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1. TERVEZÉSI FELADAT 
 

1.1. Rendezési tervi előzmények 
 

A település hatályban lévő településrendezési eszközei: 

- Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének 78/2019. (IX.13.) sz. 
határozattal elfogadott településszerkezeti terve 

- Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének 6/2019. (IX.23.) 
rendelete a helyi építési szabályzatról 

A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a településrendezési terv előzményeként az 
önkormányzat képviselő testülete a 16/2019.(I.31.) számú határozatával elfogadta a település 
fejlesztési koncepcióját.  

A településfejlesztési koncepcióhoz 2018. évben elkészült a 314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 
előírásainak és tartalmi követelményeinek megfelelő megalapozó vizsgálat is. 

A településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök megalapozására és azok 
alátámasztásaként elkészült a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő 
örökségvédelmi hatástanulmány a településre. 

Szintén a koncepció és rendezési terv megalapozására elkészült a településre az egyes 
tervek, ill. programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerinti 
külön környezeti vizsgálat és értékelés is. 

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. tv. rendelkezéseinek megfelelően 2017. év 
folyamán elkészült Nagycenk Településképi Arculati Kézikönyve, valamint Nagycenk 
településképi rendelete. A településképi rendelet 2022 év folyamán módosult.  

- Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 108/2017.(XII.15.) sz. 
határozata és  

- Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022.(IV.14.) sz. 

rendelete. 

 
1.2. A tervezési feladat és a változtatási szándékok ismertetése 

 
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete a 83/2022. (IX.14.), 
96/2022.(X.26.), 104/2022.(XI.30.) sz. határozataiban döntött a településrendezési terv 
módosításáról. 

Módosítások ismertetése: 
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1. A szabályozási terv módosítása: az Iskola utca területére  

Hatályos szabályozási terv: az Iskola utca teljes területe országos közút  

 

(A hatályos szabályozási terv kivonata) 
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(A műemlék telke szabályozási elem nélkül ábrázolt szabályozási terv kivonat) 

 

Tervezett szabályozási terv: az Iskola utca területe felosztásre kerül, melyet követően az út 

középső szakasza - az alábbi tervezett megosztási vázarajz szerint – az országos közút 

területe marad az út két oldalán futó járdák területe pedig átkerül az önkormányzat tulajdonába 

és a szabályozási terven is helyi közútként kerül szabályozásra.  
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Tervezett szabályozási terv 
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(A műemlék telke szabályozási elem nélkül ábrázolt szabályozási tervezet) 
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2. A 259/18, 259/20, 259/27, 259/89, 259/113, 259/163 hrsz.-ú ingatlanok területén a 

településszerkezetei terv módosítása és a szabályozási terv módosítása.  

 

A településszerkezetei tervben a 259/163 hrsz.-ú ingatlan besorolása általános gazdasági 

terület.  
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Tervezett besorolása: kertvárosias lakóterület 

 

A hatályos településrendezési terv 259/18, 259/20, 259/27, 259/89, 259/113 hrsz.-ú ingatlanok 

területére a településszerkezeti terv szintjén meghatározta a kertvárosias lakóterületi 

felhasználást, de pontos tulajdonosi szándékok ismerete hiányában részletes szabályozási 

terv (amely az úthálózatot, javasolt telekosztásokat meghatározza) nem készült az ingatlanra. 
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Tervezett szabályozási terv a módosítással érintett területre: 

 

 

3. A helyi építési szabályzat tervezett módosítása: a hész 84.§ kiegészül az alábbi c) 
ponttal: 

 
84. § Épületek elhelyezése: 
a) már beépült utcák foghíjbeépítései esetén az elő- és oldalkert méreteknek 

egységesen az utcában, vagy az övezet területén már jellemzően kialakult méretekhez kell 
igazodni. 

b) új beépítésű területeken, ahol a szabályozási terv nem jelöl építési helyet vagy 
építési vonalat, az elő-, oldal- és hátsókert méretek meghatározása az OTÉK-ban valamint a 
településképi rendeltben foglaltak figyelembevételével történhet. 

c) A hátsókert legkisebb mérete kialakult telekállapot esetén, 25 m telekmélységig 0 
méter 
 
 

2. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA 
 
A rendezési tervmódosítás során újonnan beépítésre szánt terület nem keletkezik. 

