védett parkban növényzet-telepítéssel és eltávolítással járó
tevékenység, amely építésügyi hatósági engedélyhez vagy az építésfelügyeleti hatóság
tudomásulvételéhez nem kötött, a hatályos jogszabályok49 szerint örökségvédelmi engedély
vagy bejelentés alapján végezhető. Műemlék épületek építési ügyeiben az illetékes
örökségvédelmi hatóság50 építésügyi hatóságként jár el.
(2) Azokban az esetekben, ahol felmerül az építmény műemlékké nyilvánításának szándéka, első
lépésként kezdeményezni kell a nyilvántartott műemléki értékké nyilvánítását.51
(3) Régészeti érintettség esetén a hatályos jogszabály52 alapján kell eljárni.
(4) Nyilvántartott régészeti lelőhelyet érintő talajbolygatással járó tevékenység végzéséhez
kapcsolódó eljárásban, amennyiben ezt jogszabály előírja, az illetékes örökségvédelmi hatóság
szakhatóságként, illetve szakkérdés vizsgálatában vesz részt53.
(5) A védett régészeti lelőhelyen végzett 30 cm–t meghaladó földmunka örökségvédelmi engedély
köteles tevékenység54.
(6) Minden olyan esetben, amikor régészeti lelet vagy annak tűnő tárgy, régészeti emlék vagy
régészeti jelenség kerül elő, a területileg illetékes jegyzőt értesíteni kell, aki haladéktalanul
tájékoztatja az illetékes örökségvédelmi hatóságot. A további intézkedésig a munkálatokat fel
kell függeszteni, a terület őrzéséről a megtaláló köteles gondoskodni55.
(7) A jogszabályban meghatározott nagyberuházások56 esetében a régészeti feladatok tartalma
előzetes régészeti dokumentáció elkészítése után kerül meghatározásra, az előzetes régészeti
dokumentáció elkészítésére, a jogszabályban meghatározott szerv jogosult.
(8) Nagyberuházások esetén a földmunkával járó tevékenység engedélyezésére irányuló hatósági
eljárásban, az adott beruházásra vonatkozó előzetes régészeti dokumentáció az eljáró
hatósághoz benyújtott kérelem kötelező melléklete57.
(9) A régészeti örökséget és a műemléki értéket érintő kérdésekben a központi közhiteles
örökségvédelmi nyilvántartásban58 és a rendezési tervhez készített örökségvédelmi
48

Módosította a 16/2016. (X.19.) önkormányzati rendelet 12.§. (1), hatályos 2016. november 18-tól. A módosítás az
OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően
készült.
49

Jelenleg a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és a hozzá kapcsolódó kormányrendeletek és miniszteri rendeletek
A Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya
51
2001. évi LXIV. tv. 28/A. § - 29. §
52
Jelenleg a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és a hozzá kapcsolódó kormányrendeletek és miniszteri rendeletek
53
A régészeti örökség és műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015 (III. 11.) Korm. rendelet 63-65. §
54
39/2015 (III. 11.) Korm. rendelet 40. §
55
2001. évi LXIV. tv. 24. §
56
2001. évi LXIV. tv. 7. § 20. pontja, 39/2015 (III. 11.) Korm. rendelet 19. §
57
39/2015 (III. 11.) Korm. rendelet 22. § (6)
58
2001. évi LXIV. tv. 71. § (1); a régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti
lelőhely és lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 13/2015. (III. 11.) MvM rendelet 2. §
50

16

hatástanulmányban foglaltak együttesen irányadók.
b) Tengelic település nyilvántartott régészeti lelőhelyeinek listája
1. Középhídvég, Sziget, azonosító: 23058
Hrsz.: 0323, 0325, 0327, 0329
2. Sertésszállás, azonosító: 23307
Hrsz.: 0114/13, 0115/1
3. Kis Tengelic, azonosító: 23308
Hrsz.: 06, 041, 042, 043/1, 043/2, 0108/5, 0109, 0110/6, 0110/7, 0110/25, 0110/26, 0110/27,
0110/28, 0110/29, 0110/30, 0110/31, 0110/32, 0110/33, 0110/34, 0110/35, 0110/36, 0110/37,
0110/38, 0110/39
4. Alsóhidvég, Jánosmajori sziget, azonosító: 23310
Hrsz.: 0310, 0328, 0330
5. Felsőtengelic puszta, azonosító: 23311
Hrsz.: 086/10, 092/1
6. Török-domb, azonosító: 38854
Hrsz.: 0319, 0321, 0322
7. Felsőtengelic, Bogárzó-dűlő, azonosító: 23312
Hrsz.: 092/33, 092/34, 092/35
8. Középtengelic, Sziget, azonosító: 48173
Hrsz.: 012, 019/3, 019/5, 045/1, 045/2, 046
9. Kistengelic I., azonosító: 48174
Hrsz.: 0110/34, 0110/35
10. Nyulas-tó II., azonosító: 48176
Hrsz.: 0110/6
11. Simon-dűlő, azonosító: 48177
Hrsz.: 01400/3, 01400/5
12. Alsó-Hídvég, azonosító: 49525
Hrsz.: 0308
13. Alsótengelic, azonosító: 89027
Hrsz.: 06, 0390/1, 0390/2, 0395, 0400
14. Petőfi TSZ-től északra, azonosító: 89029
Hrsz.: 06, 034/1, 0114/17, 0114/18
15. Közép-Tengelic, azonosító: 89031
Hrsz.: 06, 036, 037/1, 037/3, 040, 041, 0110/3, 0110/25, 0110/26, 0110/40
16. Felsőtengelic, Nyulas, azonosító: 89033
Hrsz.: 06, 092/16, 092/17, 092/19, 092/24, 0101/26, 0101/27, 0101/29, 0101/30, 0101/31, 0101/32,
17

0101/33, 0101/34, 010/35, 0101/36, 0101/37, 0101/38
c) Műemlékek és műemléki környezetük listája

törzsszám azonosító

9142

8775

védelem védelem
státusza
Műemléki
védelem

fajtája

Műemlék

műemlék
osztályba
sorolása
II.

helyrajzi
szám

0300/19

„

cím

Középhídvég

név

Bernriederkastély
Bernrieder-

9142

22521

Műemléki Műemléki
védelem környezet

-

0300/6,

kastély ex-lege

0300/20

műemléki
környezete

9142

14712

9142

14713

Műemléki Műemlék
védelem [tartozék]
Műemléki Műemlék
védelem [tartozék]

II.

0300/16

Középhídvég

II.

0300/16

Középhídvég

cselédházak
gazdasági
épületek
GindlyBenyovszky-

9900

8773

Műemléki
védelem

Műemlék

II.

069

Felsőtengelic

kastély (Kiss
István
szobrászművész
emlékmúzeuma)
Gindly-

9900

19706

Műemléki Műemléki
védelem környezet

-

054/2, 086/12,
086/18

BenyovszkyFelsőtengelic

kastély ex-lege
műemléki
környezete
Gindly-

4219

8772

Műemléki
védelem

Műemlék

II.

