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TENGELIC KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK
2020. ÉVI 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA
‐ I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS ‐

I.

BEVEZETŐ

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ DÖNTÉSEK
1. Te nge lic k özsé g Ön kormányza tának Kép viselő‐tes tüle te 56/2 020. (X I. 1 7. ) szá mú
ha tár ozat ában (1 . s z. döntés ) úgy d ön tött, h ogy Telep ülésre ndezés i te r vét m ódosítja
az alá bbi p on tban :

A Te nge lic 0438/ 17 h rsz.‐ú inga tla n M á‐1 jelű á ltalán os mezőga zdasá gi te rüle tb ől 1 ha
na gys ágú t erü lete t (leen dő 0438/21 hrsz .‐ú földrész let) á ltalános ga zdas ági területbe
k í ván á tsoroln i gyü möl cs lé fe ld olgozó üzem, lakat os üze m, s ör főz de lé tesí tése
c é l já b ól .
2.

Ten gelic közsé g Önkor mányza tának Kép viselő‐testülete 107/ 2020. ( XII . 15 .) szá mú
ha tár ozat ában (2. sz. döntés ) ú gy d ön tött, hogy Te lepü lésre ndezés i ter vé t ter vi h iba
miatt módos ítja az a lábbi pontban:

A Te lepü lésren dezés i esz köz ökbe n az á lta lános gazd asági terü letbe sor olt 725/2 ,
725/ 10., 725/12 . és a 725/ 13. hr sz ‐ú földrészle tek G ip ‐á jelölése helye tt Gá je lölé se
érde kében .

ELŐZMÉNYEK:
ALAP DOKUMENTUMOK
Te lepü lésfe jle sztés i k oncepció ‐ el foga d va 14 0/201 7. (XI .28. ) önk . ha tár ozat tal
Te lepü lésszerke zeti terv ‐ e lfogad va 35/2017 . (I II.22.) sz ámú ön k. határ o zat ta l
Te nge lic k özsé g He lyi Építési Sza bályz atár ól sz óló 12/2018 . (X.31 .) szá mú ön k. re ndele te
A te lepü léskép védelméről s zóló 16/201 7. (XI .30.) önk ormányz ati rende lete
A te lepülés fe jlesztéssel, településre ndezéssel és településké pi feladatokka l
par tnersé g i e gyez tetés sza bálya ir ól sz óló 7 /2017 (I II.24.) önk . re ndele t

össze függő

A MÓDOSÍTÁS ÁLTALÁNOS CÉLJA, RÖVID LEÍRÁSA:
Vá lla lkozói igény merül t fe l ú j gazdasá gi tele phel y kia lakí tására (1. s zám ú m ód osí tás i terü let )
Te nge li c terü leté n. Me gviz sgál va a me glé vő k ihasz nálat lan ga zdasá gi területeke t ‐ annak
t ula jd on i visz onyá ra is te kin tet tel – nem ta lálha tó olyan gazd asá gi terü let , mely alk al mas a
te r vezet t tevéken ysé gek kia lakí tására egy ter ülete n be lül . Így ese tt válasz tás a 0438/17 hrs z.‐
ú k ült erüle ti földrés zlet re, ah ol a te lek megközel ítése egyszerű, a k özművesítés a határ os
k özte rüle t fel ől megol dha tó. A terü let ter mőföld ből va ló végle ges kivonás a megtörté nt, és
te leka lakítás is f olya matban van, mely sor án levá lasztásra ker ül a 0438/21 hrsz .‐ú földrész let,
ille tve a 0438/1 7 hrs z‐ú földré szlet viss zama rad ó rés ze ped ig a 0 438/20 hrsz ‐ ot kap ja .
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A módos ítás a fe nt i földré szle t á lta lános mezőga zdasá gi terüle tb ől á lta lános ga zdasági
te rüle tbe s or olásá t cél oz za.
Az ú j beépíté sre szánt ter üle t kijelölése miatt szükségessé vá lik a b iológiai akt i vi tás ‐érték
n ö velése , va lamint a tele pülé si zöld felü let i ará ny n övelése , í gy az ú j gaz dasági területtel
ha tár osan , a 043 8/17 hrsz .‐ú földrész let a ) és c) alrészle tén er dőterüle t kerül kijelölésre (2 .
szá mú m ódos ítás i te rület ).
A 20 18. é vi fe lü l vizs gá lat i ter vben té vese n ipar i ga zdasá gi terüle tkén t ke rül t jel öl ésre a
Te nge lic‐Szőlőhe gyen lé vő 725/2 , 725/ 10., 725/12 . és a 725/1 3. hrsz‐ú földrés zlete k ter üle te
(3. szá mú módosítási t erület). Az OTÉ K 6 . § (3) beke zdése a lapján a gaz dasá gi t erüle ten be lü l
k e r e s k e de lm i, s z ol gál ta tó ‐, ipa r i ‐, é s ál ta lá no s ga zd a s á g i te r ülete t k ül önb özt et ünk me g. A
fe nt i területe n a HÉS Z sze rin t a z OTÉ K 20/A . §‐ ban me ghat ároz o tt rende lte tések he lyezhe tő k
el , tehá t á lta lános gaz dasá gi terü let be tar toz nak. Ez al ap ján a telep ülé srende zési
esz köz ökben a terü let té vesen G ip ‐á jel ölés t kap ot t a Gá jel ölé s he lye tt . A m ód osí tás s orán az
a lább i ja vítás ok tör ténnek :
‐

Te lepü lésszerke zeti tervl apon a z érinte tt ter ület je lölése ja vításra kerü l Gip he lyet t Gá
jellel,

‐

a telep ülésszer kezet i ter v leír ó részé nek 9. olda lán ja vításra kerül a Gip‐á jelölés Gá
jelölésre

‐

A Ter ület i m érle gben az ip ari terü let na gysága ja vítás ra ke rül az á ltalános ga zdas ági
te rüle t k i vonás á val , és ú j sor ban s zerepe lte t jük a Gá terü lete k na gysá gá t

‐

a HÉS Z 13. § (1 ) be kezdés 6. pon t jába n, a 14. § (8 ) be kezdésé ben, az S z‐2 és Sz ‐3 je lű
sza bály ozá si ter vla pok on , val amint a 4. mel lék letbe n szerep lő táb láza t 10 . s or A.
oszl opá ban a Gip ‐á ja ví tásra kerü l Gá je lölésre .
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A ter vmódos ítás és ja vít ás a fen tebb le írtak alap já n az alá bb i te rüle teket éri nt i.

ha tály os szabá ly ozás i terv

t ervmód osítás

ha tály os szabá ly ozás i terv

t erv javítá sa

A ter vmódos ítás és a ter vi h iba ja vítása a Te lepülésszerk ezeti ter v, a Hely i Épí tési Sza bály zat
és annak mel lék letét képe ző Szabá ly ozás i te r v mód osí tásá t tesz i sz üksé gessé .

TERVMÓDOSÍTÁS MENETE:
Te nge lic k özsé g Önkormányza ta az épített k örnyezet alak ításár ó l és véd elmé ről s zóló 1997.
é vi LXXV III . T ör vény (t ováb biak ban É t v) , va lami nt az országos tele pülésre ndezés i és ép ítés i
k ö vete lményekr ől sz óló 253/199 7. (X II.20.) Korm. rende letnek (további akban OTÉK) ha tály os
előírásai, é s a tele pülésfe jlesztési konce pciór ól, az i nte grált tele pülé sfe jlesztési straté giá ról
és
a
te lepülésrendezés i
eszk özökr ől ,
val amint
e gyes
telepü lésrende zés i
sa ját os
jogintézmé nyekr ől sz óló 31 4/2012 . (XI . 8 .) kor mány ren deletnek (to váb biakba n E l jR . )
megfele lőe n k í vánja módosítani a településre ndezés i te r vét a tárgyi t elepülésrés zek
te rüle tfe lhasz nálás i e gysé gének átsorolásá va l.
Az 1. sz ámú d öntés ben meghatár ozott ter vmódosí tás egyezte tése az E ljR . 32. § (6 ) beke zdése
a lap ján tár gya lás os el járás ban t örtén ik, a z El jR 4 2. § bekez dése ala pján a tele pülé srende zési
eszköz te rveze tét a végső sz akma i véle ményez tetés el őt t véle ményez tet i a par tnerekkel. A
polgár mester a beérkeze tt vé leménye ket ismerte ti a képviselő‐tes tüle tte l. A beé r k e z e t t
véle ménye k e lf ogadásáról a kép visel ő ‐tes tüle t d ön t.
Ez t k ö vet ően kerül megkü ldésre az il letéke s á lla mi főé píté sz számára a ter vdokumentáció
zár ó szak ma i vé leményezés re. Az á lla mi f őépíté sz kérelem beé rkezésé től s zámított 5 na pon
be lül kezdeményez i az e gyez tető tár gya lást. Zár ó sza kma i vé lemén yét a tá rgy alás t kö ve tő 8
na pon be lül me gkül di a p ol gár mesterne k.
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A ter ve t az á lla mi f őép ítés z zár ó s zakma i ho zzá jár ul ó véle ménye ese tén fo gad hat ja e l a
te stü let .
A 2. s zámú d ön tésben m eghatár ozott ter vmódosí tás e gyezte tése az EljR . 32 . § (6a ) bekez dés
b . p on t ja a lap já n á lla mi főé pí tészi el járásba n t ör ténik .