Tervezett változás: a 259/163 hrsz.-ú ingatlan besorolása általános gazdasági területről, 
kertvárosias lakóterületre és közlekedési területre változik. 

 

2.1. Jóváhagyandó munkarészek 
 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének önkormányzati határozata 

 

Nagycenk szerkezeti tervének módosításáról 
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Nagycenk Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
78/2019.(IX.12.) önkormányzati. határozattal elfogadott Nagycenk Nagyközség 
településszerkezeti tervét módosítja az alábbiak szerint: 

A Nagycenk 259/163 hrsz.-ú ingatlan területe kertvárosias lakóterület és közúti közlekedési 
terület területfelhasználásba kerül.  
 
A Nagycenk 259/18, 259/20, 259/27, 259/89, 259/113 hrsz.-ú ingatlanok területének egy része 
közúti közlekedési terület területfelhasználásba kerül.  
 
Melléklet: TH-22-02-19 munkaszámú TSZ-1 jelű településszerkezeti tervlap (A tervmódosítás 
jóváhagyása után egységes szerkezetű településszerkezeti tervlap készül) 

 
 
 

2.2. Területi mérleg 
 
A módosítás Nagycenk területén a területfelhasználások tekintetében azzal jár, hogy 7 000 m2 
kiterjedéssel csökken a gazdasági területek kiterjedése és ugyanennyi területtel növekszik a 
kertvárosi lakóterületek kiterjedése. 

 

2.3. A területrendezési tervekkel való összhang igazolása 
 
A területrendezési tervekkel való összhang a hatályos tervhez képest nem változik.  

A területet Magyarország Területrendezési Terve (OTrT) és Győr-Moson-Sopron Megye 
Területrendezési Terve (MTrT) is települési térségbe sorolja. 

A magasabb rendű jogszabályok szerint „a települési térség területén bármely építési övezet, 
övezet kijelölhető”. 

Az OTrT által meghatározott övezetek közül a tervezési területet 

- tájképvédelmi terület övezete 



TÉR-HÁLÓ KFT. Győr  
Nagycenk településrendezési tervmódosítás 2022 

www. ter-halo.hu 

 

13 

- világörökségi terület övezete 

érinti 

A Megyei Területrendezési Terv szerint a módosítással érintett terület 

- nap és szélerőmű létesítésének korlátozásával érintett terület  

- széleróziónak kitett terület 

- agglomerációk és településegyüttesek 

övezetben fekszik, amely övezeteknek érdemi hatása a változások tekintetében nincs. 

 
 

3. SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 
 
Kivonat a hatályos szabályozási tervből: 
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Tervezett szabályozási terv: 

Jelenleg az Iskola utca tervezéssel érintett szakasza közlekedési célú közterület - országos 
közút. 

Tervezett változás: Iskola utca tervezéssel érintett szakasza felosztásra kerül két övezetre. Az 
út középső szakasza az országos közút marad az út két oldalán futó járdák területe pedig 
átkerül közlekedési célú közterület – helyi út besorolásba. 
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A lakóterület tekintetében a területen 12 méter szabályozási szélességű lakóutcák kerülnek 
kiszabályzásra, amelyek négy tömbre osztják fel a fejlesztési területet. Az újonnan kialakításra 
tervezett utak a meglévő utcák folytatásaként tárják fel a területet 

A tervezett övezet a környező lakóterületek építési övezetéhez illeszkedik. A terület tervezett 
telekméretei szintén a környező lakóterületek újonnan kialakult telekosztásaival megegyező 
méretűek. A területre meghatározott oldalhatáron álló beépítési mód a csatlakozó 
lakóterületek beépítési módját viszi tovább. 

