
, 
HIRDETMENY 

Ezennel értesítem a Tisztelt érintett Lakosságot, illetve a 4/2017. (11: 30.) számú 
önkormányzati rendelet szerinti Partnereket, hogy Önkormányzatunk négy területet 
érintően módosítani kívánja a településszerkezeti tervet, a helyi építési szabályzatot és a 
szabályozási tervet. 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 32. § (6) bekezdés 
a) pontja alapján a településrendezési eszközök módosítása a Korm. rendelet 42. §-ában 
foglaltak szerinti tárgyalásos eljárás keretén belül történik. 

A tervdokumentáció 2019. február 20. napjától megtekinthető a www.lovasbereny.hu 
honlapon, illetve a Polgármesteri Hivatalban a jegyző irodájában. 

A tervdokumentációval kapcsolatban észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendeletben 
meghatározott Partnerek élhetnek. 

A Partnerségi véleménynyilvánítás határideje: 2019. február 20-tól - 2018. március 11-
ig. 
Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a fenti időszakban, kizárólag a 
véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban a polgármesterhez címzett, írásban 
benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet. 

Az Önkormányzat lakossági fórumot is szervez a tervmódosítással kapcsolatban 
2019. február 28-án 16 órakor 

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében. 

Javaslatot, észrevételt tenni, véleményt nyilvánítani a lakossági fórumon szóban vagy azt 
követően 8 napon belül, azaz 2019. március 11-ig lehet, a polgármesterhez címzett, írásban 
benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet. 

Lovasberény, 2019. február 20. 



Lovasberény településrendezési eszközök módosítása 
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JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 
Határozat a szerkezeti terv módosításáról 
Szerkezeti fedvénytervek 
HÉSZ rendelet módosítás 
Szabályozási tervlap fedvénye 

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 

ALÁÍRÓ LAP: 

Ertl Antal 
településtervező TT 07-0075 

Bodó Beáta 
településtervező TT 07-368 
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Lovasberény településrendezési eszközök módosítása 

JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ 

1. Határozatijavaslat 
(Tervezet) 

Lovasberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. §. (l) bekezdés l. pontja, valamint az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. 
Törvény 9/B. § (2) bek. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján Lovasberény igazgatási 
területén a 102/2004. (IX.29.) számú határozatának 3.2 rajzszámú településszerkezeti tervét 
jelen határozat 1. számú mellékletét képező TSZ-6 rajzszámú településszerkezeti fedvénytervek 
szerint módosítja. 

A módosítás alapján a szabályozási tervet és a helyi építési szabályzatot összhangba kell hozni. 

E határozat a jóváhagyást követő napon lép hatályba. 

Szili Miklós 
Polgármester 

1. melléklet TSZ-6 településszerkezeti fedvényterv 

dr. Koncz László 
jegyző 
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Lovasberény településrendezési eszközök módosítása 

Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013.(Vll.28.).számú 
önkormányzati rendelete a 7 /2005. (Vl.01.) önkormányzati rendelettel megállapított 

Lovasberény Építési Szabályzat (LÉSZ) módosításáról 

Lovasberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Törvény 16. §
ában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (3) 
bekezdésében, valamint Országos Településrendezési és Építési Követelményekről 
(továbbiakban: OTÉK) szóló 253/1997. (XII.20) Kormányrendelet módosításáról szóló 36/2002. 
(III.7.) Kormányrendelet 4.§ (3) bekezdésében biztosított felhatalmazással élve Lovasberény 
helyi építési szabályzatáról (LÉSZ) szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

1. §A LÉSZ az alábbi 5/A §-al egészül ki: 
5/A § 

Lf* jelű falusias lakóterület 

(1) A terület jellemzően alacsony laksűrűségű, egy főépületben több önálló rendeltetési 
egységet magába foglaló, legfeljebb 6,0 építménymagasságú lakóépületek, továbbá a helyi 
lakosság ellátását szolgáló, a lakófunkciót nem zavaró létesítmények elhelyezésére szolgál. 

(2) A területen lakóépületek, mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmények, kereskedelmi, 
szolgáltató, vendéglátó épületek, szálláshely-szolgáltató épületek, kézmüipari építmények, 
egészségügyi és szociális épületek helyezhetők el. 

(3) Állattartó építmény építhető. 
(4) Az OTÉK 4. számú mellékletében felsorolt gépjármű elhelyezési igény 100%-át a 

telken belül kell kielégíteni 
(5) Az építési övezet telkeit hiányos közművesítettséggel kell eJlátni. 
(6) Egy telken több fő- és melléképület építhető, melyek csak az építési helyen belül 

helyezhetők el. Melléképítmények építési helyen kívül is elhelyezhetők. 
(7) A terület építési övezeti besorolása (beépítési mód, beépítési százalék, max . 