TÁJÉKOZTATÁS A KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL
Me gá lla pí tha tó, hogy a ren dezési ter v 1 . szá mú fe jlesz tési dönté sben megha tározott
módosítása az egyes ter vek , ille tve progra mok k örnye zeti vizs gála tár ól sz óló 2/2005 . (I.11 .)
Kor m. rendele t ( t ovább iakba n: KR .) 1. § (3 ) be kezdésének hatá lya a lá t art oz ik, azaz a
te r vmódosítás várha tó kör nyezeti ha tása jele nt ősé gének eset i m eghatár ozása ala p ján
d ön thet ő e l, hogy kel l‐e k örnye zeti vi zs gála t.
A vár ható kör nyezeti hatás jelentősé gének eldöntése céljából a KR . 4 .§ (3) szer in t
t á jéko zta tás kész ül t (L ásd Tá jéko zta tás k örn yezet i érté kelés szük séges ségér ől, 2020.
de cember)
A k örnyeze tér t fe lelős szer ve k véleménye a lapján környezeti ér tékelé s ne m kés zül.
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II.

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ

1. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI

A településszerkezeti változás bemutatása

1 . Át n é ze t i t é r k ép a mód os í t á s s a l ér i n t et t t er ü l et ekr ől
1 . szá mú m ódos ítás i te rület :
A Ten gelic kü lter üle ti 043 9, 0434 , 0436 , 0249/2 hr sz.‐ú k özter ületek á lta l határ ol t
tömbön be lü l a 0438/ 17 hrsz ‐ú inga tlan ból 1 hek tár na gysá gú terü let ( leend ő 0438/21
hrs z‐ú ingatlan) általános mez őgazdasá gi területből á lta lános ga zdas ági terüle tbe
ker ül á ts orolásra.
2 . szá mú m ódos ítás i te rület :
A Ten gelic kü lter üle ti 043 9, 0434 , 0436 , 0249/2 hr sz.‐ú k özter ületek á lta l határ ol t
tömbön belü l a 0 438/17 hrs z‐ú in ga tlan ból 1 ,26 hektár na gysá gú te rüle t ált al ános
m ező ga zdasá gi ter ület bő l vé del mi erd őte rüle tbe kerül áts or olásra.
3 . szá mú m ódos ítás i te rület :
Te nge li c‐Szől őhe gyen a be lter ület ha tár, Sport u tca , Ar any Ján os utca és a S zéche nyi
u tca á lta l ha tárolt tömb ön be lül lé vő 725/2 , 725/ 10., 725/12 . és a 725/ 13. hr sz ‐ú
f öl drész letek Gip jel ölés helye tt Gá jel öl ést kap.
A ter vi hiba ja vítása t o váb bi vizs gá la tot ne m i génye l.
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A település sz erk ezeti változás ok t e rü l et r end ez és i t e r v ek k e l v a ló össz efügg és ein ek bemu tatása
L á s d a T e rü l e t r en d ez és i t e r v ek k e l való összha ng igaz ol ása című f e j ez e t et .
A változás ok hatá ly os telep ülés fejlesz tési k oncepcióval való összhang jána k b emu ta tása
A ter vezés i te rüle t övezet i áts or olása és a k özsé g fe jlesz tés i kon cep ci ó ja (Col ol ine Te r v K ft ,
201 7.) k özött e llen mondás n incs .
V éd elmi és k orlát oz ó elem ek
Közmű v ek véd őt ávolsága
A terü leten áthalad ó k özmű vezetékek : a 0438/2 1 hrsz .‐ú in ga tla n észak nyuga ti részé t
keres ztezi az E . ON 20 kV ‐os lé gveze téke, melyhez 5 ‐5 m vé dőtá volság tar toz ik . Mindké t
te rüle tet keres ztezi a Telek om f öld a latti vezeté kes hírközlés he lyi elosz tó hálózata a
te rüle tek d él i ol dalán .
A s zomszédos 0439 hrsz .‐ú köz terü lete n T arr Kft. hír közlés i lé gveze ték, E ON 0,4 kV ‐ os
sza badveze ték , E ON földgáz vezeték , ivóvíz vezeté k ha lad, védőtávol ságuk biztosított.
2. TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK
Tá j r en d ez ési ja vasl at ok
A ter vezés i ter üle t nem á ll természe t véde lmi o lta lom ala tt, ne m része orszá gos va gy hel yi
jele ntősé gű ter mésze tvéde lmi terü letne k, Natura 2000 te rüle tnek, az Or szá gos Ök ol ógiai
Hálóza tnak ne m ké pezi rés zét. Tá jképvé delmi terület övezeté be ne m tar toz ik .
A ter ve zési fe lada t tá jter vez ői ja vas lat ot nem igénye l.
Biológia i aktivitás érték változása
Az é pített k örnye zet alakításár ól és védelmér ől sz óló 1997 . é vi LXXV III . tör vény al ap ján
újonna n beépítésre s zánt területek kijelölésé vel e gy ide jűle g a tele pülé s közi gaz ga tási
te rüle tének ‐ a k ül ön jogs zabá ly alap já n szá mít ot t ‐ b i ol ógia i akt i vi tás ér téke (t ováb biak ban:
BAÉ) a z á tmi nős ítés el őt ti akt i vi tás ér tékhez képes t ne m csökkenhe t.
Jelenle gi ter vmódos ítás s orán új beépítésre szá nt t erüle t ker ül k ijelölésre , ezért aktivitás
ér ték sz ám ít ás sz üksé ges . Az ak ti vit ás‐ér ték szá mít ása a 9/200 7. (IV .3. ) ÖT M ren dele t a lap ján
t ör té nt .

BAÉ SZÁMÍTÁS
módosítás előtt
Módosítással érintett
területek:

nagysága (ha)

övezeti BAÉ szorzó
besorolás szám

Biológiai
aktivitás
érték

nagyság
(ha)

módosítás után
BAÉ
övezeti szorzó
besorolás szám

Biológiai
aktivitás
érték

1. módosítási pont
0438/17. (leendő
0438/21 hrsz ) Má‐ból
Gá

1

Má

3,7

3,7

1,00

Gá

0,4

0,4

2. módosítási pont
0438/17. (leendő
0438/20 a,c) hrsz. Má‐
ból Ev

1,26

Má

3,7

4,662

1,26

Ev

11,34

BAÉ előtte

8,362

9
BAÉ
utána

11,74

A te lepü lés bi ol ógia i ak ti vitás ‐ér téke a módosí tás u tán növek szik +3,378 egységgel a
mód osí tás el őt ti á lla poth oz képes t. A z áts orolás ok teh át me gfel elnek a 1997 . é vi LXXVI II.
tör vény előírásá nak.
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3. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE
A z ö veze ti á tsor olá s a te lepü lés me glé vő z ö ldfe lü let i rends zerében tény le ges vál tozást ne m
eredménye z. Az erdőterületbe való á tsor olá s a meglé vő állapothoz i gaz od ik.
A MATrT 12 .§ (3) beke zdése ala pján az új beépítésre szánt terület eseté ben a
te rüle tn övek mény kompe nzálá sára a ki je lölt erd őte rüle t sz ol gá l. Az 1 ha‐os növek mény 5%‐a
500 m 2 , me lyne k az ú j erd őte rüle t az 1,26 ha ‐os terü leté ve l megfele l.

4. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK
A ter vmódos ítás sorá n k özle kedés te r vezői ja vas lat nem szük séges .

5. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK
A z ö veze ti áts or olás szü kség essé tes zi a me g lé vő k özm ű és h írk özlés i in fras truktúra
fe jlesztését.
A ter ve zési te rüle t me llet ti közút on, Ten gel ic és Ki shí d ja között az a láb bi k öz mű vek kerül tek
k iépítésre:


E .ON Dé l ‐du ná nt úli Á r a mhá l óza ti Z r t t ula jd oná ba n lé vő , kis fes z ültsé gű (0 ,4 kV ‐os ),
el osz tó há lóza ti szerep körű, szab adveze ték.