A lakóutcák tervezett szabályozási szélessége a környező lakóutcák szabályozási 
szélességével megegyezik. Ez a szabályozási szélesség a tapasztalatok szerint elegendő a 
gyalogos- kerékpáros- és gépjármű forgalom levezetésére.  

 
 
A helyi építési szabályzat 84.§ kiegészül azzal az előírással, hogy a hátsókert legkisebb 
mérete kialakult telekállapot esetén, 25 m telekmélységig 0 méter lehet. 
 
 

1.1. Jóváhagyandó munkarészek 
 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
……………………….. rendelet tervezete a 
6/2019. (IX.23.) önkormányzati rendelettel  

jóváhagyott helyi építési szabályzat módosításáról 
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Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, 
valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a településtervek tartalmáról, 
elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 66.§ szerinti véleményezők 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. §. A helyi építési szabályzatról szóló 6/2019. (IX.23.) önkormányzati rendelet 84.§ 
kiegészül az alábbi c) ponttal: 

 
84. § Épületek elhelyezése: 
a) már beépült utcák foghíjbeépítései esetén az elő- és oldalkert méreteknek 

egységesen az utcában, vagy az övezet területén már jellemzően kialakult méretekhez kell 
igazodni. 

b) új beépítésű területeken, ahol a szabályozási terv nem jelöl építési helyet vagy 
építési vonalat, az elő-, oldal- és hátsókert méretek meghatározása az OTÉK-ban valamint a 
településképi rendeltben foglaltak figyelembevételével történhet. 

c) A hátsókert legkisebb mérete kialakult telekállapot esetén, 25 m telekmélységig 0 
méter 
 

2. § A helyi építési szabályzatról szóló 6/2019. (IX.23.) önkormányzati rendelet 1 
mellékletét képező szabályozási tervlap helyébe lép a jelen rendelet mellékletét képező 
TH-22-02-19 munkaszámú SZ-1 jelű szabályozási tervlap. 

 
    .....................................                .......................................... 
   jegyző             polgármester 

 
 

A rendelet kihirdetésre került: Nagycenk, 2023.................... 
 
 
..................................... 

    jegyző   
 

Melléklet: TH-22-02-19 munkaszámú SZ-1 jelű szabályozási tervlap 
 
 

4. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLATOK 
 
4.1.1. Tájrendezési és környezetalakítási javaslat 

 
A hatályos településrendezési terv alátámasztó munkarészei közül a Tájrendezési javaslat 
fejezetben részletesen kidolgozásra kerültek a település és benne a módosítással érintett 
területek tájhasználati, tájszerkezeti javaslatai, természetvédelmi javaslatai, tájvédelmi és 
tájképvédelmi javaslatai. A rendezési terv tervezett változása ezen javaslatokkal nem 
ellentétes. 

A hatályos településrendezési eszközökben – közöttük a helyi építési szabályzatban (HÉSZ) 
- megfogalmazott javaslatok, feltételek jelen módosítás során is betartandók. A hész táj és a 
természeti környezet védelmére vonatkozó előírásai ill. környezetvédelmi előírásai változatlan 
formában fennmaradnak. 
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4.1.2. Közlekedésfejlesztési javaslat 

 
A tervezett lakóterület új útjai a település meglévő útjainak folytatásában tervezettek. Az 
területet négy oldalról közlekedési terület határolja, így annak feltárása zsákutcák nélkül 
megoldható. 

Az újonnan tervezett közlekedési területek (lakóutak) szabályozási szélessége hasonlóan a 
csatlakozó lakóterülethez 12 m. A 12 m széles lakóutcák ajánlott mintakeresztszelvényét a 
hatályos településrendezési terv tartalmazza. 

