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1 TERVEZÉSI FELADAT 
 
 
1.1 TERVI ELŐZMÉNYEK 
 
Nagycenk nagynagyközség önkormányzata 2019 évben az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény (a továbbiakban építési törvény) 6. § (3) 
(4) továbbá a 13. § (4) bekezdésében, és a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelettel közzétett 
Országos Településrendezési és Építési Követelményekben (a továbbiakban OTÉK) és 
a 36/2002. (III. 7.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, valamint a helyi 
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében 
és a 16. § (1) bekezdésében biztosított feladat- és jogkörében eljárva elkészíttette a 
nagyközségre vonatkozó településrendezési tervét. 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 78/2019. (IX.13.) 
önkormányzati határozattal és 6/2019. (IX.23.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott 
településrendezési terve. 

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

testületének 10/2017.(XII.28.) sz. rendelete. 

 

1.2. A MÓDOSÍTÁS INDOKLÁSA 
 

A településrendezési terv jóváhagyását követően a településre beérkezett a 110/4 és 118 
hrsz. telkekre vonatkozó telekcsoport újraosztási kérelem, amelyet megvizsgálva fény 
derült arra, hogy a településrendezési terv során használt alaptérkép és a valós térképi 
állapot között eltérés van. (Megjegyzés: a településrendezési tervhez 2018. év 
májusában Nagycenk nagyközség polgármestere megkérte a Budapest Főváros 
Kormányhivatal Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztálytól a jogszabályban 
biztosított ingyenes digitális alaptérképet. Ezen az alaptérképen készült a 
településrendezési terv.) 
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A településrendezési terv készítése során használt alaptérképen a 110/4 hrsz-ú telek, 
mint közút szerepel. A valós állapot szerint azonban a 110/4 hrsz-ú ingatlan kivett 
beépítetlen terület.  

  

A jelenleg hatályos településrendezési terven a hibásan közútként feltüntetett 110/4 hrsz-
ú ingatlant közlekedési területbe soroltuk. Ez a besorolás azonban téves, hiszen, mint 
kiderült ez az ingatlan valójában kivett terület, nem közút.  A közút felirat vélhetően 
térképi elírás / téves digitalizálásból adódó hiba, mert a 110/4 hrsz sosem volt a közút 
területe. 

 

 

A 2007 évi településrendezési tervben ez a terület Lke-3 kertvárosi lakóterületként 
szerepel. A 2018-2019 évi felülvizsgálat során csak a térképen tévesen szereplő közút 
felirat miatt került közlekedési területfelhasználásba az ingatlan. 
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Kivonat a 2007 évi szabályozási tervből 
 
1.2 A TERVEZÉSI FELADAT MEGHATÁROZÁSA 
 
1.2.1. A településrendezési tervmódosítás által érintett területek 
 
Jelen tervdokumentáció Nagycenk 110/4 hrsz.-ú ingatlanára vonatkozik. 
 
1.2.2. A településrendezési terv módosításának célja 
 
A tervmódosítás célja a településrendezési tervlapok valós állapotoknak megfelelő 
javítása. 

Feladat: a településrendezési terv módosítása, ezen belül a településszerkezeti tervlap 
módosítása és a szabályozási tervlap módosítása. 
 
1.2.3. A településrendezési terv módosítás eljárása 
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32.§ alapján: 
 
„(6a) A településrendezési eszköz egyeztetése állami főépítészi eljárás szerint történik, 
amennyiben a településrendezési eszköz módosítása 

b) elírás javítása, rajzi feldolgozásból, méretarányból adódó pontatlanság javítása 
érdekében történik;” 

Mivel a 110/4 hrsz-ú ingatlan területfelhasználási besorolása az alaptérképen tévesen 
szereplő közút felirat okán történt, így a tervmódosításra az állami főépítészi eljárás 
keretében van lehetőség. 

Jelen dokumentáció a településrendezési tervmódosítás 314/2012. (XI.8.) Korm. 
rendelet 42/A. § szerinti állami főépítészi eljárás záró véleményezési szakaszhoz 
elkészített anyaga. 
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2. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
 
A településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott fejlesztési elképzelések 
módosítására nem volt szükség. Jelen tervdokumentációban megfogalmazott 
módosítás pusztán az alaptérképből adódó hibajavítás, a településfejlesztési 
koncepcióban rögzített fő fejlesztési célkitűzésekkel nem ellentétesek. 
 