E .ON Dé l ‐duná ntú li Gázhá lózat i Zrt PE 32 , 4 bar ny omá sú , el osz tó gáz ve zetéke



Me zőföldví z Kft. üze meltetés ében lé vő, nyom ás ala tt i, el osz tó hálóza ti s zerepk örű
vízve ze t é k

A belterület ha tárá i g, a Pe tőfi S ándor utca utols ó épületé ig Mezőföld víz Kft ü zemel tetésé ben
lé vő, gy ű jt ő há lózat i szerep kör ű, gra vitá ci ós tele pülé si szen nyvízve zeté k került k iépítésre,
va lamint a Magy ar Te lek om Nyrt . föld fe lett i hel yi (el osz tó) hálóz ata ha lad.
A ter ve zési te rüle ten k eres ztü l az aláb bi köz művek hala dnak :


E .ON Dél ‐du nánt úli Ára mhál óza ti Zrt tu la jdonába n lé vő k özép feszült ségű, eloszt ó
há lózati szerep körű szaba d vezeték



Magy ar Te lek om Nyrt tul a jdonában lé vő f öl d a lat ti hel yi (elosztó) há lóza t veze téke

A veze ték nél kül i h írk özlé s a tele pülés területén, így a te r vezés i terüle ten is biz tosít ot t.
A ter ve zett ber uházás során a köz mű i gények a sz ol gá lta tókka l egyez tetve, a me g lévő há lóza t
b ő ví tésé vel m eg ol dhat ók .

6. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK
A t e r vm ód os í t á s s o r á n a z 1. m ód osítássa l ér intett területen ú j beépítésre szánt terület kerül
k i jelölésre . A beépítés i érték 70 %‐os lesz, az építmény ma gassá g ped i g 9 m‐be n kerül
megá lla pí tásra .
Za j elleni véde lem: a ter veze tt gyü mölcs léfe ld ol gozó üzemelése k özbe n za jha tássa l nem kel l
szá m olni. A lak atos üzem és a s örfőző üzem műk ödése k özbe n mérsékelt za jha tás várha tó. A
várh at ó teher gép jármű for ga lom a ber uház ó be cslése sze rin t 1‐2 te her gép jár mű/na p. A
jövőbe n a te rüle thez k özeli – külterületen á thala dó – MÁV Vas út társas ágga l te r vezik a
szá ll ítás e gy ré szét bonyolí tan i.
A z üze mi és sza badi dős lé tesí tménye kben f oly tat ot t te véken ysé gből származó zajterhelési
ha tárér tékeit a k örnyeze ti z a j‐ és re zgés terhe lési határértéke k m egá lla pí tásár ól szóló
27/2 008. (XI I.3 .) KvV M‐Eü M e gyü ttes r endelet 1 . mellé klete szabja m eg a za jtó l vé dend ő
te rüle tek ép ítés i övezet i bes orolásá nak fü ggvényébe n. La kóterület ese tében a ha tárétrék
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na ppal (6 ‐22 óra között) 50 d B‐be n, é js zaka 40 d B‐ben kerül me gha tár ozás ra.
A mód osí tan dó terü let mel let t mez ő gazdas ági terü letek , erd őter üle t talá lha tók, mel yek
za jhatás szempontjából ne m re le váns területe k. A legk öze lebbi lak óter üle ti i nga tla n kb. 60 m‐
re talá lha tó. Megje gyze ndő, h ogy a za jha tás t a gazdasá gi terü let és a lak óte rüle t kö zé
beéke lődő erd őte rüle t (043 8/17 c), 043 8/16 h rsz .) me gszű ri.
A k örnye zetébe n lé vő és a terüle ten lé vő re ndel tetés ek figyele mbe véte lé vel a zajha tárér ték
sz i gor ítás a ne m ind okolt .
Ta la j és vizek védelme: A módosítás ter mőfölde t ne m érint. A Gá jel ű á lta lán os ga zdasá gi
te rüle t építés i öveze tben me gengede tt re ndeltetés ek várhatóan tala jminősé gre és felszín
a latti vízminősé gre kár os hatással ne m lesz nek. A gyü mölcsléf eld ol g ozó ü ze mh e z
sze nny ví zt isz tí tó berendezés t ép íte nek ki .
A ter üle tet ne m ér int i a TMTr T 3/6 . mellé klet e al ap ján a ví zminősé g‐ véde lm i te rület .
Levegőminősé g vé delme: A ter ületen a ter vezett létes ítménye k üze mbe hel yezése e setén a
le ve gő terhelé se mi nimá lisan n öveks zik . Az üze melésse l jár ó CO 2 k ib oc sátás min im al izál hat ó a
pr ojek t kereté ben ter veze tt na pele mes rendszer haszná la tá val . A gyü mö lcs léfe ld ol g ozó üzem
és a lakat os üzem működése ne m jár bűz hatássa l. A sör főző üz em működés köz ben mérsé kelt
bűzha tás várható, azonban ennek a lak óterü let től va ló tá volsága kb. 170 m , és a
k özbeéke lődő er dő a bűzhatá st je lentőse n megszűri.
A kib o csátás i hat árérté k, va lami nt a le veg ő vé del mi k ö vete lmények me gállapítás a a
k örnye zetvéde lmi hatósá g e gyedi e ljárás a lefoly tatása kereté n belül kerül me gha tár ozásr a az
elé rhet ő le g jobb te ch nika és a le ve gőterhe lést okozó for rásokra, te véken ységekre,
te ch nológiákra és lé tes ít ményekre vo natk ozó jo gszab ál yi me gha tár ozás ok alapján. A
le ve g ő véde le mre vo natk oz ó k övetel ménye ket a le ve gő véde lmér ől szól ó 306/2 010 . (XII .23.)
Kormány rend elet, a le ve gőterhe lt ségi sz int ha tárér téke it, továbbá a helyhe z kötött
lé gs zennye ző pon tf orrás ok kib o csát ási ha tárérté kei t a 4/201 1. ( I.14 .) V M r e n d el e t ta gla l ja.
T il os a lé gsze nnyezés , a di ff úz forrás k örnye zetvé delmi követelményekne k nem me gfe lel ő
m űkö dte tése m iat t fel lép ő le ve gő terhe lés, a le ve gő l akossá g ot za varó b űzze l va ló terhel ése,
továbbá a leve gő lé gszennyezettsé get okozó terhe lése.
A jó le vegők örnye zeti adottsá gok m egtartása érde kében a módos ítássa l éri nte tt terü leten
csak a t ör vény ben el őír t lé gsze nnyezés i hat árérté keknek me gfe lelő emissziójú te vékenysé gek
és területhasznála tok engedé lyezése lehe tséges .
A bűzk ibocsá tásról val ó rende lkezés t a k orábban e mlí tet t 306/ 2010. (X II.23.) Korm. rend elet
5 . § ‐a tart al maz za, me lyne k ér tel mébe n a bű z ki bo csátá sá va l já ró körn yezeti hatás vizs gálat
k öte les é s e gysé ges környeze thas zná lati engedély köteles te vé kenysé gek , va lamint
lé tesítmé nyek esetén a bűzter helő k öte les védel mi ö ve ze te t ki a lak ítan i.
Hu lladé kga zdá lk odás: A gyü mö lcs léfe ld ol gozó és s örf őz ő ü zem z öldhu lla dékát a te rüle ten
k ialak íta ndó komp osztá lóban hel yezi k e l. A lakat os üze m h ul ladék a he ti kb. 150 ‐200 k g sa vá lló
le mez hu lladék , melye t méh‐tele pre tud nak lead ni.
A hul ladék ter mel ő kötele s g ond osk odn i a hu lla dékok előírásszer ű – lehe tősé g szer int
sze lektív – gyűjté séről, tárolásár ól , a terü letr ől történ ő elszá ll ításá ról, vala mi nt
ár tal mat lan ít ásáról, mel ynek els ődle ges cél ja , h ogy megaka dály ozz a a hul ladék ta la jba ,
fe lsz íni és fel szí n al att i ví zbe, és le ve gőbe ju tásá t.
A ha tékony hul ladék gyű jtés ér dekébe n a je len le g jól funk ci oná ló gyűjtési rendszere ket meg
ke ll tar tan i, t o vábbra is el őté rbe kell helye zni a h ul ladék tömeg cs ökken tésé t
( hul ladék sze gény ter mékek , tömörí tés) és a szele kt í v gyű jté st. A hulladé k elhelyezése , illetve
h ull adék ‐fe lhas zná lás ép ítés i célra k izár óla g e ngedé ly b irt oká ban vé gezhe tő.
Te lepü lési és épí tet t k örnye zet: A mód os ítássa l ér in tett te rületeken ne m t alá lhat ó sem
orszá g os véde lem, se m he lyi védelem al att ál ló ép ítés zeti ér ték.
T olna Megye Kor mányhivata l Építésü gy i és Ör öksé g véde lmi F ő osz tály Öröksé g véde lmi
Osz tályá nak tá jék ozta tása ala pján az érintett területe n ny ilvántart ot t ré gésze ti lelőhely ni ncs .
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A k örnyeze tébe n
be tartá sa ese tén
á lta lánossá gba n
te rüle thaszná lat i

lé vő terü let felh asz nálás i e gysé gekhe z képes t a jogszabá ly i k öte leze ttsé gek
jele ntős környezeti ter heléssel nem ke ll szá m oln i. A te r vezet t módosít ással
a környeze ti igé nybe vétel tekintetébe n kezelhető beavatkozások,
funk ci óvá lt ozás ok k ö ve tkeznek be.
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7. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG BEMUTATÁSA

ha tál yos tervl ap

te r vezett módosítás

A 0438/17 . hrs z‐ú in ga tlan ból 1 hek tár na gysá gú terület (lee ndő 0438/ 21 hrsz.‐ú in gatlan) a
jele nle gi ál ta lán os me zőgazd asá gi terü let ből ál ta lán os gazdasá gi ter ület be ker ülnek áts orolásra .
A 0438/ 17 hrs z.‐ú földrés zlet a) és c) alrés zlete általá nos me zőgazdas ági t erület ből véde lmi
erd őte rüle tbe kerü l.
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8. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