 

A hatályos településrendezési terv Közlekedési javaslat fejezetében megfogalmazott 
javaslatok, ajánlások a továbbiakban is betartandók. A helyi építési szabályzat előírásai 
változatlanul betartandók. 

Az Iskola utca területén tervezett változtatás formális, az csupán a tulajdonviszonyok 
rendezését szolgálja. Az övezetei besorolás módosításával a közút két oldalán futó járdák 
területe az önkormányzat tulajdonába kerülhet. A közlekedési terület kiépült, abban változás 
nem tervezett. 

 
4.1.3. Közműfejlesztési javaslat 

 
A lakóterületen a hatályos településrendezési terv Közművesítési javaslatok fejezetében 
megfogalmazott javaslatok, ajánlások a továbbiakban is betartandók. A helyi építési 
szabályzat közműellátás és elektronikus hírközlés előírásai változatlanul betartandók. A terület 
közműellátása a meglévő közműhálózatok további kiépítésével megoldható, a rácsatlakozás 
feltételei adottak. 

A közlekedési terület alatt az összes közmű kiépült. 

 
4.1.4. Örökségvédelem 

 
A lakóterület régészeti lelőhellyel, műemléki védettséggel ill. helyi védelemmel / területi 
védelemmel nem érintett. A tervezett módosítás épített örökségi értékeket nem érint.  

Az Iskola utca középső szakasza régészeti lelőhellyel érintett ill. az Iskola utcában álló 
műemléki védettségű Ecce Homo szobor okán az Iskola utca teljes telke műemlék telke.  

A változással érintett területeken építési tevékenység, tereprendezés stb. esetén az 
örökségvédelem tekintetében a hatályos településrendezési tervhez és a felülvizsgálati 
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dokumentációhoz elkészült örökségvédelmi hatástanulmányban, a településképi rendelteben 
és településképi arculati kézikönyvben foglaltak figyelembevételével kell eljárni. 

 
 

5. MELLÉKLETEK 
 
Önkormányzati határozatok az egyes módosításokról 
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Főépítészi feljegyzés 
FELJEGYZÉS 

 
Alulírott Gyárfás Henriett, Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának megbízott főépítésze, Nagycenk 
településrendezési tervének TH-22-02-19 munkaszámú módosításával kapcsolatban - a A 
településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 7. § (7) 
bekezdésében előírtaknak megfelelően a megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat tartalmi 
elemek tekintetében az alábbi javaslatot teszem: 

 
A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI ÉS AZ ELHAGYHATÓ ELEMEK 
INDOKLÁSA 

Elkészítendő megalapozó vizsgálat: A hatályban lévő településrendezési eszközök ismertetése 

A 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet úgy rendelkezik, hogy a 7 éven belül készült megalapozó vizsgálat 
- ideértve a nem e rendelet szerinti tartalommal elkészített megalapozó vizsgálatot is – felhasználható 
a településterv készítésénél.  

Nagycenk településre 2018 évben elkészült a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló - 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti megalapozó vizsgálat. A 
megalapozó vizsgálat készítése óta eltelet rövid időre való tekintettel annak aktualizálása nem indokolt. 
A tervezési cél, tervezési feladat ill. tervezési terület változatlan, a 2021 évi megalapozó vizsgálat jelen 
településterv készítéséhez változtatás nélkül felhasználható. 
 