 

3. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 
 

A településszerkezeti terven a 110/4 hrsz.-ú ingatlan kertvárosias lakóterületi 
területfelhasználásba kerül. 
    

1.3 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 
 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

…………. határozat tervezete a 110/4 hrsz.-ú ingatlan 

településszerkezeti tervmódosításáról 
 
Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 78/2019. (IX.13.) 
önkormányzati határozattal elfogadott Nagycenk nagyközség településszerkezeti tervét 

módosítja, a Nagycenk 110/4 hrsz.-ú ingatlan közlekedési területből kertvárosias lakóterületi 
területfelhasználásba kerül. 
 

1.4 ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
 

A település területi mérlege, valamint a területrendezési tervekkel való összhang 
igazolása tekintetében a 862 m2 területű ingatlan területfelhasználásának megváltozása 
Nagycenk nagyközség területi kiterjedésének függvényében (19,45 km²) nem releváns. 

Az épített környezet alakításáról szóló1997. évi LXXVIII. törvény előírja, hogy „újonnan 
beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének 
biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest, az e törvény 
végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározottak szerint nem csökkenhet” 

(Biológiai aktivitásérték: a településekre egy adott területen a jellemző növényzetnek a 
település ökológiai állapotára és az emberek egészségi állapotára kifejtett hatását mutató 
érték.) 

változás előtt 
biológiai 
aktivitásérték 

terület besorolása 
terület 
kiterjedése 

értékmutató 
 

 

közlekedési terület 
(mellékutak, helyi gyűjtőutak)  
 

0,0862 ha 0,6 0,05172 

változás után  

terület besorolása 
terület 
kiterjedése 

értékmutató 
 

 

kertvárosias lakóterület 0,0862 ha 2,7 0,23274 

 



TÉR-HÁLÓ KFT          9024 Győr, Babits M. u. 17/A 

Nagycenk településrendezési tervmódosítás 

 

 8 

 www.ter-halo.hu 

A település biológiai aktivitás értéke növekedett. 
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4. A SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA 
 
4.1. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK   
 
4.1.1. Rendelet tervezet 

 
Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

……………………….. rendelet tervezete a 
6/2019. (IX.23.) önkormányzati rendelettel  

jóváhagyott településrendezési terv módosításáról 
 
 

 
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 CLXXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1.§ A HÉSZ 1. mellékletét képező SZ-1-5 jelű tervlapokon a jelen rendelet mellékletét képező SZ-
1/M jelű tervlap „módosítással érintett terület határa” jellel határolt (110/4 hrsz.-ú ingatlan) 
területére vonatkozóan az SZ-1/M jelű tervlap lép életbe. 
 
 
     .....................................                         .......................................... 
   jegyző             polgármester 
 
 
A rendelet kihirdetésre került: Nagycenk, 2020         ..................................................... 
 
 

..................................... 
    jegyző   
 
 
4.1.2. Szabályozási terv tervezet 
 

1 melléklet 
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4.2. LEÍRÁS 
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4.2.1. A szabályozás alapelvei 
 
Az alaptérképi felirat alapján tévesen közlekedési területnek jelölt 110/4 hrsz.-ú ingatlan 
a valós állapotnak ill. a felülvizsgálat előtti területfelhasználásnak és szabályozásnak 
megfelelő besorolást kap. (Azaz a tömbre vonatkozó Lke-1 övezeti előírásai kiterjednek 
ezen ingatlanra is.) 

 
HÉSZ: nem módosul. 
 
4.2.2. A szabályozási terv módosítás várható hatásainak bemutatása 
 
A beépítésre szánt területek nagysága a településen érdemben nem változik. A terület 
az Lke-1 jelű övezet része lesz. 
 
4.2.3. A szabályozási terv módosítás önkormányzatot terhelő pénzügyi 
vonatkozásai 
 
A szabályozási terv módosításának hatályba lépésével az önkormányzatnak pénzügyi 
kötelezettség-vállalása nem keletkezik.  