Tengelic MATrT Országos Szerkezeti Tervében

Tengelic Tolna Megye Szerkezeti tervében

A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló
2018. évi CXXXIX törvény (továbbiakban: MATrT) Szerkezeti Terve a
következő területfelhasználási térségeket jelöli Tengelicre:

Tolna Megye Területrendezési tervének 8/2020. (X.29.) önkormányzati
rendelettel elfogadott (továbbiakban: TMrT) Szerkezeti terve alapján Tengelic
községet az alábbi térségi területfelhasználási kategóriák érintik:
 Mezőgazdasági térség
 Erdőgazdálkodási térség
 Települési térség
 Vízgazdálkodási térség

Mezőgazdasági térség
A település legnagyobb részét – szántóterületeit, gyepterületeit – ebbe a
térségbe sorolja az Ország Szerkezeti Terve.

Vízgazdálkodási térség
Az MATrT a település területén vízgazdálkodási térségként szerepelteti a Sió‐ A módosítással érintett területek mezőgazdasági térségben találhatók.
csatornát, a Gagarin majortól délre egy területet, a Csapó‐kastély közelében Az érintett területeken közlekedési illetve hírközlési infrastruktúra nem halad át.
lévő tavakat és a Benyovszky‐tavat.
Települési térség
Tengelic központi belterületét, Jánosmajort, Júlia majort, és Tengelic‐
Szőlőhegyet jelöli települési térségként a Terv.
Erdőgazdálkodási térség
Erdőgazdálkodási térségbe tartoznak a település meglévő erdőterületei,
valamint a központi belterület és a Benyovszky‐kúria között elterülő
mezőgazdasági területek.
A módosítással érintett területek mezőgazdasági térségben helyezkednek el.

TMTRT – ORSZÁGOS ÉS MEGYEI ÖVEZETEK
Az országos övezetekre vonatkozó előírásokat a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény
és a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet (a továbbiakban: Trtv
rendelet) állapítja meg.
A megyei övezetekre vonatkozó előírásokat Trtv. és a TMTrT állapítja meg.
Az országos övezetek az alábbiak:

települést érinti/nem érinti

tervezési területet érinti/nem érinti

a) ökológiai hálózat magterületének övezete

érinti

nem érinti

b) ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete

érinti

nem érinti

c) ökológiai hálózat pufferterületének övezete

nem érinti

nem érinti

d) kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete

érinti

nem érinti

e) jó termőhelyi adottságú szántók övezete

érinti

nem érinti

f) erdők övezete

érinti

nem érinti

g) erdőtelepítésre javasolt terület övezete

érinti

nem érinti

h) tájképvédelmi terület övezete

érinti

nem érinti

nem érinti

nem érinti

érinti

nem érinti

k) nagyvízi meder övezete

nem érinti

nem érinti

l) honvédelmi és katonai célú terület övezete

nem érinti

nem érinti

a) ásványi nyersanyagvagyon övezete –

nem érinti

nem érinti

b) rendszeresen belvízjárta terület övezete –

nem érinti

nem érinti

c) földtani veszélyforrás terület övezete –

nem érinti

nem érinti

támogatott

nem érinti

nem érinti

logisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete –

nem érinti

nem érinti

érinti

érinti

i) világörökségi és világörökségi várományos terület
övezete – nem érinti
j) vízminőség‐védelmi terület övezete

A megyei övezetek az alábbiak:

d) egyedileg meghatározott megyei övezetek:
innovációs‐technológiai
célterületének övezete ‐

fejlesztés

turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete

Ökológiai hálózat magterületének, ökológiai folyosójának övezete
TMTrT 3/1. melléklete alapján

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete
TMTrT 3/2. melléklete alapján

Megfelelőség igazolása

Megfelelőség igazolása

Tengelic község közigazgatási területét érinti az ökológiai hálózat
magterületének övezete (zöld) és az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának
övezete (narancssárga).
A tervezési területet egyik övezet sem érinti.

Tengelic község közigazgatási területét érinti a kiváló termőhelyi adottságú
szántók és a jó termőhelyi adottságú szántók övezete.
A tervezési területet nem érinti az övezet.

Erdők övezete, erdőtelepítésre javasolt terület övezete
TMTrT 3/3. melléklete alapján

Tájképvédelmi terület övezete
TMTrT 3/4.melléklete alapján

Megfelelőség igazolása

Megfelelőség igazolása

Tengelic község közigazgatási területét érinti az övezet.
A tervezési területet nem érintik az övezetek.

Tengelic község közigazgatási területét érinti tájképvédelmi terület övezete.
A tervezési területet nem érinti az övezet.
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Vízminőség‐védelmi terület övezete
TMTrT 3/6. melléklete alapján

Rendszeresen belvízjárta terület övezete
TMTrT 3/10. melléklete alapján

Megfelelőség igazolása

Megfelelőség igazolása
Tengelic község közigazgatási területét érinti a Rendszeresen belvízjárta terület
Tengelic község közigazgatási területét érinti a vízminőség‐védelmi terület övezete.
övezete.
Az övezet nem érinti a tervezési területet.
Az övezet nem érinti a tervezési területet.
MEGYEI ÖVEZETEK
Turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete
TMTrT 3/12/3. melléklet alapján

A települést nem érintő országos és megyei övezetek

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

világörökségi várományos területek övezete
nagyvízi meder övezete
honvédelmi terület övezete
ásványi nyersanyagvagyon terület övezete
földtani veszélyforrás terület övezete
innovációs‐technológiai fejlesztés támogatott célterületének övezete
logisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete

Megfelelőség igazolása
Az övezetre vonatkozóan figyelembe veendő előírásokat a TMTrT.
tartalmazza:
„A turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezetével érintett
települések fejlesztési koncepciója és településrendezési eszközei készítése
során törekedni kell a turisztikai nyomvonalas fejlesztések folytonosságára,
az egymást gyengítő párhuzamosságok kiküszöbölésére.”
A településrendezési terv módosítása összhangban áll az övezetre vonatkozó
megyei előírásokkal.
Tengelic község településrendezési eszközeinek módosítása során 10000 m 2 nagyságú terület került újonnan kijelölésre. Az újonnan
kijelölt terület 5 %‐a 500 m 2 . Az újonnan kijelölt terület kompenzálására a szomszédos területen, a belterület irányában 1,26 hektár
nagyságú védelmi erdő kerül kijelölésre, ezzel a terv megfelel a MATRT 12. (3) bekezdésben foglalt előírásának.
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9. BEÉPÍ TÉSI TERV
A ter vmódosí tásh oz beép ítés i ter vké nt b ecsa tolásra kerü l a gy ümölcs lé‐feldolgozó‐,
l akatos ‐, és s ör főz ő ü ze m he lyszí nra jz a, melyet Buzay Józse f (Rek ontir Ar chitects Kft.)
te lep ítés i konce pciója a lap ján készí tet tünk .

1.

mel léklet

az 58/2021. (III. 9.) önkormányzati határozathoz
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2.

melléklet

az 58/2021. (III. 9.) önkormányzati határozathoz

„ 4. melléklet
112/2018. (X. 30.) önkormányzati határozathoz
A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE
Közigazgatási terület (ha)

7093,12

Beépítésre szánt terület (ha)

537,3971

Beépítésre nem szánt terület (ha)

6555,7229

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEI
Lakóterület
Falusias lakóterület (ha)

287,3609

Kertvárosias lakóterület (ha)

7,0753

Vegyes terület
Településközpont terület (ha)

8,2056

Gazdasági terület
Kereskedelmi, szolgáltató terület (ha)

62,3783

Ipari terület (ha)

50,5935

Általános gazdasági terület (ha)

2,67

Különleges terület
Különleges mezőgazdasági üzemi terület (ha)

51,7278

Különleges idegenforgalmi terület (ha)

67,5187

Különleges közmű célú terület (ha)

1,1070

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEI
Beépítésre nem szánt különleges területek
Beépítésre nem szánt különleges terület (ha)

13,6811

Erdőterület
Gazdasági rendeltetésű erdőterület (ha)

892,8032

Védelmi rendeltetésű erdőterület (ha)

249,4542

Közjóléti rendeltetésű erdőterület (ha)

6,15

Mezőgazdasági terület
Általános mezőgazdasági terület (ha)

4681,2466

Korlátozott mezőgazdasági terület (ha)

459,2452

Közlekedési és közműterület
Közutak, közművek területe (ha)

205,8149

Vízgazdálkodási terület
Vízgazdálkodási terület (ha)
„

43,5277

3.