AZ ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT TARTALMA ÉS AZ ELHAGYHATÓ ELEMEK INDOKLÁSA 

Alátámasztó javaslat tartalmi elemei a 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 3. melléklete alapján 

Elkészítendő vagy elhagyható-e 
a tartalmi elem 

1. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE 

1.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK 
 

1.1.1. Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer 
A tervmódosítás léptékéhez 
mérten elkészítendő 

1.1.1.1. Beépítésre szánt területek Elhagyható 

1.1.1.2. Beépítésre nem szánt területek Elhagyható 

1.1.1.3. Szerkezet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemek Elhagyható 

1.1.1.4. Védelmi és korlátozó elemek Elhagyható 

1.2. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK 
ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI 

 

1.2.1. A településszerkezeti változások bemutatása (az egyes 
területfelhasználási, illetve egyéb szerkezeti változások pontokba 
szedve, lehatárolva az adott változás bemutatása) 
- a terület a hatályos településszerkezeti tervben. 
- a javasolt módosítás és indoklása 

A tervmódosítás léptékéhez 
mérten elkészítendő 

1.2.2. A településszerkezeti változások területrendezési 
tervekkel való összefüggéseinek bemutatása 

A tervmódosítás léptékéhez 
mérten elkészítendő 

1.2.3. A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval 
való összhangjának bemutatása (a településrendezési javaslatok 
összhangja a koncepcióban megfogalmazott jövőképpel és 
célokkal) 

Elhagyható 

2. SZAKÁGI JAVASLATOK 

2.1. TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT  
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2.1.1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata 
A tervmódosítás léptékéhez 
mérten elkészítendő 

2.1.2. Természetvédelmi javaslatok 
A tervmódosítás léptékéhez 
mérten elkészítendő 

2.1.3. Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok 
A tervmódosítás léptékéhez 
mérten elkészítendő 

2.1.4. Biológiai aktivitásérték változása Elhagyható 

2.2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE  

2.2.1. Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslatai 
Elhagyható, a módosítás 
léptékében irreleváns elem 

2.2.2. Zöldfelületi ellátottság alakulása 
Elhagyható, a módosítás 
léptékében irreleváns elem 

2.2.3. Zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére vonatkozó 
javaslatok 

Elhagyható, a módosítás 
léptékében irreleváns elem 

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 
 

3.1. Közúti hálózati kapcsolatok 
A tervmódosítás léptékéhez 
mérten elkészítendő 

3.2. Főbb közlekedési csomópontok 
A tervmódosítás léptékéhez 
mérten elkészítendő 

3.3. Belső úthálózat 
(keresztmetszeti szelvények, közterületi parkolás) 

A tervmódosítás léptékéhez 
mérten elkészítendő 

3.4. Közösségi közlekedés 
(közúti és kötöttpályás tömegközlekedés) 

A tervmódosítás léptékéhez 
mérten elkészítendő 

3.5. Kerékpáros közlekedés 
A tervmódosítás léptékéhez 
mérten elkészítendő 

3.6. Főbb gyalogos közlekedés 
A tervmódosítás léptékéhez 
mérten elkészítendő 

3.7. Gépjármű elhelyezés, parkolás 
A tervmódosítás léptékéhez 
mérten elkészítendő 

4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK  

4.1. Viziközművek 
A tervmódosítás léptékéhez 
mérten elkészítendő 

4.2. Energiaellátás 
A tervmódosítás léptékéhez 
mérten elkészítendő 

4.3. Hírközlés 
A tervmódosítás léptékéhez 
mérten elkészítendő 

4.4. Megújuló energiaforrások alkalmazása, környezettudatos 
energiagazdálkodás, egyedi közműpótlók 

A tervmódosítás léptékéhez 
mérten elkészítendő 

5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 
Elhagyható, a módosítás 
léptékében irreleváns elem 

6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ 
ÖSSZHANG BEMUTATÁSA 

A tervmódosítás léptékéhez 
mérten elkészítendő 

7. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 
Elkészítendő 

8. BEÉPÍTÉSI TERV Elhagyható 

9. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS  Elhagyható 

 
 

Nagycenk, 2022. december 5. 
 

 
 
 
 
                                                                                   Gyárfás Henriett 
                                                                                 megbízott főépítész 
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Kt. határozat a környezeti vizsgálat szükségességét meghatározó eljárás lezárásáról 

 