0405

Alsótengelic

Benyovszkykúria (szociális
otthon)

4219

22511

Műemléki Műemléki
védelem környezet

-
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06, 0386/5,

Gindly-

0387, 0388/1,

Benyovszky-

0388/2,

kúria (szociális

0404/2,

otthon) ex-lege

0404/3,

műemléki

0404/10,

környezete

0406, 0407
9140

14707

9142

14714

9900

14716

9140

14706

9141

14709

9142

14710

9141

14708

9140

14705

9900

14715

Műemléki
védelem

Műemlék

Műemléki Műemlék
védelem [tartozék]
Műemléki Műemlék
védelem [tartozék]
Műemléki Műemlék
védelem [tartozék]
Műemléki Műemlék
védelem [tartozék]
Műemléki Műemlék
védelem [tartozék]
Műemléki Műemlék
védelem [tartozék]
Műemléki Műemlék
védelem [tartozék]
Műemléki Műemlék
védelem [tartozék]

II.

0370/9

Katalinpuszta

kápolna

II.

0300/16

Középhídvég

kertilak

II.

069

Felsőtengelic

melléképület

II.

0370/9

Katalinpuszta

melléképületek

II.

0290/4

Alsóhídvég

melléképületek

II.

0300/19

Középhídvég

park

Alsóhídvég

park

0290/2,
II.

0290/3,
0290/4

II.

0370/9

Katalinpuszta

park

II.

069

Felsőtengelic

park

a műemlék
telke: 021/6;
további
műemléki
4220

8776

Műemléki
védelem

Műemlék

II.

védettség alá
tartozó
ingatlanok a
nyilvántartás
szerint: 021/2,
021/3, 021/5,
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R. k. kápolna
Középtengelic

(Szeplőtelen
Fogantatás)

021/9, 021/10,
021/11,
021/12,
021/13,
021/14,
021/15
nyilvántartás
szerinti
műemléki
környezet:
012, 019/3,
019/5, 022,
023/1, 031,
032, 033/3,
038, 045/2;
a Korm.r.
4220

22523

Műemléki Műemléki
védelem környezet

-

szerint még
az alábbi
ingatlanok
tartoznak a

R. k. kápolna
(Szeplőtelen
Fogantatás) exlege műemléki
környezete

műemléki
környezethez:
021/2, 021/9,
021/10,
021/11,
021/12,
021/13,
021/14
9140

8774

Műemléki
védelem

Műemlék

II.

0370/9
0363, 0366,

9140

22514

Műemléki Műemléki
védelem környezet

0367, 0369,
-

0370/8, 0371,
0372, 0373,
0374

20

KATALINPUSZTA Schell-kastély

Schell-kastély
ex-lege
műemléki
környezete

9142

14711

Műemléki Műemlék
védelem [tartozék]

II.

0300/19

Középhídvég

tiszttartói ház

a műemlék
telke: 0290/4;
további
műemléki
védettség alá
9141

8771

Műemléki
védelem

Műemlék

II.

tartozó
ingatlanok a

ALSÓHÍDVÉG

v. Jeszenszky
kastély

nyilvántartás
szerint:
0290/1,
0290/2,
0290/3
nyilvántartás
szerinti
műemléki
környezet:
0287/33,
0291/2,
0291/14,
0291/15,
0291/16,
9141

22509

Műemléki Műemléki
védelem környezet

0291/17,
-

0291/18,
0291/19,
0291/20,
0291/21,
0292, 0293,
0294, 0295/2,
0301, 0302;
a Korm.r.
szerint még
az alábbi
ingatlanok
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v. Jeszenszky
kastély ex-lege
műemléki
környezete

tartoznak a
műemléki
környezethez:
0289/2,
0290/1,
0290/2,
0290/3

A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015.
(III.11.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdése alapján a műemléki környezet az egyes műemlékek
esetében:
„A 2015. január 1. előtt védetté nyilvánított műemlékkel vagy műemléki jelentőségű területtel
közvetlenül határos telkek, a közterületszakaszok és a közterületszakaszokkal határos ingatlanok,
valamint a védettségről szóló döntésben ettől eltérően kijelölt ingatlanok minősülnek műemléki
környezetnek.”
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2. függelék Tengelic község Szabályozási tervének jóváhagyásáról és Helyi Építés Szabályzatának
megállapításáról szóló 2/2006. (II. 16.) önkormányzati rendelethez59
Tengelic K-37 OKK számú kút vízbázisának belső védőterülete
067/1. hrsz
Tengelic K-37 OKK számú kút vízbázisának hidrogeológiai „A” védőidomának felszíni
vetülete által érintett ingatlanok helyrajzi száma:
06., 043/1., 043/2., 044., 045/1., 054/1., 054/2., 054/3., 055., 060., 062/7., 063., 064., 065., 066.,
067/1., 067/2., 067/3., 068., 069., 070., 071., 072., 080., 085., 086/1., 086/2., 086/3., 086/4., 086/5.,
086/6., 086/7., 086/8., 086/9., 086/10., 086/11., 086/12., 086/13., 086/14., 086/15., 086/16., 086/17.,
086/18., 086/19., 086/20., 086/21., 086/22., 086/23., 086/24., 086/25., 086/26., 087/1., 087/2., 088.,
089/1., 089/2., 090., 091., 092/1., 092/16., 092/17., 0101/1., 0104., 0105/1., 0106/3., 0107., 0108/2.,
0108/3., 0108/5., 0108/6., 0108/7., 0109., 0110/6., 0110/7., 0110/9, 0110/10., 0110/11., 0110/12.,
0110/13., 0110/26., 0110/27., 0110/28., 0110/29., 0110/41., 0125/2., 0125/5.
Tengelic K-37 OKK számú kút vízbázisának hidrogeológiai „B” védőidomának felszíni
vetülete által érintett ingatlanok helyrajzi száma:
06., 012., 019/3., 019/5., 021/2., 021/3., 021/9., 033/3., 034/1., 036., 037/1., 037/3., 038., 039., 040.,
041., 042., 043/1., 043/2., 044., 045/1., 045/2., 046., 048/1., 048/2., 052., 054/2., 054/3., 055., 057.,
059., 060., 061., 062/7., 070., 071., 072., 073., 074., 075., 076., 077., 078., 079., 080., 081/1.,
081/3., 081/4., 081/5., 081/6., 082., 083., 085., 086/1., 086/2., 086/3., 086/4., 086/5., 086/6., 086/7.,
086/10., 090., 091., 092/1., 092/3., 092/16., 092/17., 092/19., 092/20., 092/21., 092/22., 092/23.,
092/24., 092/25., 092/26., 092/28., 092/29., 092/30., 092/31., 092/32., 092/33., 092/34., 092/35.,
092/38., 092/39., 095/1., 0101/1., 0101/7., 0101/8., 0101/9., 0101/11., 0101/12., 0101/14., 0101/15.,
0101/16., 0101/17., 0101/18., 0101/19., 0101/20., 0101/21., 0101/22., 0101/23., 0101/24., 0101/25.,
0101/26., 0101/27., 0101/29., 0101/30., 0101/31., 0101/32., 0101/33., 0101/34., 0101/35., 0101/36.,
0101/37., 0101/38., 0104., 0105/1., 0105/2., 0106/1., 0106/3., 0106/4., 0107., 0108/3.,
0108/7.,0108/8., 0108/9., 0110/3., 0110/4., 0110/5., 0110/9, 0110/10., 0110/11., 0110/12., 0110/13.,
0110/14., 0110/16., 0110/17., 0110/18., 0110/19., 0110/20., 0110/25., 0110/26., 0110/28., 0110/29.,
0110/30., 0110/31., 0110/32., 0110/33., 0110/34., 0110/35., 0110/36., 0110/37., 0110/38., 0110/39.,
0110/40., 0110/41., 0113., 0114/2., 0114/4., 0114/5., 0114/6., 0114/7., 0114/18., 0114/19., 0118.,
0125/2., 0125/5., 0126., 0127/5., 0127/6., 0127/7., 0138/2., 0139., 0140/37."
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Módosította a 16/2016. (X.19.) önkormányzati rendelet 12.§. (1), hatályos 2016. november 18-tól. A módosítás az
OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően
készült.
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IV.