építménymagasság, min. telekméret) a szabályozási terven szerepel. A zöldfelület 
legkisebb mérete 40 %. 

2. §A LÉSZ 14/A § (1) bekezdés b) pontja és a (3) bekezdés hatályát veszti. 

3. § A Helyi Építési Szabályzat 29. § -a az alábbi ponttal egészül ki: 
Jelen rendelet szerves részét képezik a következő mellékletek: 
SZT-7 jelű belterületi szabályozási fedvényterv M= 1:2000 

4. § A LÉSZ 3. számú melléklete Különleges területre vonatkozó táblázatának utolsó sora 
hatályát veszti. 

5.§ Záró és hatályba léptető rendelkezések: 
Ez a rendelet az elfogadását követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést 
követően indult államigazgatási ügyekben kell alkalmazni. Folyamatban levő, még el nem bírált 
építési engedély kérelmek esetében amennyiben építtető számára kedvezőbbek a jelen rendelettel 
elfogadott módosítások, azokat az eljárás során alkalmazni lehet. 

Szili Miklós 
Polgármester 

dr. Koncz László 
jegyző 
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1. melléklet 
SZT-7 jelű belterületi szabályozási fedvényterv 
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Lovasberény településrendezési eszközök módosítása 

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 

A módosítások leírása 

1. A Szűzvár 0113/3 hrsz-ú ingatlan a településszerkezeti terv szerint jelenleg beépítésre nem 
szánt különleges mezőgazdasági üzemi terület. Az új 
ingatlannyilvántartásban változott az ingatlan művelési ága, 
területfelhasználás módosítása. 

erdőtérkép alapján az 
így lehetővé válik a 

A tulajdonos a területen részben pályázati forrás felhasználásával falusias lakó, mezőgazdasági 
termékfeldolgozáshoz és falusi turizmushoz kapcsolódó fejlesztéseket kíván végezni. 

Lovasberény Község Önkormányzata a 38/2018. (III.28.) határozatával a területet kiemelt 
fejlesztési területté nyilvánította és döntött a tárgyalásos eljárás lefolytatásáról. 

A te1"V módosításának egyeztetése 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 32. § (6) bekezdés a) 
pontja alapján a településrendezési eszközök módosítása a Korm. rendelet 42. §-ában foglaltak 
szerinti tárgyalásos eljárás keretén belül történik. 

Tervi előzmények 

A képviselőtestület a 102/2004.(IX.29.) sz. kt. határozattal fogadta el a településszerkezeti 
tervet. A 712005.(VI.01.) számú rendelettel elfogadott helyi építési szabályzat és a hozzá tartozó 
szabályozási tervet módosítani kívánja az önkormányzat. Jelen munkarész fedvénytervek 
készítésével, határozat- és rendelet-módosítással változtatnak a hatályos településrendezési 
eszközökön. 

A fedvényterv készítésénél a hatályos tervlapok jelmagyarázatai kizárólag az új 
területfelhasználás, illetve övezet jelével egészülnek ki. 

A terveknek összhangban kell lenni a jogszabályi hierarchiában magasabb rendű 

jogszabályokkal, tervekkel (többször módosított, az Országos Területrendezési Tervről szóló 
2003. évi XXVI. törvény - továbbiakban: OTrT - és Fejér megye Területrendezési Tervéről szóló 
112009.(II.13.) K.R.SZ rendelete). 

Az alátámasztó munkarészek csak az eltelt időszakra és a terv által megkövetelt részletességre 
figyelemmel készülnek. 

2. számú te1"Vezési terület: Szűzvár 011313 hrsz-ú terület 

Településszerkezeti összefüggések, területfelhasználás 

A tervezési terület Lovasberény Szűzvár településrészén beépítésre nem szánt területen 
helyezkedik el. A terület a településszerkezeti terven beépítésre nem szánt különleges 
területfelhasználásba sorolt. 
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Lovasberény településrendezési eszközök módosítása 

Területfelhasználási változás történik, ezért a településszerkezeti terv módosítása vált 
szükségessé. 

Tulajdonviszonyok, egyéb 

A tervezési területen található ingatlan magántulajdonban van. 