melléklet

az 58/2021. (III. 9.) önkormányzati határozathoz

„6. melléklet
112/2018 (X. 30.) önkormányzati határozathoz
A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS EREDMÉNYE
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény alapján újonnan
beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének - a külön
jogszabály alapján számított - biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest
nem csökkenhet.
A 7/2006. (II. 15.) önkormányzati határozattal elfogadott településszerkezeti tervben kijelölt
területfelhasználási egységek alapján a biológiai aktivitásérték a teljes közigazgatási területre számítva
29782,35803
A 2018. évi településrendezési terv készítése során számolt érték a teljes közigazgatási területre
30720,17954
A település biológiai aktivitásértéke a jogszabályoknak megfelelően nem csökkent.
A 2006.évi terv alapján számolt Biológiai aktivitás érték és a 2018. évi felülvizsgálat Biológiai aktivitás
érték közti különbség (növekmény mértéke) + 952,26983.
A 2021. évi tervmódosítás során új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre, ezért aktivitás érték
számítás szükséges. Az aktivitás-érték számítása a 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet alapján történt.
A módosítással érintett terület aktivitás értéke
a módosítás előtt: 8,362 ;
a módosítást követően: 11, 74.
A t el e pü l és b io l óg i ai a k t iv i t ás -é r t ék e a m ó d o sí t ás u tá n n öv ek sz ik + 3, 37 8 egy sé gg el a
m ó do s ít á s el ő t ti ál l ap o t ho z k ép es t . Az á ts or o lá sok te há t m egf el e ln ek a 199 7 . év i LX X V II I .
t ör v é ny e l ő ír á sá n ak .
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4.

melléklet

az 58/2021. (III. 9.) önkormányzati határozathoz
2021.É VI TERVMÓDOSÍTÁS TER ÜLETRENDE ZÉS I TER VEKKE L VALÓ ÖS SZHANGJÁNAK IGAZOLÁS A

Tengelic MATrT Országos Szerkezeti Tervében

Tengelic Tolna Megye Szerkezeti tervében

A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló
2018. évi CXXXIX törvény (továbbiakban: MATrT) Szerkezeti Terve a
következő területfelhasználási térségeket jelöli Tengelicre:

Tolna Megye Területrendezési tervének 8/2020. (X.29.) önkormányzati
rendelettel elfogadott (továbbiakban: TMrT) Szerkezeti terve alapján Tengelic
községet az alábbi térségi területfelhasználási kategóriák érintik:

Mezőgazdasági térség
A település legnagyobb részét – szántóterületeit, gyepterületeit – ebbe a
térségbe sorolja az Ország Szerkezeti Terve.

2.
3.
4.
5.

Me zőga zdasági té rség
E rdőga zdálkodási térsé g
Települési térsé g
Ví zga zdálkodási térsé g

Vízgazdálkodási térség
Az MATrT a település területén vízgazdálkodási térségként szerepelteti a Sió- A módosítással érintett területek mezőgazdasági térségben találhatók.
csatornát, a Gagarin majortól délre egy területet, a Csapó-kastély közelében Az érintett területeken közlekedési illetve hírközlési infrastruktúra nem halad át.
lévő tavakat és a Benyovszky-tavat.
Települési térség
Tengelic központi belterületét, Jánosmajort, Júlia majort, és TengelicSzőlőhegyet jelöli települési térségként a Terv.
Erdőgazdálkodási térség
Erdőgazdálkodási térségbe tartoznak a település meglévő erdőterületei,
valamint a központi belterület és a Benyovszky-kúria között elterülő
mezőgazdasági területek.
A módosítással érintett területek mezőgazdasági térségben helyezkednek el.

TMTRT – ORSZÁGOS ÉS MEGYEI ÖVEZETEK
Az országos övezetekre vonatkozó előírásokat a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény
és a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet (a továbbiakban: Trtv
rendelet) állapítja meg.
A megyei övezetekre vonatkozó előírásokat Trtv. és a TMTrT állapítja meg.
települést érinti/nem érinti

tervezési területet érinti/nem érinti

a) ökológiai hálózat magterületének övezete

érinti

nem érinti

b) ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete

érinti

nem érinti

c) ökológiai hálózat pufferterületének övezete

nem érinti

nem érinti

d) kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete

érinti

nem érinti

e) jó termőhelyi adottságú szántók övezete

érinti

nem érinti

f) erdők övezete

érinti

nem érinti

g) erdőtelepítésre javasolt terület övezete

érinti

nem érinti

h) tájképvédelmi terület övezete

érinti

nem érinti

nem érinti

nem érinti

érinti

nem érinti

k) nagyvízi meder övezete

nem érinti

nem érinti

l) honvédelmi és katonai célú terület övezete

nem érinti

nem érinti

a) ásványi nyersanyagvagyon övezete –

nem érinti

nem érinti

b) rendszeresen belvízjárta terület övezete –

nem érinti

nem érinti

c) földtani veszélyforrás terület övezete –

nem érinti

nem érinti

támogatott

nem érinti

nem érinti

logisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete –

nem érinti

nem érinti

érinti

érinti

Az országos övezetek az alábbiak:

i) világörökségi és világörökségi várományos terület
övezete – nem érinti
j) vízminőség-védelmi terület övezete

A megyei övezetek az alábbiak:

d) egyedileg meghatározott megyei övezetek:
innovációs-technológiai
célterületének övezete -

fejlesztés

turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete

Ökológiai hálózat magterületének, ökológiai folyosójának övezete
TMTrT 3/1. melléklete alapján

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete
TMTrT 3/2. melléklete alapján

Megfelelőség igazolása

Megfelelőség igazolása

Tengelic község közigazgatási területét érinti az ökológiai hálózat
magterületének övezete (zöld) és az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának
övezete (narancssárga).
A tervezési területet egyik övezet sem érinti.

Tengelic község közigazgatási területét érinti a kiváló termőhelyi adottságú
szántók és a jó termőhelyi adottságú szántók övezete.
A tervezési területet nem érinti az övezet.

Erdők övezete, erdőtelepítésre javasolt terület övezete
TMTrT 3/3. melléklete alapján

Tájképvédelmi terület övezete
TMTrT 3/4.melléklete alapján

Megfelelőség igazolása

Megfelelőség igazolása

Tengelic község közigazgatási területét érinti az övezet.
A tervezési területet nem érintik az övezetek.

Tengelic község közigazgatási területét érinti tájképvédelmi terület övezete.
A tervezési területet nem érinti az övezet.
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Vízminőség-védelmi terület övezete
TMTrT 3/6. melléklete alapján

Rendszeresen belvízjárta terület övezete
TMTrT 3/10. melléklete alapján

Megfelelőség igazolása

Megfelelőség igazolása
Tengelic község közigazgatási területét érinti a Rendszeresen belvízjárta terület
Tengelic község közigazgatási területét érinti a vízminőség-védelmi terület övezete.
övezete.
Az övezet nem érinti a tervezési területet.
Az övezet nem érinti a tervezési területet.
MEGYEI ÖVEZETEK
Turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete
TMTrT 3/12/3. melléklet alapján

A települést nem érintő országos és megyei övezetek
-

világörökségi várományos területek övezete
nagyvízi meder övezete
honvédelmi terület övezete
ásványi nyersanyagvagyon terület övezete
földtani veszélyforrás terület övezete
innovációs-technológiai fejlesztés támogatott célterületének övezete
logisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete

Megfelelőség igazolása
Az övezetre vonatkozóan figyelembe veendő előírásokat a TMTrT.
tartalmazza:
„A turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezetével érintett
települések fejlesztési koncepciója és településrendezési eszközei készítése
során törekedni kell a turisztikai nyomvonalas fejlesztések folytonosságára,
az egymást gyengítő párhuzamosságok kiküszöbölésére.”
A településrendezési terv módosítása összhangban áll az övezetre vonatkozó
megyei előírásokkal.
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V.

TERVIRATOK, FÜGGELÉKEK

GÁNCS ISTVÁN

Iktatószám:

TOB/2/00019-1/2021.

polgármester

Ügyintéző:

Kétnyári Aranka
ketnyari.aranka@tolna.gov.hu

Tengelic Község Önkormányzata

Tel.:74/501-279; 20/334-0949
TMKHFOEP

Tengelic

Hivatali kapu:
KRID azonosító:

Rákóczi utca 11.

Hiv. szám:

I/2571-10/2020.