FÜGGELÉKEK, TERVIRATOK

Gáncs István polgármester
TENGELIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
tárgy: főépítészi szakmai vélemény
iktatószám: DDRFT-P-1933-2/2017
Tisztelt Polgármester Úr!

Tengelic község településrendezési tervének 2017. évi módosításával kapcsolatban az alábbi szakmai
véleményt adom:
A településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat, valamint annak mellékletét képező szabályozási
terv a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben szereplő tartalmi követelményeknek megfelelően készült el.
A módosítás érinti a településszerkezeti tervet, a Helyi Építési Szabályzatot és annak mellékletét
képező külterületi Szabályozási Tervlapját is.
A módosítás célja egyrészről a tengelici 0350/3. hrsz‐ú földrészlet Korlátozott mezőgazdasági
területből Vízgazdálkodási területbe sorolása, másrészről a Kmü jelű, Különleges mezőgazdasági
üzemi terület építési előírásainak módosítása a megengedett építménymagasság tekintetében.
Tóth Dóra Kata településtervező által készített településrendezési tervmódosítás dokumentációja
alkalmas arra, hogy a jogszabályban rögzített véleményezési eljárást megindítsák.

Pécs, 2017. június 27.
Tisztelettel,
Béres Gábor
főépítész

Béres Gábor
településtervezés
főépítészet

7623 Pécs, Semmelweis u. 30.
Tel.: 30/701-7819
email: beresga@gmail.com

Jegyzőkönyv
Készült 2017. június 19-én a településrendezési eszközökkel kapcsolatos partnerségi tájékoztatás
céljából tartott lakossági fórumon.
Az ülés helye: Faluház – Nagy terem
Jelen vannak:

Gáncs István polgármester
Tolnai Lászlóné jegyző
Béres Gábor főépítész
Tóth Dóra Kata tervező

Lakosság részéről: Kövecses Imre Homológia Kft. képviselője
Kövecsesné Prikkel Gabriella Homológia Kft. képviselője
Horváth Ferenc középhídvégi lakos
Szijártó József tengelici lakos

Tolnai Lászlóné jegyző: Szeretettel köszöntök mindenkit. A kiküldött meghívóban szerepel a
lakossági fórum tárgya. A main kívül még kettő fórumot szeretnénk tartani. Egyszer 2017
szeptemberben, amikor talán konkrétabb dolgokról tudunk beszélni. Akkor már lesznek anyagok,
melyeket kiküldünk majd. A másik pedig jövő tavasszal lenne. A mai inkább tájékoztató jellegű
fórum lenne. Bemutatnám Tóth Dóra Katát, aki a rendezési terveinket készíti, illetve koordinálja
az egész eljárást. Az előadónk pedig Béres Gábor főépítész úr. Átadom a szót Béres Gábor
részére.
Béres Gábor főépítész: Tisztelettel köszöntöm Önöket. Én a települési főépítészi feladatokat
fogom ellátni a településrendezési terv készítésének idején Tengelic településen. A feladat kettő
fő részből áll és ennek a mai lakossági fórum két napirendi pontja úgy tevődik össze, hogy az első
a településkép védelmével kapcsolatos teendőket tárgyalná, a második pedig a településrendezési
terv felülvizsgálatával és a módosításával kapcsolatos aktuális feladatok tárgyköre lenne.
Az, hogy ebben a témában lakossági fórumot tart az önkormányzat arra egy friss jogszabály
kötelezi a településeket. Tavaly nyáron megjelent a településkép védelméről szóló törvény, mely
kimondja azt, hogy az épített örökség, a táji örökség, a táji értékek védelmével kapcsolatban új
alapokra kell helyezni az eddigi szabályozást és meghatározta konkrétan milyen új
munkarészeket kell készíteni ezzel kapcsolatban. A településkép védelme érdekében minden
településnek kell készítenie egy településképi arculati kézikönyvet. Ennek a kézikönyvnek az
elkészültére az idei év szeptember 30-ai határidőt tűzte ki a jogszabály. Ez egy nagyon feszített
határidő, ha Magyarország összes települése el akarja készíttetni ezt a munkarészt ezen rövid idő
alatt, az tervezői oldalról és államigazgatási oldalról is elég nagy feladat lesz. Erre az arculati
kézikönyvre épül egy településvédelmi rendelet, mely meg fogja határozni azt, hogy a településen
különböző védett épületek, egyedi sajátos építmények vagy természeti értékek milyen
szempontból kerülnek védelem alá, azokon kvázi milyen építési tevékenységeket lehet majd
végezni és milyen újfajta szakmai segítséget lehet majd igénybe venni ezen épületek felújításánál.
Kezdjük először az arculati kézikönyvvel. Ezt a kézikönyvet úgy kell elképzelni, hogy nagyjából
30-40 oldalas könyv, színes fotókkal, térképekkel teletűzdelt anyag. A célja, hogy
figyelemfelkeltő anyagként kerüljön a lakosok és az építészek kezébe. Abból a szempontból nyújt
segítséget, ha valaki építeni szeretne a településen, ez a kézikönyv egyfajta ötletet ad, egy a
helyben szokásos és hagyományosnak tekinthető építési formákat összegyűjtő anyag lesz, ami a
gondolkozást, a tervezést fogja segíteni majd mind az építész, mind az építtető számára. A