Tervezési terület légifotón 

Beépítettség vizsgálat 
A tervezési területen található 0113/3 hrsz-ú telken jelenleg egy tároló épület áll. Az épület az 
ingatlan-nyilvántartásban nincs feltüntetve, annak ellenére, hogy legalább 30 éve ott áll. A 
közelmúltban épült a telken engedély nélkül építhető fatároló és szociális épület (illemhely). A 
011211 hrsz-ú lakótelek beépített. A 0113/3 és a 0112/1 hrsz-ú ingatlan egy mezőgazdasági 
tevékenységet folytató magánszemély tulajdonában van, aki a két területet egyben használja. 
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Lovasberény településrendezési eszközök módosítása 

A korábban erdőként nyilvántartott terület az ingatlan-nyilvántartás szerint három alrészlettel 
rendelkezik. A kivett árok és a fásított területen építés nem fog történni. 

FMKH Székes·fehérvári J,árási Hivatala 
S.zékesfehérvár LeveJezési cim: 8000 Székesfehérvár Kégl Gy. u. 1'. 

LOVASBERENY 

Ingatlan leí:ró adatai 
2019.02.118 

KüUeriilet 011313 he'lyrajzi szám 

1. rész 

Sze , or: 6.1 
Térképszelvény: 

1 . l \ z i ng.at _a a ,a ai : 
a l r é sz. et ad aco ter - l e"- kat . t , jöv . a o sztály adata 

r ívelési ág/ ki e""t eg ev ·z.é s/ i a 2 . f i . "-·er. ka " . "ov 
a ( ' • ·n 

111 0 . 130 
0 0 . ~ 0 

4 0 . 74 
e~e : 0.7 
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Lovasberény településrendezési eszközök módosítása 

Településrendezési előírások vizsgálata 

hatályos településszerkezeti terv kivágata 

A hatályos településszerkezeti terv a tervezési területet beépítésre nem szánt mezőgazdasági 
üzemi terület-felhasználásba sorolja. 
Az új erdőtervezés során kikerült az üzemtervezett erdők közül a 0113/3 hrsz-ú területet, ezért 
lehetővé vált a terület átsorolása lakóterületté. 
A településszerkezeti terv módosítása szükséges, új beépítésre szánt terület kijelölés történik. 

Szabályozási terv 

A hatályos szabályozási terv szerint a tervezési terület 0113/3 hrsz-ú ingatlana különleges 
beépítésre nem szánt mezőgazdasági üzemi övezetbe tartozik, ahol épületet elhelyezni 2 %-os 
beépítéssel lehet. A 0112/1 hrsz-ú telek falusias lakóterület 10 %-os beépítéssel. 
Az ingatlan tulajdonosa a tervezési területen részben pályázati forrás felhasználásával 
mezőgazdasághoz, termékfeldolgozáshoz és falusi turizmushoz kapcsolódó fejlesztéseket kíván a 
területen végezni, részben a meglevő épületek felújításával, átalakításával, részben új épületek 
építésével. A 0113/3 hrsz-ú és a 0112/ l hrsz-ú ingatlant a valóságban a tulajdonod együtt 
használja, ezért indokolt egy építési övezetbe sorolni a két telket. 
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Lovasberény településrendezési eszközök módosítása 

1 5 

Ki 

A módosított szabályozási terven a teljes tervezési terület Lf* építési övezetbe fog tartozni, ahol 
a telek legnagyobb beépíthetősége 10 %, a kialakítható legkisebb telekterület 3000 m2, a 
megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0 m. 
Az Lf* jelű építési övezet területén található árok területe a szabályozási terven telken belüli 
vízfelületként, az attól északra levő fásított területet a telek be nem építhető részeként szerepel. 
A tulajdonos tervei között szerepel egy malom épület megépítése is a vízfelület mellett, ezért az 
építési helyet a vízfelülethez illeszkedve kellett kijelölni. 

A módosítás indoklása: 

A területen, illetve annak közelében több malom is működött korábban. Az ingatlan tulajdonosa 
a hagyományos malmok elvén, azok működését, a molnár munkáját interaktív módon bemutató 
malmot kíván létrehozni. A malom hagyományos üzemeltetésű vízimalomként épül. Ehhez 
kapcsolódóan falusi turizmus jellegű szálláshely kialakítás és infrastruktúra fejlesztés történik. 
Jelenleg a telken egy gazdasági épületként épített tároló épület, állattartó ól és szociális épület 
áll. A tulajdonos a gazdasági épületet is át kívánja építeni, amit a jelenlegi övezeti előírások nem 
tesznek lehetővé. A tervek között szerepel még a falusi turizmushoz kapcsolódóan állattartó 
épület és egyéb gazdasági épület építése is. 
A terveket vidékfejlesztési program keretében diverzifikációs pályázat segítségével valósítják 
meg. 
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3 Alátámasztó szakági munkarészek 
Az alátámasztó munkarészek a hatályos településrendezési eszközök aktualizálásával készültek. 