7054

Ügyintézőjük:

-

562262151

Tárgy: Tengelic község településrendezési eszközeinek 1. sz. módosítása - környezeti vizsgálat

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozott számú levelében tájékoztatást ad arról, hogy Tengelic Község Önkormányzata módosítani
kívánja településrendezési eszközeit. Megkereső levelében szakmai véleményt kér az egyes tervek,
illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 4.
§ előírásai alapján arról, hogy a településrendezési eszközök tervezett módosítása következtében
várható-e jelentős környezeti hatás.
Tervezett módosítás célja:
Tengelic külterületén a 0438/21 hrsz-ú általános mezőgazdasági területbe sorolt ingatlan általános
gazdasági területbe történő átsorolása, új beépítésre szánt terület kijelölése.
A biológiai aktivitásérték szintentartásához a 0438/20 hrsz-ú ingatlan részterületének védelmi
erdőterületbe történő átsorolása.
Kérem ellenőrizni a hivatkozott helyrajzi számokat és a tervet az ingatlan-nyilvántartási térképi
adatbázis felhasználásával kérem elkészíteni.
Tájékoztatom, hogy az állami főépítészi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal a Kr.
előírásainak megfelelő véleményét az épített környezet védelmére kiterjedően adja meg.
A tájékoztató munkarész alapján a terv megvalósítása során az épített környezet védelme
biztosítható, arra jelentős környezeti hatással nincsen, ezért a környezeti vizsgálat lefolytatása
nem szükséges.
Kérem figyelemmel lenni a Kr. eljárási szabályaira, melynek értelmében az Önkormányzat a
beérkezett vélemények alapján dönt a környezeti vizsgálat szükségességéről, döntését és annak
Állami Főépítészi Iroda
7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Telefon: (36 74) 501-279 Fax: (36 74) 415 686 E-mail: hivatal@tolna.gov.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu
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indokolását nyilvánosságra hozza, és értesíti a várható környezeti hatások jelentőségének
eldöntésébe bevont környezet védelméért felelős szerveket.

A Tolna Megyei Kormányhivatal állami főépítészi feladatát és hatáskörét a főépítészi tevékenységről
szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 7. § h) pontja, illetékességét a fővárosi
és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.)
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.
A várható környezeti hatás jelentőségének eldöntésére vonatkozó szakmai vélemény a Kr. 4. § (2)
bekezdés rendelkezése alapján a Kr. 3. számú melléklet II. 2. b) pontjára figyelemmel készült.

Szekszárd, 2021. január 23.

Tisztelettel:

Dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott nevében és megbízásából:

Kétnyári Aranka
állami főépítész

Kapja:
1. Címzett
2. Irattár

ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Gáncs István polgármester
Tengelic Község Önkormányzata
7054 Tengelic
Rákóczi u. 11.
Iktatószám:
Ügyintéző:
Telefonszám:
E-mail:
Tárgy:

Hiv. szám:

BP/2602/00008-2/2021.
Bozóki-Ernyey Katalin
06 1/795-9032
bozoki-ernyey.katalin@bfkh.gov.hu
Tengelic településrendezési eszközeinek
1.
számú,
részterületre
vonatkozó (0438/21, 0438/20. hrsz.-ú
ingatlanok) módosítása – környezeti
értékelés szükségességének megítélése örökségvédelmi szempontból
I/17/2021.

Tisztelt Polgármester Úr!
A fent megjelölt hivatkozási számon és tárgyban küldött megkeresésükre a 2/2005. (I.11.)
Kormányrendelet 1. § (3) bekezdés a) pontjában, 4. § (2) bekezdésében, továbbá a 3. számú melléklet
II. 2. h) pontjában foglaltak alapján nyilatkozom, hogy a rendelkezésre álló szakanyagok alapján
műemlékvédelmi szempontból
nem tartom szükségesnek
a környezeti vizsgálat lefolytatását.

Megállapítottam, hogy a beruházással érintett ingatlanokon a Miniszterelnökség által vezetett közhiteles
nyilvántartás adatai alapján, jelenlegi ismereteink szerint, örökségi érték nem található.
Tekintettel azonban arra, hogy az ingatlanok az átsorolást követően részben, ill. egészben
beépítésre/betelepítésre kerülnek javasoljuk a terület terepbejárással történő, a földmunkákat megelőző,
felmérését.
Felhívom a figyelmét arra, hogy a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018.
(IV. 9.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.rend.) 84. § (1) bekezdése szerint a települési
örökségvédelmi hatástanulmány elkészítéséről a településfejlesztési koncepció vagy a
településrendezési eszköz és a településképi rendelet készíttetője köteles gondoskodni. A (2) bekezdés
b) pontja szerint az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítésére jogosult a helyi építési szabályzat
kidolgozása során, a gyűjtőterületén érintett régészeti gyűjtőkörrel rendelkező múzeum, amely az
újonnan beépítésre szánt területnek kijelölt terület terepbejárását térítésmentesen, 60 feltárásra
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alkalmas nap alatt végzi el. Az örökségvédelmi hatástanulmány részleteit a Korm.rend. 83. és 84.
paragrafusai szabályozzák részletesen.

Budapest, dátum: digitális aláírás szerint
Dr. Sára Botond kormánymegbízott megbízásából:

dr. Zelenyánszki Éva
osztályvezető h.

Erről értesül:
1. Címzett
2. Tolna Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Örökségvédelmi
Osztály, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11–13.

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

Ügyiratszám: DDNPI/121- 1/2021
Tárgy: Tengelic településrendezési eszköz
módosításhoz
környezeti
vizsgálat
szükségessége
Ügyintéző Nálunk: Havasi Ildikó
Ügyintéző Önöknél:
Hivatkozási számuk: I/2571-10/2020
Melléklet: -

Tengelic Község Önkormányzata
Tengelic
Rákóczi u. 11.
7054

NYILATKOZAT

Tengelic község településrendezési tervének 1. számú módosításához a dokumentációt
áttanulmányozva az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.
11.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (3) bek. alapján az alábbi véleményt adjuk:
A tervezett módosítást elfogadjuk, véleményünk szerint a módosítás várható környezeti hatása
nem olyan jelentős, hogy környezeti vizsgálat lefolytatására lenne szükség.

Pécs, 2021. 01. 12.
Závoczky Szabolcs
igazgató

Kapják:
- Címzett
- Irattár (Dokumentum1)

______________________________________________________________________________________

Tengelic Község Önkormányzata
Gáncs István
polgármester
7054 Tengelic
Rákóczi u. 11.

Iktatószám:

BA/52/00604-1/2021.

Tárgy:

Tengelic Község Településrendezési Tervének 1. sz.
módosítása - környezeti vizsgálat – véleményezés

Hiv.szám:

I/2571-10/2020.

Tisztelt Polgármester Úr!
Az erdészeti hatóságként eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal (Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály, 7633 Pécs, Lázár
Vilmos u. 12., a továbbiakban: Baranya Megyei Kormányhivatal) a Tengelic Község
Településrendezési Tervének 1. sz. módosításához környezeti vizsgálat lefolytatásával
kapcsolatban megküldött Tájékoztatás környezeti értékelés szükségességéről dokumentációt
(a továbbiakban: Dokumentáció) áttanulmányozta, a benne foglaltakkal kapcsolatban
kifogást nem emel.

A Dokumentációban megjelölt, tervezett módosítással érintett terület az Országos
Erdőállomány Adattárban (a továbbiakban: Adattár) nyilvántartott erdőtervezett erdőt
nem érint.
7633 Pécs, Lázár Vilmos u. 12. Telefon: +36-72 795-009 Fax: +36-72 795-700

A Baranya Megyei Kormányhivatal tájékoztatja továbbá, hogy a Dokumentációban
megjelölt, tervezett módosítással érintett terület szomszédjában az Adattárban
nyilvántartott erdőtervezett erdő található. Erdőtervi jele: Tengelic 66A.

A

Baranya

Megyei

Kormányhivatal

továbbá

felhívja

figyelmét,

hogy

a

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

A

Baranya

Megyei

Kormányhivatal

tárgyi

ügyben

erdészeti

hatóságként

a

földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 11. § (1) bekezdése alapján járt el.
A Baranya Megyei Kormányhivatal illetékességi területéről a Kr. 2. melléklete 6. pontja
rendelkezik.

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

Pécs, 2021. január 18.
Tisztelettel:
Ulrich Éva
ügyintéző

Kapják:
1. Tengelic Község Önkormányzata – HK
2. Irattár

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

Iktatószám:

TOB/2/00030-4/2021.

Ügyintéző:

Pámerné Bali Éva
bali.eva@tolna.gov.hu
afi@tolna.gov.hu
Tel.:74/501-214; 20/93-55888

Hivatali kapu:
KRID azonosító:

TMKHFOEP
562262151

MEGHÍVÓ

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes területrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: TFR) 32. § (6) bekezdés a) pontjának előírásai alapján, a 42. § (4)
bekezdésének megfelelően

Tengelic község településrendezési eszközeinek módosítása ügyében
egyeztető tárgyalást hívok össze, amelyre
Tisztelettel meghívom.