kormányrendelet, mely szabályozza a kézikönyv tartalmát meghatározta azt a 8 fejezetet, amit
kötelező szerepeltetni benni. Ezek között a fejeztek között lesznek, amelyek egyedi építészeti
értékekre hívják fel a figyelmet. Például kerítések, ablakok, tornácok kialakításának, egyéb
melléképületek, gazdasági épületek kérdéskörére kell itt gondolni. Ezeket tematikusan végig
veszi az arculati kézikönyv. Leírja mindegyik témakör főbb jellegzetességeit és példákat hoz arra,
hogy a településen milyen változatos építészeti karakter alakult. Ezután a kézikönyvben
szerepelni fog egyfajta területi lehatárolás, mely arról szól, hogy melyik része az a településnek,
amelyik megőrizte az eredeti telekstruktúrát, közterület utcavezetést. A telekstruktúra is
kiérdemelhet egyfajta védelmet. Ez a kettő fő témaköre lesz ennek az arculati kézikönyvnek. Ezt
fogják kiegészíteni olyan pozitív példák, melyek az elmúlt években történt felújításokat fogják
sorra venni. Ha történtek olyan új építések vagy korábban hagyományosnak tekinthető régi
épületek felújításával egy olyan pozitív példa található a településen, amit érdemes bemutatni,
akkor azokat a kézikönyv szintén tartalmazni fogja. Anyaghasználatában, színekben, forma
világában tesz majd ajánlásokat. Mik azok az építészeti megoldások, amik helyben
hagyományosnak tekinthető és az építészek számára ezeket ajánlja majd a kézikönyv. Ez nem
jelenti azt, hogy valamilyen teljesen új építészeti megoldást ne lehetne majd a településen
megépíteni. A kézikönyv igazából csak iránymutatást ad. Ha valaki a jövőben valami teljesen
szokatlan egyedi építészeti megoldással szeretne élni, akkor erre vonatkozóan a településkép
védelmi rendelet – a második munkarész – fog ehhez segítséget nyújtani. Ez a rendelet össze
fogja gyűjteni az építési szabályokat, melyek a településkép védelme érdekében kötelezően
betartandók lesznek, illetve lehetőséget fog adni arra, hogy egyfajta szakmai konzultáció
igénybevételével az építészek és az építtetők közösen alakítsák ki a települési főépítésszel vagy a
tervtanáccsal – mely helyben működik-. Tengelicen működik ilyen tanács?
Tolnai Lászlóné jegyző: Nem.
Béres Gábor főépítész: Nem is lesz?
Tolnai Lászlóné jegyző: Egyenlőre nincs tervben.
Béres Gábor főépítész: Ez esetben a főépítésszel lehet konzultálni vagy a rendeletben ezt a
konzultációs jogot valakire átruházzák. Lehetőség lesz arra, hogy egy szakmai konzultáció
segítségével még a tervezés időszakában az építészeti részleteket - formaképzést, anyahasználatot
– átbeszéljék valakivel, aki egy szakvéleményt fog tudni kiállítani. A településképhez való
igazodást, a hagyományos utcaképbe való illeszkedést ezzel igazolni lehet. A miniszterelnökség a
nyár folyamán közzé fog tenni egy településkép védelmi minta-rendeletet. Ehhez a rendelethez
igazodva fog a tengelici rendelet is elkészülni. Nagyon sok mindent kell majd ebben a
rendeletben szabályozni. Körvonalai látszanak, hogy milyen tartalommal fog elkészülni, de
javasolom a mintát várja meg a képviselő-testület mielőtt e témában előre lépne. Az arculati
kézikönyvre vonatkozóan a miniszterelnökség készített minta kézikönyveket. Elkészítettek egy
fiktív magyar településre egy olyan kézikönyvet, ami kvázi az összes létező építészeti problémát,
melyeket úgy gondoltak az építész kamarával közösen, hogy előkerülhetnek, szóba jöhetnek,
tartalmazza. Úgy kell elképzelni, hogy polgármesteri köszöntővel indul az anyag, utána rátérnek
a település értékei, majd az egyedi építészeti értékeket végig veszik és bemutatják a tájba
illesztését, a település telekstruktúráját, közterületeit egyaránt. Lehetőség van arra, hogy az anyag
végén javaslatok szerepeljenek. Ha a településen van egy nagyobb beépítésre szánt terület,
melynek a beépítése a közeljövőben esedékes, akkor lehetőség van arra, hogy a kézikönyv adjon
erre egyfajta javaslatot. Ez kevés településen fog a könyvben szerepelni. Inkább nagyobb városok
esetében tudom ezt elképzelni.
Az értékes épületállomány már most is védelem alatt áll. A jelenleg hatályos helyi építési
szabályzat tartalmazza a helyi védett épületek listáját, melyek hordoznak egyedi védendő
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építészeti elemeket. Az új településkép védelmi rendelet fel fogja váltani a jelenleg hatályos
szabályzat ezen részét. Lényegében a szabályzatból átemelésre kerülnek a rendeletbe ezek a
szabályok. És kiegészítésre kerülnek a minta rendeletben megjelent részletszabályokkal. Többek
között biztos szerepelni fognak a településkép védelmi rendeletben a reklámhordozók. A
közműves infrastruktúra elemekkel kapcsolatban is biztos lesznek részlet szabályok így a
közterületi trafók, kapcsolószekrények, légkábeleknek, villanyoszlopoknak az ügye is belekerül a
rendeletbe. Lesz lehetőség, hogy ezzel kapcsolatban is részlet szabályokat állapítson meg a
település. Több hatóság is véleményt fog mondani az elkészült arculati kézikönyvről és a
településkép védelmi rendeletről. A magyar építész kamara egyfajta építészeti véleményt fog
erről az anyagról adni, de többek között a Nemzeti Hírközlési és Média Hatóságnak, a DunaDráva Nemzeti Parknak is lehetősége lesz ezt a kézi könyvet véleményezni. Az illetékes szervek
által tett észrevételeket be kell majd építeni az anyagba, amennyiben a testület úgy dönt, hogy
jogosnak, hasznosnak tartja. A miniszterelnökség adott egyfajta informatikai támogatást a
kézikönyv készítéséhez. A Lechner tudásközpont révén él egy internetes oldal, ahol a települést
regisztráltuk. Az oldalon különböző minta rajzok, segédletek, térképkészítő alkalmazások érhetők
el. Ennek a segítéségével a kézikönyv színesíthető, illetve különböző magyarázó szövegek és
ábrák érhetők el. Az arculati kézikönyv lényege, hogy nagyon egyszerűen, közérthetően
fogalmazza meg az építészeti értékeket. Lesznek óhatatlanul olyan szakkifejezések, amiket nem
lehet kikerülni. Az építtetők, a lakosok számára igazából a lényegi információt az a leírás és
fénykép állomány fogja jelenti, mely az anyag nagyrészét képezi. Az arculati kézikönyv és a
településkép védelmi rendelet illeszkednek a településfejlesztési és a rendezési eszközök sorába.
Tengelic település meg fogja most újítani az egész rendezési tervét. Ennek kapcsán az első lépés
az lesz, hogy a településfejlesztési koncepciót kell majd aktualizálni. Ez egy olyan szöveges
anyagrész, ami most már elérte a tizedik életévét vagy lehet már jócskán meg is haladta azt.