Tájrendezési javaslat 

A tervezett módosítások tekintetében a tájhasználatban kis mértékű változtatás történik. A 
külterületet érintően új beépítésre szánt terület kijelölés történik. 

A módosítás során a tájhasználatban bekövetkező változás elenyésző, tekintettel a területen 
meglevő épületre és a jelenleg is ott folytatott gazdálkodásra. 
Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 
16/2017 .(XII.20.) önkormányzati rendelete az országos tájképvédelmi területtel érintett 
településrészre vonatkozóan meghatározza a tájbaillesztés szabályait. 

Fentiek miatt a hatályos terv tájrendezési munkarészének módosítására, kiegészítésére nem volt 
szükség. 

Biológiai aktivitás érték számítás 

A tervezett módosítás során új beépítésre szánt terület kijelölés történik, ezért biológiai 
aktivitásérték számításra az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés b) pontja értelmében szükséges. 

A számítás a területek biológiai aktivitásértékének számításáról 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet l. 
melléklet 2. pontja szerinti differenciált számítás szerint történt. 

terület meglevő tervezett terület x 
sorszám terület (ha) ter.felh szorzó BAÉ ter.felh szorzó BAÉ 

011313 hrsz-ú terület Kk-mü területfelhasználás módosítása Falusias lakóterületre 

vízfelület · 0,13x 6 0,78 
Fásított 

1 terület 0,225 x 4 0,9 
1,13 Kk-mü 3,2 3,61 épület és 

burkolt 
terület 0,27 x 0 0 
gyep 0,5 x 4 2,0 

Összesen 1 3,61 3,68 

Közlekedési ja vas lat 

A tervezett módosítás tekintetében a közlekedési változás a tervezési terület vonatkozásában nem 
történik. A tervezett közlekedési területek változatlanul maradnak, a település közlekedési 
rendszere, az úthálózat hierarchiája, az úthálózat osztályba sorolása nem változik. Fentiek miatt a 
hatályos terv közlekedési munkarészének módosítására, kiegészítésére nem volt szükség. 
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Környezeti hatások elemzése 
A helyi építési szabályzat és a szabályozási terv módosításai a környezetre káros hatással nem 
lesznek, ezért a módosításokra vonatkozóan egyes tervek, illetve programok környezeti 
vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11 .) Kormányrendelet szerinti külön környezeti értékelés nem 
készül. A környezeti vizsgálati eljárásban történő környezeti értékelés készítését az 
önkormányzat, mfot a terv kidolgozója előzetesen nem tartja szükségesnek. 

Tekintettel arra, hogy jelen terv véleményezése tárgyalásos eljárásban történik, az önkormányzat 
a tárgyaláson, a terv ismertetésével egyidejűleg tájékoztatja a környezet védelméért felelős 
szerveket arról, hogy környezeti értékelés készítését előzetesen nem tartja szükségesnek. 
Egyúttal az alábbi tájékoztatás mellett kikéri a tekintetben véleményüket, hogy a módosítások 
következtében a hatáskörükbe tartozó környezet- vagy természetvédelmi szakterületet illetően 
várható-e jelentős környezeti hatás. 

A terv megvalósítása következtében várható környezeti hatások jelentőségének 

meghatározásához a alábbiakat kell figyelem venni. 

A tervezett módosítás egy tervezési területre korlátozódik. 

A változtatás a település területét tekintve kis területet érint, új beépítésre szánt terület kijelölés 
történik. 

A tervezett változtatás következtében lehetővé váló tevékenységek nem befolyásolnak más 
tervet vagy nincsenek hatással másik terv, illetve program tartalmára, megvalósítására; 

A tervezett változtatás nem vonatkozik olyan területre vagy kérdéskörre, ahol környezeti 
problémák vannak. 

Nincs jelentősége a változtatásnak a környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályok 
végrehajtása szempontjából. 