A tárgyalás helye:

Tolna Megyei Kormányhivatal
Szekszárd, Szent István tér 11-13. Fsz. 14. tárgyalóterem

A tárgyalás ideje:

2021. február 23. kedd 9.00 órai kezdettel

Tervezett módosítás célja:
-

A 0438/17 hrsz-ú ingatlan részterületének Má általános mezőgazdasági területből → Gá
általános gazdasági területbe sorolása (új beépítésre szánt terület kijelölése)

-

A 0438/17 hrsz-ú ingatlan részterületének Má általános mezőgazdasági területből → Ev védelmi
erdőterületbe sorolása (biológiai aktivitásérték szintentartása)

-

Tervi hiba javítása, a Gip és Gip-á jelölés → Gá jelölésre javítása

Tájékoztatom, hogy a módosítással érintett területet Tengelic Község Önkormányzatának Képviselőtestülete kiemelt fejlesztési területté nyilvánította, ezért a településrendezési eszközök egyeztetése a
TFR előírásai alapján tárgyalásos eljárás keretében történik.
A tárgyalásra megküldött dokumentáció elérhetősége:

Állami Főépítészi Iroda
7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Telefon: (36 74) 501-279 Fax: (36 74) 415 686 E-mail: afi@tolna.gov.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu
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https://filr.kh.gov.hu:443/filr/public-link/file-download/8a4880ee75fe31ae01778768c6187caf/94263/1107557990345507467/Tengelic_Telep%C3%BCl%C3%A9srend_terv%20m%C3%B3d%20le%C3%AD
r%C3%A1sa_z%C3%A1r%C3%B3.pdf
Kérem, hogy az egyeztetési dokumentációra alkotott véleményét a TFR 9. melléklet szerinti
szempontok alapján alakítsa ki.
Tájékoztatom, hogy a TFR 34. § rendelkezése alapján:
„(1) Az államigazgatási szervet az eljárás során adott véleménye - a településrendezési eszköz
szabályozási körében - köti.
(2) Azt az érdekeltet, aki
a) az eljárás során az eljárási szabályokban meghatározott határidőn belül nem adott - államigazgatási
szerv esetében jogszabályon alapuló - véleményt,
b) az egyeztető tárgyaláson szabályos meghívás ellenére nem vett részt, vagy
c) aki az egyeztető tárgyaláson nem képviselteti magát és levelében véleményének fenntartását jelzi,
az adott eljárási szakaszban kifogást nem emelő véleményezőnek kell tekinteni.”
Fentiek alapján, valamint a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről
szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet előírásaira figyelemmel,
a koronavírus terjedésének lassítása érdekében kérem, hogy
kifogás esetén szíveskedjen az egyeztető tárgyaláson részt venni,
nyilatkozattételre jogosult képviselő megjelenését biztosítani.
A kifogást nem emelő, egyéb tájékoztató jellegű, a beruházás megvalósítását segítő szakmai
véleményét kérem hivatali kapun (TMKHFOEP; KRID azonosító: 562262151) szíveskedjen megküldeni
a tárgyalás napjáig.
Tájékoztatom, hogy a tárgyalásos eljárás eljárási szabályainak megfelelően az egyeztető tárgyalásról
hangfelvétel és jegyzőkönyv készül. A tárgyalást követően a jegyzőkönyvet és a záró szakmai véleményt
8 napon belül megküldjük Tengelic Község Polgármesterének.

Szekszárd, 2021. február 9.

Tisztelettel:
Dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott nevében és megbízásából:
Kétnyári Aranka
állami főépítész, főosztályvezető
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Meghívottak:
név

kérelmező Önkormányzat
polgármester, főépítész, tervező
Tengelic Község Polgármestere

Gáncs István
tengelicpolghiv@t-online.hu

települési főépítész

Béres Gábor
beresga@gmail.com

településtervező

Tóth Dóra Kata
cololinekft@gmail.com

Egyeztetési eljárásban résztvevő államigazgatási
3.

Egyeztetési szakterület

szervek a TFR 9. melléklet alapján
Tolna Megyei Kormányhivatal

településfejlesztés,

Állami Főépítészi Iroda

területrendezés,

TMKHFOEP; 562262151

településrendezés,

afi@tolna.gov.hu;

településkép védelem

ketnyari.aranka@tolna.gov.hu;
4.

Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és

környezetvédelem,

Természetvédelmi Főosztály

természet- és tájvédelem

SZEKKTO; 147524181
kornyezetvedelem@tolna.gov.hu;
termeszetvedelem@tolna.gov.hu;
prokos.hedvig@tolna.gov.hu;
5.

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság

természet- és tájvédelem

DDNPIG, 342300342
dunadrava@ddnp.kvvm.hu
6.

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

vízvédelem

FMKI; 601411315
7.

fejer.vizugy@katved.gov.hu

vízgazdálkodás

8.

Országos Vízügyi Főigazgatóság

a vizek védelmével, illetve

VIZUGY; 447457988

kártételeinek elhárításával

ovf@ovf.hu;

összefüggő alapvető szempontok
teljesülése, a környezet- és

9.

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

természetvédelmi

KDTVIZIGHK; 240163925

követelményekre figyelemmel

szekesfehervar@kdtvizig.hu
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Tolna Megyei Szakaszmérnöksége (csak e-mail)
szekszard@kdtvizig.hu;
decsinikolett@kdtvizig.hu
10.

Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
TMKVI; 608441175
tolna.titkarsag@katved.gov.hu

polgári védelem, iparbiztonság

4
11.

Tolna Megyei Kormányhivatal

közegészségügy

Népegészségügyi Főosztály
Közegészségügyi és Járványügyi Osztály
TMKNSZSZ; 400899916
nepegeszsegugy@tolna.gov.hu
12.

Budapest Főváros Kormányhivatala

közlekedés: gyorsforgalmi utat,

Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály

közúti határátkelőhelyet,

BFKHKOZLEK; 645240704

szintbeli közúti-vasúti átjárót érintő

uto@bfkh.gov.hu

településrendezési eszköz
esetében

13.

Innovációs és Technológiai Minisztérium

közlekedés:

Vasúti Hatósági Főosztály

vasúti pályahálózatot,

ITMVHF; 661038388

víziutat érintő település esetében

vasut.nsa@itm.gov.hu
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Hajózási Hatósági Főosztály
ITMHHF; 566191393
hhf@itm.gov.hu
14.

a) Innovációs és Technológiai Minisztérium

közlekedés: légi közlekedéssel

Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági Főosztály

érintett település esetében:

ITMLRHF; 162099749

a) polgári célú légiközlekedés

caa@itm.gov.hu

tekintetében

b) Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály

b) állami célú légiközlekedés

HMEIR, 549537936

tekintetében

hm.alf@hm.gov.hu
15.

Tolna Megyei Kormányhivatal

közlekedés:

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és

a 12. pont kivételével minden

Fogyasztóvédelmi Főosztály

közúti közlekedési ügyben

Közlekedési és Járműforgalmi Osztály
TMKHKF; 307837995
tolna.mf.ut@tolna.gov.hu; tolna.mf.vezeto@tolna.gov.hu;
16.
17.

Tolna Megyei Kormányhivatal

régészeti örökség és

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály

műemléki érték,

Örökségvédelmi Osztály

világörökségi és világörökségi

SZEKKEP; 658054791

várományos terület védelme

epitesugy.szekszard@tolna.gov.hu;
csaki.emese@tolna.gov.hu; odorne.tunde@tolna.gov.hu
18.

Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály

földvédelem

TMKHFH; 300869715

(termőföld mennyiségi védelme)

foldhivatali.osztaly@tolna.gov.hu;
szekszard_m@takarnet.hu;
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19.

Baranya Megyei Kormányhivatal

erdőrendezés, erdővédelem

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Erdészeti és Földművelésügyi Osztály
BAMKHEI; 505958775
efo@baranya.gov.hu
Nemzeti Földügyi Központ – KÉR!

NFS

nfk@nfk.gov.hu
20.

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály

honvédelem

HMHH; 210267399
hm.hf@hm.gov.hu
21.

Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság – KÉR!

határrendészet

titk.tolnamrfk@tolna.police.hu;
kozlekedes@tolna.police.hu;
22.

Baranya Megyei Kormányhivatal

bányászat, geológia, morfológia,

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és

csúszásveszély

Fogyasztóvédelmi Főosztály
Bányászati Osztály
MBFHPBK; 602250789
banyafelugyelet@baranya.gov.hu
23.

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

hírközlés

NMHH; 516334978
info@nmhh.hu; meszaros.laszlo@nmhh.hu;
24.

Országos Atomenergiai Hivatal

nukleáris biztonság és

OAH; 601292727

balesetelhárítás az Országos

haea@haea.gov.hu;

Atomenergia Hivatal hivatalos
honlapján közzétett települések
elhelyezkedése szerinti területek
esetében

25.

Budapest Főváros Kormányhivatala

természetes gyógytényezők,

Népegészségügyi Főosztály

gyógyhelyek természeti

Közegészségügyi Osztály 1.

adottságainak védelme

BFKHNSZSZ; 427094958
kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu

Településszerkezeti terv módosítása esetén
az érintett területi és települési önkormányzatok
26.

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal TMOH; 501602715
Molnár Árpád megyei önkormányzati főépítész molnararpad@hotmail.com

27.

Pusztahencse Község Önkormányzata

28.

Paks Város Önkormányzata

29.

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata

30.