Törvényi kötelezettség az, hogy ezt a munkarészt legalább tíz évente felül kell vizsgálni. Nagyon
sok jogszabály megváltozott az elmúlt tíz évben. Ezeket az új szabályozásokat át kell vezetni
ebbe a rendezési tervbe és a fejlesztési koncepcióba. Talán még nem is voltunk európai uniós
tagok, mikor készült ez a koncepció. Azóta a fejlesztési források például európai uniós
támogatásokból származnak. Célszerű ezeket az általános tervezési elveket figyelembe venni. Az
unió nagyon sok ajánlást adott településfejlesztés kapcsán is. Ezek közül jó pár szerepeltetése a
koncepcióban nagyon fontos. A településfejlesztési koncepció a település fejlesztésének irányait
fogja kijelölni nagyjából 10-15 éves távlatban. Konkrét beavatkozásokat, beruházásokat
szerintem nem szabad ebben az anyagban nevesíteni. Valamikor a testület ragaszkodik ahhoz,
hogy nevesítsenek meg építési tevékenységeket, de szerintem a koncepciónak keret jellegűnek
kell lenni és főbb irányokat szabad csak kijelölnie. A koncepció célja még az is, hogy a rendezési
terv készítéséhez adjon egyfajta iránymutatást a tervezőknek, hogy amikor az építési szabályokat
kidolgozzák, akkor milyen irányba menjenek, hogyan képzelik el a település különböző részeinek
a jövőjét, milyen területfelhasználásokat képzelnek el A közműves infrastruktúra ellátottsága
milyen szinten áll jelenleg és hova kellene fejlődjön 10-15 éves távlatban. Milyen közúti
megközelítése van a településnek, azon kell-e javítani. A közintézményekkel, önkormányzati
tulajdonban lévő ingatlan állománnyal hogyan tervezik ebben az időtávlatban a gazdálkodást. A
település működése kapcsán vannak-e különböző nehézségek, melyek megoldásra szorulnak. A
helyi vállalkozások, foglalkoztatók elképzelései hogyan illeszthetők be az önkormányzat
fejlesztési elképzelései közé. A településfejlesztési koncepciót még idén a képviselő-testület
elfogadhatja, melyet egy határozattal tehet meg. A koncepció elkészülte után a település
szerkezeti terv készítése következik. Ez egy olyan térképi munkarész, ahol a település teljes
közigazgatási területét különböző területfelhasználási kategóriákra osztja be a tervező és
meghatározza milyen funkciók a település mely területén helyezhetők el. Ezen a szerkezeti terven
ábrázolásra kerülnek még különböző korlátozások, védelmi kategóriák. Olyanokra kell gondolni,
mint például vízbázisvédelem vagy különböző hulladéklerakó telepek, szennyvízkezelő
telepeknek a védőtávolságai. Különböző örökségvédelmi, természetvédelmi korlátozások is
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lehetnek. Ezek behatárolják a területek hasznosíthatóságát. A településszerkezeti terv arra
hivatott, hogy ezt a sok szempontot egy térképen ábrázolja és ehhez egy műszaki leírást csatoljon
a tervező, amiből a részletszabályok a helyi építési szabályzathoz kidolgozhatók. A helyi építési
szabályzat hivatalosan úgy készül, hogy a szerkezeti tervet szintén elfogadja a testület
határozattal. A helyi építési szabályzat kidolgozását elkezdik, melynek egy melléklete lesz egy
szabályozási terv, egy térképi munkarész, mely külön fogja tartalmazni az összes belterületi
területet. Tengelicen 10-11 lakóterület van. Illetve a külterületet egy külön térképen fogja
ábrázolni. Ebből a szabályozási tervből már kiolvasható minden egyes ingatlanra vonatkozóan,
hogy az adott ingatlanon mi építhető, milyen nagyságú épület, milyen funkcióval, milyen
beépítettséggel – utóbbi azt jelenti, hogy a teleknek százalékos arányban mekkora része építhető
be -, a telken belül az épületet, hogyan kell elhelyezni. Ezen túlmenően szabályozni fogja a
közterületek szélességét és nagyon sokféle korlátozás is szerepelhet ezen a térképen. Ez mind az
építési hatóság munkáját segíti, akkor amikor építési engedélyeket adnak ki különböző kérelmek
kapcsán.
A településrendezési terv felülvizsgálata jövő év közepére fog nagyjából elkészülni, akkora lesz
olyan állapotban, hogy az a sok hatóság, államigazgatási szerv, akiket kötelezően be kell vonni az
egész folyamatba, azok véleményt tudnak mondani erről az elkészült anyagról. Az általuk tett
észrevételeket sok esetben kötelezően be is kell építeni az anyagba. Ez egy nagyon sok szereplős,
hosszú folyamat. Azon államigazgatási szervek száma 20 felett van, akiknek joga van érdemi
észrevételt tenni a rendezési tervvel kapcsolatban. Sok esetben egymásnak ellentmondó
észrevételeket is szoktak tenni. Például volt arra példa, hogy egy természetvédelmi érdek egy
ásványi nyersanyag kitermelési érdekkel ütközött. A bányakapitány és a nemzeti park
igazgatósága ellentétes feltételeket szabott ki a rendezési terv kapcsán. Ilyenkor a kormányhivatal
keretein belül működő állami főépítésznek van olyan lehetősége, hogy ezeket az
ellentmondásokat kiszűrje és egyeztető tárgyalást hívjon össze, aminek az eredménye
befolyásolni fogja a tervi megoldást és ezzel együtt az építési szabályzatnak a részletszabályait is.
Azért húzódik el ilyen sokáig egy rendezési terv készítése, mert ennyire sok szereplős eljárásról
van szó. Az egyeztetési folyamata a rendezési terv készítésnek úgy került meghatározásra, hogy
kötelezően ezt a rengeteg szereplőt mind be kell vonni és a véleményeket meg kell várni, meg
kell ismerni és abban érdemben válaszolni kell. A jelen lakossági fórum célja az, hogy erről a
most elinduló munkafolyamatról tájékoztatást adjunk. Folyamatban van már a rendezési terv
módosítása is, mely során a mezőgazdasági tevékenységű Dalmandi Zrt részéről víztározó
építésére merült fel fejlesztési igény. Ennek megvalósíthatóságához van szükség
területfelhasználási átsorolásra a tervben. Jelenleg az elkészült anyagok véleményezése zajlik. Az
arculati kézikönyv készítése már elindult a település tervezővel a közterületen találkozhatnak.
Készülnek azok a fényképek és azok a térképek, amik ebben a kézikönyvben majd szerepelni
fognak. Ha bármilyen észrevételük vagy javaslatuk van ezekkel a munkarészekkel kapcsolatban
akkor azt szeretném kérni, hogy ezeket írásban legyenek szívesek megtenni. A polgármesteri
hivatalban ezeket az észrevételeket le lehet adni. Hasznosak szoktak lenni a javaslatok. Nem
biztos, hogy a mostani arculati kézikönyvben minden javaslat megválaszolásra kerül. Vannak
olyan észrevételek, kérelmek, melyeknek igazából a szabályozási tervben és az építési
szabályzatban lesz létjogosultsága, ott születik meg a válasz ezekre a kérdésekre. Az arculati
kézikönyvvel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy az önkormányzat honlapján elérhető