A várható környezeti hatások 

a) településszerkezeti változással járnak ugyan, de a változások környezeti hatás elenyésző 

b) a tervmódosítás célja egy ingatlant érintően, illetve már beépített ingatlant érintően a 
szabályozási terv módosítása annak érdekében, hogy ott a tervezett épületek építése 
megvalósítható legyen 

c) a módosítás lényege és az eredeti tervhez mért jelentőségéről elmondható, hogy a 
beépítésre szánt terület nagysága 1, 13 ha területtel nő, a módosítás külterületen a meglevő 
beépítésre szánt lakóterület bővítését jelenti. A fő műszaki infrastruktúra hálózat nem 
változik, a területek közművesítése megoldott. 

d) a várható környezeti hatások 

időtartama a terv időtávlatában véglegesnek mondhatóak, azok nem adódnak össze és 
nem erősíthetik egymást. 
az országhatáron nem terjednek át, nem idéznek elő olyan környezeti változásokat, 
amelyek az emberi egészségre, a környezetre kockázatot jelentenek, ill. ezen hatások 
csökkentését szolgálják 
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területi kiterjedése alapján a település igazgatási területének elenyészően kis részét 
érinti a módosítás. 
a tervezéssel érintett ingatlanok nem érintettek ivóvízbázis hidrogeológiai 
védőövezetével, országosan védett természeti területettel, Natura 2000 területettel. Nem 
érintettek továbbá önkormányzati rendelettel megállapított helyi természetvédelmi 
területet sem. 

Mindezeket figyelembe véve megállapítható, hogy a tervezett módosítás jelentős környezeti 
hatással nem jár, ezért környezeti é1téke1és lefolytatása nem indokolt. 

Jelen tervdokumentáció egyidejű megküldése mellett az önkormányzat, mint a terv kidolgozója 
az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Kr.) 1.§ (3) b) pontban adott felhatalmazása alapján a környezeti vizsgálat 
szükségességének eseti meghatározásához a Kr. 4.§(2) bekezdése alapján, kikéri a 
környezetvédelemért felelős szervek véleményét arról , hogy a hatáskörükbe tartozó környezet
vagy természetvédelmi szakterületet illetően várható-e jelentős környezeti hatás, illetve attól 
függően szükséges-e környezeti vizsgálat készítése. 

Közművesítési ja vas lat: 

A tervezett módosítás közművesítési változtatással nem jár, ezért a kiegészítése nem volt 
szükséges. 

Régészet, örökségvédelem: 

A tervezési terület régészeti lelőhellyel vagy műemléki védelemmel, műemléki környezettel nem 
érintett. 

A területrendezési tervek és a településszerkezeti terv összhangját igazoló térkép és 
leírás (számítás) 
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény terv készítésekor hatályos 
állapota szerint az ország szerkezeti terve Lovasberény község települési térséggel, 
mezőgazdasági, erdőgazdasági és vízgazdálkodási térséggel érinti. 

Fejér megye Területrendezési tervét 1/2009.(11.13.) számú rendeletével fogadta el a megyei 
önkormányzat. A megye szerkezeti terve szerint Lovasberény települési térséggel, 
mezőgazdasági, erdőgazdasági és vízgazdálkodási térséggel érintett. 

A településrendezési tervek készítésére az OTrT fő szabályai a következők: 

Az OTrT 6. § (2) bekezdése szerint a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon 
belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell 
alkalmazni: 
a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell 
sorolni; 
b) a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, beépítésre szánt 
különleges honvédelmi terület, beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület vagy 
természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias 
lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység nem jelölhető ki; 
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e) a vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, erdőterület 
vagy természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen 
nagyvárosias lakóterület kivételével bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető; 
d) a települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható; 
e) a vízgazdálkodási térséget legalább 85%-ban vízgazdálkodási terület vagy természetközeli 
területfelhasználási egységbe kell sorolni; 
f) az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti települési 
területfelhasználási egységbe kell sorolni. 
(3) Az országos területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályoknak a kiemelt térség 
vagy a megye területére vetítve, a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási szabályoknak a 
település közigazgatási területére vetítve kell teljesülniük. 

Az OTrT 9.§ (6) bekezdése a településrendezési eszközök készítése során 
a) az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és az egyedi építmények 
helyét a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben meghatározott térbeli rend 
figyelembevételével kell meghatározni, 
b) az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatoknak a település 
közigazgatási területére vetített hossza legfeljebb ±5%-kal térhet el a kiemelt térségi és megyei 
területrendezési tervek szerkezeti tervében megállapított nyomvonalváltozattól, kivéve, ha a 
területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat alapján lefolytatott területrendezési 
hatósági eljárás szerint nagyobb eltérés indokolt. 

Az OTrT 12/A § (4) bekezdése értelmében a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, 
valamint a településrendezési eszközök készítése során a 12. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt 
térségi övezetek által érintett területeket az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek 
területi érintettségével kapcsolatos állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről 
szóló kormányrendelet szerint, az abban meghatározott államigazgatási szervek előzetes 

adatszolgáltatása figyelembevételével kell lehatárolni. 