Fadd Nagyközség Önkormányzata

31.

Tolna Város Önkormányzata

32.

Fácánkert Község Önkormányzata

33.

Szedres Község Önkormányzata
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34.

Medina Község Önkormányzata

35.

Kölesd Község Önkormányzata

36.

Kajdacs Község Önkormányzata

37.

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata

GÁNCS ISTVÁN

Iktatószám:

TOB/2/00030-25/2021.

polgármester

Ügyintéző:

Kétnyári Aranka
ketnyari.aranka@tolna.gov.hu

Tengelic Község Önkormányzata

Tel.:74/501-279; 20/334-0949

Tengelic

Hiv. szám:

I/17-11/2021.

Rákóczi utca 11.

Ügyintézőjük:

-

7054
Tárgy: Tengelic község településrendezési eszközeinek módosítása - tárgyalásos eljárás záró
szakmai vélemény
Tisztelt Polgármester Úr!

Megkereső levelében Tengelic község településrendezési eszközei módosításának tárgyalásos
eljárását és állami főépítészi eljárását kezdeményezte a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes területrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TFR) 42. §
előírásai alapján.
Figyelemmel arra, hogy a tervezett módosításhoz egy dokumentáció és egy jóváhagyandó munkarész
készült, a tervezett módosítások egy eljárásban kerültek lefolytatásra.
Tengelic Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 56/2020. (XI.17.) számú határozatával
döntött a tervezett módosítás támogatásáról, valamint a módosítással érintett terület kiemelt fejlesztési
területté nyilvánításáról. A településrendezési eszköz egyeztetése a TFR 32. § (6) bekezdés c) pont
alapján tárgyalásos eljárás keretében történt, a TFR 42. § eljárási szabályai szerint.
Módosuló, hatályos településrendezési eszközök:


35/2017. (III. 22.) sz. határozattal elfogadott Tengelic község településszerkezeti terve,



Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének Tengelic község helyi építési
szabályzatáról szóló 12/2018. (X. 31.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ).

Tervezett módosítás célja:
1. A 0438/17 hrsz-ú ingatlan részterületének Má általános mezőgazdasági területből → Gá
általános gazdasági területbe sorolása (új beépítésre szánt terület kijelölése)
2. A 0438/17 hrsz-ú ingatlan részterületének Má általános mezőgazdasági területből → Ev
védelmi erdőterületbe sorolása (biológiai aktivitásérték szintentartása)
3. Tervi hiba javítása, a Gip és Gip-á jelölés → Gá jelölésre javítása

Állami Főépítészi Iroda
7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Telefon: (36 74) 501-279 Fax: (36 74) 415 686
E-mail: afi@tolna.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatal.hu
Hivatali kapu: TMKHFOEP; KRID azonosító: 562262151
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Az Önkormányzat az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.)
Korm. rendelet előírásai alapján a környezet védelméért felelős szervek véleményét megkérte, és a
Képviselő-testület a 25/2021. (I. 29.) számú határozatával úgy döntött, hogy a környezeti vizsgálat
lefolytatása nem szükséges.
Az Önkormányzat a partnerségi egyeztetést lefolytatta és a Képviselő-testület 24/2021. (I. 29.) számú
határozatával lezárta.
Az Önkormányzat településrendezési feladatát az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6/A. § (3) bekezdése alapján Béres Gábor települési
főépítész bevonásával látta el.
A „TENGELIC KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2020/1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA” című
záró véleményezési dokumentációt 2021. 01. dátummal Tóth Dóra Kata okl. településmérnök,
településtervező TT 17-1484 készítette el.
Az állami főépítészi hatáskörében eljáró Tolna Megyei Kormányhivatal az eljárási szabályoknak
megfelelően az egyeztető tárgyalást 2021. február 23-án megtartotta. A tárgyalásról készített
jegyzőkönyvet valamint a tárgyalásra beérkezett államigazgatási szervek véleményét mellékelten
megküldjük.
A tervezett módosítás során új beépítésre szánt terület kijelölése történik, ezért az Étv. 8. § (2a)
bekezdés rendelkezése alapján a terv országos főépítészi véleményezését megkértük, az Országos
Főépítész a tervezett módosítással kapcsolatosan észrevételt nem tett - levelét mellékelten
megküldjük.
Tájékoztatom, hogy a Törvényességi Felügyeleti Osztály jogalkotási és jogszabályszerkesztési
szempontból a HÉSZ módosító rendelet tervezetét megvizsgálta, és megállapította, hogy a
jóváhagyandó munkarész a vonatkozó előírásoknak megfelel.
Az egyeztető tárgyaláson elhangzottakra figyelemmel
a módosuló településrendezési eszközök tervezete
elfogadásra javasolt.

Tájékoztatás a további teendőkről:
Az eljárás során a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat módosítása egyszerre készült,
véleményezése párhuzamosan folyt. Ezzel kapcsolatosan felhívom a figyelmet a TFR 33. § (1)
bekezdésére, amely szerint a településszerkezeti terv módosításának elfogadása meg kell, hogy
előzze a helyi építési szabályzat módosításának elfogadását.
Tájékoztatom Tisztelt Polgármester Urat, hogy a településrendezési eszközök módosításának
elfogadását követően a TFR 43. § (2) bekezdése szerint kell eljárnia:
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-

Az elfogadott településrendezési eszközöket módosító határozatot és rendeletet, valamint azok
mellékleteit az elfogadást követő 15 napon belül rövid, közérthető összefoglaló kíséretében közzé
kell tenni az önkormányzati honlapon hirdetményben és

az önkormányzati hivatalban

nyomtatásban.
-

Az elfogadott településrendezési eszközöket módosító határozatot és rendeletet, valamint azok
mellékleteit az elfogadásáról szóló jegyzőkönyvvel együtt meg kell küldeni a Lechner Tudásközpont
részére, az állami főépítész hatáskörében eljáró Tolna Megyei Kormányhivatalnak és az eljárásban
részt vevő összes államigazgatási szervnek.

A TFR, valamint az Étv. előírásai alapján felhívom Tisztelt Polgármester Úr figyelmét arra, hogy
gondoskodnia kell a településrendezési eszközök nyilvánosságáról, az önkormányzat honlapján való
közzétételéről, valamint az egyes ingatlanokkal kapcsolatos településrendezési követelményekről
adandó tájékoztatásról.
Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi
Nyilvántartásról

szóló

313/2012.

(XI.

8.)

Korm.

rendelet

4.

§

rendelkezései

alapján

a

településrendezési eszközöket, a rendeletet, határozatot és terv-mellékleteket az önkormányzat
döntését követő 30 napon belül a jegyző köteles a Dokumentációs Központ részére ingyenesen átadni
vagy megküldeni.
A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint az önkormányzati
rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére történő
megküldésének rendjéről szóló 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet rendelkezései alapján a jegyző köteles
a képviselő-testület által megalkotott, a polgármester és a jegyző által aláírt és kihirdetett
önkormányzati rendeletet, valamint a módosított önkormányzati rendelet jövőbeni időállapota szerinti
egységes szerkezetű szövegét a Nemzeti Jogszabálytárban közzétenni, és a Nemzeti Jogszabálytár
szolgáltatója által e célra kialakított informatikai rendszeren keresztül megküldeni az illetékes
kormányhivatalnak.
Kérem figyelemmel lenni arra, hogy a HÉSZ melléklete a szabályozási terv, a szabályozási terv nélkül
az ingatlanokra vonatkozó előírások nem azonosíthatók be, ezért az egységes szerkezetű
szabályozási tervet is fel kell tölteni a Nemzeti Jogszabálytárba.
Kérem, hogy a hatályba lépést követő 30 napon belül a változással érintetett egységes szerkezetű
településrendezési eszközöket digitális adathordozón és annak aláírt, önkormányzati bélyegzővel
ellátott, eredeti méretarányban dokumentált példányát papír formátumban is szíveskedjenek
rendelkezésünkre bocsátani.
Egyéb tájékoztatás:
Tájékoztatom, hogy Tolna Megye Önkormányzatának Közgyűlése a 8/2020. (X. 29.) önkormányzati
rendeletével és 49/2020. (X. 29.) közgyűlési határozatával elfogadta Tolna megye új területrendezési
tervét. A 2018. évi CXXXIX. törvény 91. § (2) bekezdés hatályos előírása szerint a megyei
területrendezési terv hatálya alá tartozó településrendezési eszközöket a területrendezési tervvel való
összhang biztosítása céljából 2021. december 31-ig kell felülvizsgálni és szükség esetén módosítani.
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A Tolna Megyei Kormányhivatal állami főépítészi feladatát és hatáskörét a főépítészi tevékenységről
szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 7. § h) pontja, illetékességét a fővárosi
és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.)
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.
A településrendezési eszköz módosítására vonatkozó záró szakmai vélemény a TFR 42. § (6)
bekezdés rendelkezésére figyelemmel készült.

Szekszárd, 2021. március 4.

Tisztelettel:

Dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott nevében és megbízásából:

Kétnyári Aranka
állami főépítész
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