lesz. Kinyomtatva a polgármesteri hivatalban hány példányszámban lesz elérhető azt nem tudom.
Ennek a nyomdaköltsége elég magas. Elektronikus formában könnyebb terjeszteni ezt az
anyagot. Biztos nagy segítség lesz az építészek és az építtetők számára, hogyha megismerhetik
mielőtt egy építési tevékenységbe belekezdenek, hogy mi a helyben hagyományos építési mód. A
szakmai szervezetek mint például a magyar építész kamara milyen ajánlásokat fogalmaz meg
ezzel a hagyományos építési rendszerrel kapcsolatban. A jelenleg hatályos építési szabályzat
helyi védelemmel kapcsolatos rendelkezései idén október elsejével hatályukat fogják veszteni,
ezért célszerűen az új településkép védelmi rendelet úgy kellene elkészüljön, hogy erre a
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határidőre hatályba is tudjon lépni. Ez annak elkerülése végett szükséges, hogy ne legyen
átmeneti állapot amikor a régi szabályok már megszűntek, de az újak még nem léptek életbe. Így
egyfajta folyamatosság biztosítható lesz. A település anyagi támogatást igényelhet majd ennek a
munkarésznek az elkészítésére. A támogatás igénybevételének részleteiről a nyáron tudunk
többet mondani. Települési főépítészként igyekszem a szakmai munkában segítségére lenni az
önkormányzatnak. Ha a hatóságok részéről kérdések merülnének fel, akkor igyekszem a település
tervező kollégával együtt érdemben megválaszolni.
Amennyiben van kérdésük, akkor nagyon szívesen válaszolunk ezekre. Ha írásban szeretnének
konkrét észrevételt tenni, akkor ahogy említettem a polgármesteri hivatalba legyenek szívesek
eljuttatni. Minden egyes észrevételre érdemi válasz fog születni. Megpróbáljuk majd az
észrevételeket beépíteni az arculati kézikönyvbe vagy a rendezési tervbe, ha ott van szerepe.
Kövecses Imre Homológia Kft. képviselője: Az arculat tervezés az utakról látható arculatra
vonatkozik vagy belső udvarokra is?
Béres Gábor főépítész: Mindegyikre vonatkozik, az egy elsődleges szempont, hogy a
közterületről látható homlokzatok és a teleknek a közterület felől érzékelhető részére mondjon
elsősorban olyan szabályokat, amiket kötelezően figyelembe kell venni. De az egész telekre
vonatkozóan előfordulhatnak olyan védelemre érdemes építészeti elemek, amik az utcafrontról
nem láthatók. Például egy gazdasági épület, mely a lakóépület mögött helyezkedik el. Vagy adott
esetben egy szőlőhegyi présház épület, ami olyan eldugott helyen van, ami közterületről
egyáltalán nem látszik. Adott esetben egy kút, egy pince lejáró is lehet építészeti érték, melyet
érdemes összegyűjteni és ebben az arculati kézikönyvben megjeleníteni. Elsősorban a közterület
felől közelítünk, de nem csak a közterületről látható és érzékelhető elemeket fogja tartalmazni. A
közterületen elhelyezhető padok, hulladéktároló edények, villanyoszlopok, kandeláberek,
buszvárok is szerepelni fognak az anyagban. Sőt a közterületi növény állományra vonatkozóan is
elképzelhető, hogy lesznek olyan javaslatok. Például melyik növény fajtákat milyen területen
érdemes elhelyezni. Ezeket most előre még anélkül, hogy ez a felmérési munkarész a településre
vonatkozóan megtörtént volna nem tudom megmondani milyen tartalommal fog elkészülni.
Konkrét javaslat augusztus végén szeptember elején lesz, amikor is egy újabb lakossági fórumot
kellene majd tartani. Addigra megismerjük azon szervezetek véleményét is például az építész
kamaráét, akik érdemben az addig elkészült anyagról mondanak egy szakmai véleményt. Ennek
ismeretében tudunk beszélgetni arról, hogy a kézikönyv tartalmát, hogyan alakítsuk tovább. Ha a
fórumot meg lehet tartani ősz elején, akkor szeptember végével ez a kézikönyv elfogadható lesz.
Azt még érdemes figyelembe venni, hogy a helyi védelem kérdésköre az egy picit egyszerűbben
módosítható lesz a jövőben, mint ahogy eddig. A helyi védett objektumok köre változhat ebben a
településkép védelmi rendeletben. Az, amit a testület szeptember végével elfogad az nem egy
kőbe vésett szabály. Elképzelhető, hogy akár menet közben vagy akár évek múlva kiderül, hogy
valamilyen nagyon fontos objektumot érdemes lenne felvenni a helyi védett listára, akkor az
egyszerűbben keresztül vihető lesz. Sőt, ha időközben kiderül valamelyik ingatlanról, hogy az
állaga annyira megromlott, hogy esély nincs az ésszerű keretek közötti megmentésére – tehát
épület szerkezeti oldalról olyan károsodásai vannak, amik menthetetlenné teszik az adott ingatlan
-, akkor hiába védjük akkor is össze fog omlani. Azt pedig, hogy újjáépíteni az adott ingatlant
van-e értelme mindig egyedileg kell majd mérlegelni.
Kövecsesné Prikkel Gabriella Homológia Kft. képviselője: Így hallgatva azt nem tudom
eldönteni, hogy ez az arculat tervezés egy ízlésbeli kérdés vagy mennyire konkrét például, ha azt
veszem alapul, hogy néhány évvel ezelőtt kaptunk sok-sok levelet a faluban és akkor kiderült,
hogy minden épület szinte helyi védelem alá került vagy valami hasonló dolog volt, aztán ebben
lett valami módosítás. Sok nehézséget is jelentett a későbbiekben. Ugyanígy vagyunk a
központon található cégünk egy régi székhelyével, ahol van egy kovácsolt vaskerítés, aminek a
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lábazata modernebb betonkockákból van. Ahányszor elmegyek arra, aggódva nézem, mert az
átlagosnál magasabb a lábazata, mert egyfajta töltést is jelent gyakorlatilag, van egy olyan része,
ami nagyon labilis és mindig nézem, hogy mikor fog már kidőlni, mert akkor valamit lépni kell.
Az én ízlésemnek a betonlábazat és a kovácsolt vasrésze nem fér össze. Az, hogy a vasat védetté
nyilvánították azt még megtudom érteni, de a lábazati betonblokkok nem nagyon illenek oda.
Béres Gábor főépítész: Az ízlés kérdése, hogy mi az, amit értékesnek és szépnek tekintünk ezt
most nem úgy kell elképzelni, hogy van egy tervező és ő egy személyben fogja eldönteni, hogy
Tengelicen mi az, ami szép ezentúl és ehhez kell igazodni. Hanem a magyar építész kamara
kötelezően részt vesz ebben a folyamatban, neki van egy olyan rálátása, hogy mi az, ami
Magyarországnak ezen a területén hagyományos építési rendnek tekinthető és a kézikönyvben
szereplő dolgok mind csak javaslatok. A kézikönyv nem lesz egy kötelezően betartandó
jogszabály. Ez egy ajánlás arra vonatkozóan, hogyha valaki építeni szeretne, akkor a könyvből
ötleteket merítsen. Éppen ezért jó példákat is fog tartalmazni és kifejezetten csak jó példákat.
Egyetlen egy rossz példa nem lesz benne. Kifejezetten tiltják, hogy rossz példákat