Az ország szerkezeti tervének kivágata 

Lovasberényt 
az Ercsi-Győr földgázszállító vezeték 
a 400kV-os átviteli hálózat távvezetékelemei 
közül a Martonvásár-Litér vezeték 

- országos kerékpárút-törzshálózat elemei közül 
a Délnyugat-magyarországi kerékpárút 7.A 
szakasza /Budapest - Biatorbágy - Etyek -
Nadap - Sukoró - Pákozd - Székesfehérvár -
Balatonfőkajár Siófok - Szántód 
Balatonföldvár - Balatonlelle - Balatonboglár 
- Fonyód - Keszthely - Sármellék - Zalakaros 
- Nagykanizsa - Kaszó - Nagyatád -
Berzence - (Horvátország)/ 

érinti. 
A tervezési területek települési térséget, 
mezőgazdasági és erdőgazdasági térséget 
érintenek. 

A településrendezési tervek készítésére az OTrT fő szabályai a következők: 
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Az OTrT 6. § (2) bekezdése szerint a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon 
belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell 
alkalmazni: 
a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell 
sorolni; 
b) a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, beépítésre szánt 
különleges honvédelmi terület, beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület vagy 
tennészetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias 
lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység nem jelölhető ki; 
e) a vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, erdőterület 
vagy természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen 
nagyvárosias lakóterület kivételével bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető; 
d) a települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható; 
e) a vízgazdálkodási térséget legalább 85%-ban vízgazdálkodási terület vagy természetközeli 
területfelhasználási egységbe kell sorolni; 
f) az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti települési 
területfelhasználási egységbe kell sorolni. 
(3) Az országos területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályoknak a kiemelt térség vagy 

a megye területére vetítve, a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási szabályoknak a 
település közigazgatási területére vetítve kell teljesülniük. 

Az OTrT 9.§ (6) bekezdése a településrendezési eszközök készítése során 
a) az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és az egyedi építmények 
helyét a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben meghatározott térbeli rend 
figyelembevételével kell meghatározni, 
b) az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatoknak a település 
közigazgatási területére vetített hossza legfeljebb ±5%-kal térhet el a kiemelt térségi és megyei 
területrendezési tervek szerkezeti tervében megállapított nyomvonalváltozattól, kivéve, ha a 
területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat alapján lefolytatott területrendezési 
hatósági eljárás szerint nagyobb eltérés indokolt. 

Az OTrT 12/A § (4) bekezdése értelmében a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, 
valamint a településrendezési eszközök készítése során a 12. § (l) és (2) bekezdésében felsorolt 
térségi övezetek által érintett területeket az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek 
területi érintettségével kapcsolatos állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről 
szóló kormányrendelet szerint, az abban meghatározott államigazgatási szervek előzetes 

adatszolgáltatása figyelembevételével kell lehatárolni. 

Azon országos övezetek, melyek az áll.ig. 
szervek előzetes adatszolgáltatása 
fi!!:velembevételével kell lehatárolni 

18 



Lovasberény településrendezési eszközök módosítása 

\ 

--

• 

-
" 

Országos ökológiai hálózat övezete 
Az OTrT 13 .§-a szerint (l) az országos 
ökológiai hálózat övezetben csak olyan 
kiemelt térségi és megyei területfelhasználási 
kategória, illetve olyan övezet jelölhető ki, 
amely az ökológiai hálózat természetes és 
természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait 
nem veszélyezteti. 
(2) Az övezetben bányászati tevékenységet 
folytatni a bányászati szempontból kivett 
helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával 
lehet. 
(3) Az országos ökológiai hálózat övezetét a 
kiemelt térségi és a megyei területrendezési 
tervekben magterület, ökológiai folyosó, 
valamint pufferterület övezetbe kell sorolni. 

Az övezet területét a tervezett módosítás nem 
érinti. 

Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
Az OTrT 13/B §-a szerint a településrendezési 
eszközökben a JO termőhelyi adottságú 
szántóterület övezetét a mezőgazdasági terület 

~ területfelhasználási egység kijelölésénél 
figyelembe kell venni. 

Az övezet területét a módosítás nem érinti. 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 

övezete 
Az OTrT 14. §-a szerint (1) kiváló termőhelyi 
adottságú erdőterület övezetében új beépítésre 

<; szánt terület nem jelölhető ki. 
< 

(2) Az övezetben külszíni bányatelket 
megállapítani és bányászati tevékenységet 
engedélyezni a bányászati szempontból kivett 
helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. 