szerepeltessenek benne. A kézikönyv a gondolkodásmódot szeretné befolyásolni. Ha valaki
építeni szeretne, akkor mielőtt maga kitalálja, hogy mire gondolt, előtte ezt a kézikönyvet lapozza
át. Ebből nagyon sok ötletet meríthet és befolyásolni fogja egészen biztosan az ő gondolkodását.
A másik, hogy egyedi védett épületeket, kerítéseket például védelem alá helyezünk-e az a
településkép védelmi rendeletnek lesz az ügye. A rendelet szeptember végéig elkészül. Van egy
füzet, mely a jelenleg védett objektumokat tartalmazza. A képviselő-testületnek lesz lehetősége
arra, hogy ebből a listából mi az, amit megtartsanak és mi az, amire mondjanak felújítási
javaslatokat. A rendelet készítése kapcsán a településtervezők adnak majd egy javaslatot, hogy
véleményük szerint mi az, ami védelemre érdemes, de, hogy azok közül mit fog megtartani a
testület ez majd a szeptemberi beszélgetések során fog kiderülni. A javaslatra egyébként a
különböző államigazgatási szervek is mondanak véleményt és ők is adott esetben
befolyásolhatják ezt a listát. Az állami főépítésznek is van helyismerete, van egy elképzelése,
hogy kvázi Tengelicen milyen épületeket, milyen formavilágot kellene védelem alá helyezni. Az
már az önkormányzat anyagi lehetőségeitől függ például a védett épületek felújításához biztosít-e
anyagi forrást.
Tolnai Lászlóné jegyző: A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében minden évben
elkülönít egy bizonyos összeget erre a célra.
Béres Gábor főépítész: Kérdés az, hogy ezt továbbra is megteszi-e, illetve, hogy mekkora
összegben. Esetleg csak jelképes összegben.
Tolnai Lászlóné jegyző: Jelenleg inkább csak jelképes az összeg.
Béres Gábor főépítész: Egy hagyományos stílusban felújítható épület építési költsége sok esetben
magasabb is lehet, mint mondjuk egy újabb építési módszerrel vagy technológiával felújításra
kerülő építésnél. A testületnek lesz joga eldönteni, hogy fontosnak tartja-e ezt a szempontot, hogy
a település karaktere megmaradjon vagy pedig szabadjára engedi a történetet és ezzel a
kérdéskörrel viszonylag kevésbé foglalkozik. Ettől függetlenül, hogy hogy dönt a testület lesz egy
új elem a szakmai konzultáció a települési főépítész részvételével. Ez elég nagy mértékben tudja
alakítani kézikönyvtől, rendelettől, mindentől függetlenül azt az építési tevékenységet, amit majd
október elseje után fog a településen megszületni és végbe menni. Egy ilyen szakmai párbeszéd
adott esetben az építésszel, - akit megbíznak majd, hogy tervezze meg az épületet – egy nagy
lehetőség. Egy ilyen beszélgetés kapcsán nagyon sok pozitív megoldás tud születni. Tudom azt,
hogy sok építész igényelné is azt, hogy lehetősége legyen valakivel megbeszélni, hogy az általa
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megtervezett épület alapkoncepcióját jól képzelte-e el. Ha az anyaghasználatra van 10-15
elképzelése, abból milyen irányba menjen tovább. Ha nem tudja, tanácstalan az épület színezését
illetően, akkor legyen valaki, akivel ezt meg tudja beszélni. Ha a telken belüli elhelyezésre
vannak variációk és nem tud egyértelműen állást foglalni, hogy mi lenne az, ami jó. Nagyon jó
lehetőség az, hogy a települési főépítésszel lesz majd alkalma ezeket átbeszélni. Közösen biztos
ki tudnak találni majd egy pozitív megoldást. Reméljük azért nem vesznek össze ezen a
beszélgetésen, mert sajnos ez is előfordulhat. A településkép védelmével kapcsolatos szabályok
nagyon szigorúan számon kért szabályok lesznek. Az építés felügyelet végzi majd ezeknek a
településkép védelmi szabályoknak az ellenőrzését. Célszerű nem belefutni egy olyan helyzetbe,
hogy például építés közben derüljön ki, hogy nem vettek figyelembe bizonyos szabályokat.
Célszerű a szakmai konzultációt a tervezés folyamán igénybe venni. Sőt esetleg nem is egyszer,
hanem többször, már akkor, amikor az ötlet megszületik, hogy valamit szeretnének építeni. Az
ötlettel javasolt megkeresni az önkormányzatot. Azt, hogy a szakmai konzultáció, hogy fog
lefolyni azt a rendelet részletesen le fogja írni.
Kövecsesné Prikkel Gabriella Homológia Kft. képviselője: Nincs ellentmondásba azzal, hogy 300
m2-ig nem kell építési engedély?
Béres Gábor főépítész: Két folyamat van jelenleg Magyarországon. Van egy „lazítás” a
lakásépítések kapcsán. Nem kell építési engedélyt kérni csak bejelenteni egy ügyfélkapus
rendszeren az építési tevékenységet. Másrészről viszont éppen az aktuális feladatok az arculati
kézikönyv és településkép védelmi rendelet a másik folyamat. Meg szeretnék őrizni a
hagyományos településképet. Tehát az, hogy szabadjára engedték az építési tevékenységet nem
jelenti azt, hogy bárki bármit építhet. Hanem a bürokráciát akarták ezzel csökkenteni és olcsóbbá
tenni az építési engedélyezési eljárást. Ez a kettő egymással párhuzamosan fog létezni. Lesznek a
településen például olyan részek, ahol településkép védelmi szempontokat nem kell
érvényesíteni, mert nincsen annyira új építési terület kvázi nincsen mihez igazodni, nincsen olyan
értékes korszakból fennmaradt részlete az épület állománynak, amit érdemes lenne tovább
örökíteni vagy ahhoz igazodni. Ezeken a területeken a sima bejelentési eljárással, akár főépítészi
konzultáció nélkül is nyugodtan lehet ezentúl is építeni. De a településnek vannak olyan részei,
amiken belül szerintem hasznos lesz majd egy ilyen szakmai konzultáció. Hogy a településnek
melyik részei lesznek ezek, azok majd a településkép védelmi rendeletben kerülnek
meghatározásra helyrajzi szám szerint, körül határolva a területek. Ezeken a területeken belül, ha
valaki építeni szeretne, akkor ezt a szakmai konzultációt igénybe kell venni és ennek a
végeredményét reméljük az építésnél figyelembe tudják venni.
Kövecsesné Prikkel Gabriella Homológia Kft. képviselője: Honnan lehet azt megtudni, hogy ezek
a bizonyos kijelölések, hogy egy adott területen milyen kategória van és mit jelent az a kategória?
Ezt cégek szempontjából kérdezem.
Béres Gábor főépítész: Ez a besorolás a helyi építési szabályzatnak lesz a része. A település teljes
közigazgatási területét különböző övezetekre fogja besorolni. Minden egyes építési övezetre
vonatkozóan meghatározza többek között, hogy milyen funkciójú, mekkora nagyságú és milyen
magas épület helyezhető el, illetve a telken belül hova lehet az épületet elhelyezni. Ebből lesz
többféle variáció. Van egy kormányrendelet, ami meghatározza a főbb kategóriákat. Ezek a főbb
kategóriák tovább részletezhetők a tengelici szabályozási terven. Mondok egy példát: A falusias
lakóterület egy országosan meghatározott kategória, ennek a területnek lesz legalább 4-5
különböző alkategóriája, ami térképen majd ábrázolásra kerül. Ezek valamilyen részletszabályban
különbözni fognak egymástól. Tehát például vagy a telken belül másképp állnak az épületek vagy
az utca fronti telekhatártól hátrébb helyezkednek el az épületek vagy az épület magassága vagy a
szint száma más vagy a telek mérete különböző a többitől. Ezekben a részletszabályokban lehet
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eltérés. Túlságosan nagy módosítást a jelenleg hatályoshoz képest nem tudok elképzelni. Ez
természetesen nem jelenti azt, hogy egy-egy területnek a jövőjét illetően nincs új elképzelés.
Elképzelhető, hogy egy gazdasági tevékenységet végző egy olyan telken szeretne fejleszteni például telephelyet létesíteni – ami eddig más övezetben szerepelt és emiatt nem lehetett. Most
van lehetőség arra, hogy ezt a fejlesztési elképzelést az önkormányzat felé jelezze az ingatlan
tulajdonos. Azért, hogy amikor ősszel a szerkezeti terv és a szabályozási tervnek a tervezése
elkezdődik, ezt az igényt figyelembe lehessen venni. Ha valaki lecsúszik erről a folyamatról,
akkor is még lesz lehetősége észrevételt tenni, mert ezek a munkarészek közzé lesznek téve és
meg kell ismertetni a lakossággal. Több helyen ki lesz függesztve, gondolom a hivatalban is meg
lehet tekinteni a térkép és a szöveges anyag egy példányát. Kicsit bonyolultan megfogalmazott
jogszabályok lesznek, természetesen segítséget lehet majd kérni a részletszabályok
értelmezéséhez. Ha van valakinek építési szándéka azt írásban jelezheti az önkormányzat felé és
kapni fog rá egyfajta választ, hogy az építési tevékenység ott majd véghez vihető lesz-e az adott
telken. Miben kell esetleg változtatni az eredeti elképzelésen. A tervezési folyamat kb. 1 évig fog
tartani. Ezen belül lehet jelezni ezeket az elképzeléseket. Bármilyen építési terület felhasználással
kapcsolatos javaslatot most van ideje megtenni. Például, ha egy nagyobb telket fel szeretnének
osztani részekre, akkor ez a jövőben engedélyezhető lesz-e vagy sem az most fog kiderülni ebből
a rendezési tervből. Azt javasolom az igényeket mindenféleképpen írásban jelezzék. Többször
lesz majd lehetőség ezeknek az észrevételeknek az átbeszélésére.
Kövecsesné Prikkel Gabriella Homológia Kft. képviselője: Ha valakinek valamilyen
tevékenységi elképzelése van vagy mondjuk egy érékesítésnél is olyan szabad telkek vannak ott
sem mindegy milyen a besorolása annak a területnek. Én már ott érzem a problémát, hogy a
fogalmakkal sajnos nem vagyunk tisztában. Segítséget kell majd kérnünk mindenképp.
Béres Gábor főépítész: A rendezési tervek a most hatályoshoz képest nem lesznek egyszerűbbek,
hanem még bonyolultabbak lesznek, mert még több szabály született az elmúlt tíz évben, ami
kötelezően szerepeltetni kell. Nagyon nehezen értelmezhetők ezek a tervek, de nem lehet mást
tenni jogszabályi kötöttség és az építési hatóságok ezt a tervet használják a mindennapi munkájuk
során. Közérhetővé tenni ezeket az építési szabályokat nagyon nehéz. Olyan sok szempontot kell
figyelembe venni, amiknek meg vannak a szakkifejezéseik, a jelölés rajz technikája. Az
értelmezéséhez segítséget kell igénybe venni. Reméljük ez a segítség a hivatalban elérhető lesz.
Tolnai Lászlóné jegyző: Igyekszünk megadni a megfelelő segítséget.
Kövecsesné Prikkel Gabriella Homológia Kft. képviselője: Sajnos találkoztunk olyan
szabályozással, ami számunkra nem megfelelő. Ez egy siló építési magasságával kapcsolatban
lépett fel. Anno úgy volt, hogy a rendezési tervben szereplő magasságtól eltérő magasságot is
engedélyezhetett az első fokú építési hatóság. Erre jelenleg nincs lehetőség.
Béres Gábor főépítész: Hát igen. Folyamatosan jönnek újabb meg újabb technológiák. Például a
megújuló energia 10 éve nem volt napirenden. Ma meg már mindenki napelemet akar, meg
geotermikus energiát akar hasznosítani, szélkereket akar mindenki. A házakat pedig hőszigetelik.
Ezeket a témákat a régi rendezési terv nem tudja kezelni. Ezekre sok esetben új szabályokat kell
alkotni. Most már eljött ennek az ideje. Ezekre vonatkozóan is fog tartalmazni az építési
szabályzat rendelkezéseket.
Tóth Dóra Kata tervező: Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy amire jegyzőasszony nem tud
válaszolni, arra majd én megpróbálok. Jegyzőasszony a tervezés lezárása után is nyugodtan
kereshet.
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Tolnai Lászlóné jegyző: Köszönöm.
Kövecsesné Prikkel Gabriella Homológia Kft. képviselője: Azokkal a kérdésekkel, amiket
feltettem mikor kell foglalkoznunk. Az arculati téma az másik dolog.
Béres Gábor főépítész: Igen az arculati rész a lakosokra nézve nem kötelező érvényű rendelkezés.
A településképi rendelet és az építési szabályzat már igen. Én azt mondom, ha most van
valamilyen építési szándék, amivel kapcsolatban bizonytalanok, jó lenne, ha még a nyáron írásos
formában eljutna az önkormányzathoz. A legjobb cím és helyrajzi szám alapján beazonosíthatóan
megjelölni az adott területet.
Tóth Dóra Kata tervező: Amikor elkészül a rendezési terv, a helyi építési szabályzat
véleményezési anyaga, az is mindenféle felületen meg fog jelenni. Remélhetőleg, aki figyeli az
találkozni fog vele. Ha máskor nem, akkor még lesz lehetőség bármilyen kérdéssel vagy
igénnyel, javaslattal kapcsolatban az önkormányzat felé írásban fordulni. Ha a honlapon, hirdető
felületen, a helyi lapban meg fog jelenni, akkor remélhetőleg minél többen élnek majd a
lehetőséggel. Elég sokszor szembesültünk azzal, hogy próbáltunk mindenféle közzétételi
lehetőséget megragadni, de mégsem tudott valaki, akkor róla, amikor lehetősége lett volna
véleményt mondani. Amikor jóváhagyta a testület utána merült fel valamilyen fejlesztési igény.
Ekkor ez már egy új eljárást igényel. Hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a lakosság tudjon erről.
Tolnai Lászlóné jegyző: Ha nincs más kérdés, köszönöm mindenkinek a részvételét.
Szeptemberben már konkrétumokkal fogjuk várni az érdeklődőket.
Tóth Dóra Kata tervező: Úgy gondolom, hogy az arculati kézikönyvet projektoron ki is
vetíthetnénk.
Tolnai Lászlóné jegyző: Rendben. Ez megoldható. Köszönöm a részvételt még egyszer.
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főépítész

Gáncs István
polgármester
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