Az övezet területét a módosítás nem érinti. 
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Tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő terület övezete 
Az OTrT 14/A §-a szerint (1) az országos 
jelentőségű tájképvédelmi terület övezetben 

~ csak olyan kiemelt térségi és megyei 

' területfelhasználási kategória jelölhető ki, 
amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi 
értékek fennmaradását nem veszélyezteti. 
(2) Az övezetbe tartozó település 
településszerkezeti tervében csak olyan 
területfelhasználási egység jelölhető ki , 
továbbá helyi építési szabályzatában és 
szabályozási tervében csak olyan építési 
övezet és övezet hozható létre, amely a 
kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek 
fennmaradását nem veszélyezteti. 
(3) Az építési övezetre vagy övezetre 
vonatkozóan meg kell határozni az ott 
elhelyezett építmények tájba illesztésére 
vonatkozó szabályokat, ennek ellenőrzéséhez 
a tájképet jelentősen megváltoztató 
építmények terveihez külön jogszabályban 
meghatározott látványtervet is kell készíteni. 
(4) Az övezetben bányászati tevékenységet a 
bányászati szempontból kivett helyekre 
vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. 
(5) Az övezetben közművezetékeket és 
járulékos közműépítményeket tájba illesztett 
módon, a tájképvédelmi célok megvalósulását 
nem akadályozó műszaki megoldások 
alkalmazásával - beleértve a felszín alatti 
vonalvezetést is - kell elhelyezni. 

Az övezetet az államigazgatási szerv 
adatszolgáltatása szerint tervezett módosítás 
nem érinti. 

Országos vízminőség-védelmi terület övezete 
Az OTrT 15. §-a szerint (1) az országos 
vízminőség-védelmi terület övezetében 
keletkezett szennyvíz övezetből történő 

kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett 
szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről a 
kiemelt térség és a megye területrendezési 
tervében rendelkezni kell. 
(2) Az övezetbe tartozó települések 
településrendezési eszközeinek készítése során 
ki kell jelölnj a vízvédelemmel érintett 
területeket, és a helyi építési szabályzatban az 
építési övezetre vagy övezetre vonatkozó 
szabályokat kell megállapítani. 
3 Az övezetben bán ászati tevéken sé et a 
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bányászati szempontból kivett helyekre 
vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. 

7 . § (1) Az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő területet a 
településrendezési eszközökben legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell 
sorolni. 

A tervezési terület az Országos Erdőállomány Adattárban már nem szerepel az erdők között. 
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1.3.2. Fejér Megye Területrendezési Tervével való összefüggések vizsgálata 

Fejér megye Területrendezési tervét 1/2009.(II.13.) számú rendeletével fogadta el a megyei 
önkormányzat. A megye szerkezeti terve szerint Lovasberény hagyományosan vidéki települési 
térséggel, mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és vízgazdálkodási térséggel érintett. 

Lovasberény 

A FmTrT a települési térség kijelölésénél a 
hatályos településszerkezeti tervet vette 
figyelembe. 
Energiaközmű-hálózatok és építmények közül 
a Martonvásár-Litér 400 kV-os átviteli 
hálózati távvezeték, 120 kV-os átviteli és 
szolgáltatói hálózat távvezetékek és térségi 
szénhidrogén szállító vezeték érintik, továbbá 
gázfogadó állomás van. 
Közlekedési hálózatok és építmények közül a 
811. sz. főút, térségi jelentőségű és egyéb 
mellékút, valamint országos kerékpárút 
törzshálózat 7. Délnyugat-magyarországi 
kerékpárút: - 7. A: Budapest - Biatorbágy -
Etyek - Nadap - Sukoró - Pákozd 
Székesfehérvár - Balatonfőkajár - Siófok -
Szántód - Balatonföldvár - Balatonlelle -
Balatonboglár - Fonyód - Keszthely -
Sármellék - Zalakaros - Nagykanizsa - Kaszó 
- Nagyatád - Berzence - (Horvátország) és a 
Lovasberény - Székesfehérvár - Gárdony 
(Dinnyés) térségi jelentőségű kerékpárút 
érintik. 
A tervezett módosítás erdőgazdasági térséget 
érinti. A térség területe 1, 13 ha területtel 
csökken. 

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 
övezete 
Az OTrT 13/A. §-a szerint (1) kiváló 
termőhelyi adottságú szántóterület övezetében 
beépítésre szánt terület csak kivételesen, 
egyéb lehetőség hiányában területrendezési 
hatósági eljárás alapján jelölhető ki. 
(2) Az övezetben külszíni bányatelket 
megállapítani és bányászati tevékenységet 
engedélyezni a bányászati szempontból kivett 
helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. 

A tervezett módosítás az övezet területét nem 
érinti. 
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Vértesacsa 
Vál 

/ 

L vasberény e' ' 

\ . 

Pázmánd 

Pázmánd 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 

övezete 
Az OTrT 14. §-a szerint (l) kiváló termőhelyi 
adottságú erdőterület övezetében új beépítésre 
szánt terület nem jelölhető ki. 
(2) Az övezetben külszíni bányatelket 
megállapítani és bányászati tevékenységet 
engedélyezni a bányászati szempontból kivett 
helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. 

A tervezett módosítás az övezet területét nem 
érinti. 

Magterület, ökológiai folyosó, puffer terület 
övezete 

Magterület övezete 
Az OTrT 17. §-a szerint ( 1) az övezetben 
beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, 
kivéve, ha: a) a települési területet a 
magterület vagy a magte1ület és az ökológiai 
folyosó körülzárja, és b) a kijelölést más 
jogszabály nem tiltja. 
(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek 
együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt 
terület területrendezési hatósági eljárás alapján 
jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, 
hogy biztosított-e a magterület, a magterület 
és az ökológiai folyosó természetes és 
természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, 
valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan 
működése. 

( 4) Az övezetben a közlekedési és energetikai 
infrastruktúra-hálózatok elemeinek 
nyomvonala, az erőművek és kiserőművek a 
magterület természetes élőhelyeinek 

fennmaradását biztosító módon, az azok 
közötti ökológiai kapcsolatok működését nem 
akadályozó műszaki megoldások 
alkalmazásával helyezhetők el. 
(6) Az övezetben új külszíni művelésű 

bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni 
művelésű bányatelek nem bővíthető. 

Ökológiai folyosó övezete 
Az OTrT 18. §-a szerint (l) az ökológiai 
folyosó övezetében új beépítésre szánt terület 
nem jelölhető ki, kivéve, ha: a) a települési 
területet az ökológiai folyosó vagy a 
magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, 
és b a ki· elölést más · o s zabál nem tilt" a. 
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Vértesacsa 

Vereb 
Lovasberény 

Pázmánd 

Pátka ·. 

Nadap 

Vértesacsa 

Lovasberény 

Pázmánd 

Nadap 

Vál 

Vál 

(2) Az (l) bekezdésben szereplő kjvételek 
együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt 
terület területrendezési hatósági eljárás alapján 
jelölhető ki . Az eljárás során vizsgálni kell, 
hogy biztosított-e az ökológiai folyosó 
természetes és természetközeli élőhelyeinek 

fennmaradása, valamint az ökológiai 
kapcsolatok zavartalan működése. 
( 4) Az övezetben a közlekedési és energetikai 
infrastruktúra-hálózatok elemeinek 
nyomvonala, az erőművek és kiserőművek az 
ökológiai folyosó és az érintkező magterület 
természetes élőhelyeinek fennmaradását 
biztosító módon, az azok közötti ökológiai 
kapcsolatok működését nem akadályozó 
műszaki megoldások alkalmazásával 
helyezhető el. 
(5) Az övezetben új külszíni művelésű 

bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni 
művelésű bányatelek nem bővíthető. 

A tervezett módosítás nem érinti az övezet 
területét. . 

Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete 
Az OTrT 19/A. §-a szerint a 
településrendezési eszközökben az 
erdőtelepítésre javasolt terület övezetét az 
erdőterület területfelhasználási egység 
kijelölésénél figyelembe kell venni. 

A tervezett módosítások az övezet területét 
nem érinti. 

Földtani veszélyforrás területének övezete 
Az OTrT 25 . §-a szerint (l) a földtani 
veszélyforrás területének övezetét a 
településrendezési eszközökben kell a 
tényleges kiterjedésnek megfelelően 

lehatárolni. 
(2) Az övezet területén új beépítésre szánt 
terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a 
bányafelügyelet a településrendezési eszközök 
egyeztetési eljárása során adott véleményében 
hozzájárul. 
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Összességében megállapítható, hogy a településszerkezeti terv módosítás a felsőbbrendű 
területrendezési tervekkel nem ellentétes, az OTrT és a FmTrT előírásainak megfelel. 

Székesfehérvár, 2019. február 

--:;o 

"?! -~ 
Ertl Antal 
településtervező 
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