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TERVEZŐI NYILATKOZAT

Alulírottak Ferik Tünde, vezető településrendező tervező, Bérczi Szabolcs, okl. településmérnök,
okl. környezetgazdálkodási agrármérnök kijelentjük, hogy Fürged Településrendezési Terv
módosítása során a többször módosított, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXXVII. törvényt, az Országos településrendezési és építési követelményekről szóló a többször
módosított 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet1, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet, és ezek
általános érvényű követelményeihez kapcsolódó eseti hatósági előírásokat megállapító
rendeleteket, szabályzatokat, országos szabványokat (ágazati és szakmai) betartottuk.

Budapest, 2014. január

Ferik Tünde
Vezető településtervező
TT/1É 13-1259

1

Bérczi Szabolcs
okl. településmérnök
okl. környezetgazdálkodási agrármérnök

az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek megfelelően

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2014.
www.vzm.hu

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS
ÁTDOLGOZOTT EGYEZTETÉSI ANYAG

4

BEVEZETŐ

I. BEVEZETŐ
1. ELŐZMÉNYEK, A TERV CÉLJA, A MEGBÍZÁS ISMERTETÉSE
Fürged község Önkormányzatának képviselőtestülete 42/2013. (VIII.29.) sz. határozatában a
hatályos településrendezési eszközök, ennek keretében a 8/2009. (VI.22.) önkormányzati
rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról döntött. Az önkormányzat a
tervezési munkával a Völgyzugoly Műhely Kft.-t bízta meg.
Jelen módosítás előzménye, hogy a község önkormányzata pályázatot nyújtott be a az Új Széchenyi
Terv Zöldgazdaság-fejlesztés Program keretében a „Megújuló energia alapú villamos energia,
kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés” című pályázati konstrukcióra. Ennek
keretein belül Fürged, 312 és 313 hrsz-ú ingatlanokon napelemes erőmű elhelyezését tervezte, így
szükségessé vált a helyi építési szabályzat módosítása.
Az önkormányzat a helyi építési szabályzatot a január 1-én életbe lépett 314/2012. (XI.1.)
Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) előírásai szerinti egyszerűsített eljárásban,
élve a 45.§ (2) szerinti átmeneti rendelkezések adta lehetőséggel – a 2012. augusztus 6. előtti
OTÉK–nak megfelelően kívánja módosítani.
Mivel az érintett területre vonatkozó előírások módosítása során
a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik,
- nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, illetve
- nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése,
így a Kormányrendelet 32.§ (4) bekezdése alapján a módosítás az egyszerűsített eljárás szerint
lefolytatható.
A tervezési munka 2013. decemberében kezdődött. A terület helyszíni vizsgálata, valamint a
jogszabályi összhang vizsgálatát követően adtunk javaslatot a helyi építési szabályzat módosítására.
Az alátámasztó munkarészek a változtatás szakmai indokait és a módosítás szükségességét
tartalmazzák.
A településrendezési eszközök módosításának egyeztetési anyagát 2014. januárjában küldte meg az
önkormányzat államigazgatási véleményezésre. A véleményezési szakaszban beérkezett vélemények
alapján a terv átdolgozásra került.
Az átdolgozás során a tervezési program nem változott, azonban – a Baranya megyei
Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész észrevétele alapján - a
belterületen elhelyezendő napelemes erőmű területe – falusias lakóterület helyett - új övezeti
besorolást kapott. Fentiek miatt módosításra került a településszerkezeti terv is, valamint
kiegészítettük az alátámasztó munkarészek Településrendezési javaslat fejezetét is.
Az Állami Főépítésszel történt egyeztetés eredményeként az egyeztetésben érdekelt államigazgatási
szervek ismételten megkeresésre kerülnek.
Jelen dokumentáció a településrendezési eszközök módosítása egyeztetési anyagának átdolgozott
változata, melyet ismételten megküldünk az államigazgatási szerveknek.
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TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK
II. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
HATÁROZATI JAVASLAT TERVEZET
Fürged község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2014. (...) határozata a 48/2009. (VI.17.) határozattal elfogadott
Településszerkezeti terv módosításáról
Fürged község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII törvény 9/B. § (2) bekezdés a) pontja alapján a következő döntést hozza:
1) Fürged község településszerkezeti tervéről szóló 48/2019. (VI.17.) határozatát módosítja,
egyúttal jóváhagyja a módosított településszerkezeti leírást és településszerkezeti tervlapot.
2) A határozat hatálya a TSZT-M1 tervlapon jelölt tervezési területre terjed ki. A hatályos
településszerkezeti tervlap fenti területre vonatkozóan hatályát veszti.
3) A településszerkezeti leírás a következőkkel egészül ki:
a) A 2. fejezet (Területfelhasználás) B) pontja a következő ponttal egészül ki:
„B) Beépítésre nem szánt területek:
1)
2)
3)
4)

Közlekedési és közműelhelyezési területek
Zöldterületek
Erdőterületek
Mezőgazdasági területek
a) Általános mezőgazdasági terület
- általános mezőgazdasági terület – szántó
- általános mezőgazdasági terület – gyep, rét
- általános mezőgazdasági terület – nádas
- általános mezőgazdasági terület – szélerőműpark terület
5) Vízgazdálkodási területek
6) Különleges beépítésre nem szánt terület
a) Különleges beépítésre nem szánt terület – napelempark”
b) A 2.3. fejezet (Beépítésre nem szánt területek) a következő ponttal egészül ki:
„2.3.6. KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET
A különleges beépítésre nem szánt területek olyan beépítésre nem szánt területek,
amelyeken az elhelyezhető építmények rendeltetésük miatt jelentős hatást gyakorolnak
a környezetükre, vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet
igényelnek.
a) Különleges beépítésre nem szánt terület – napelempark
A település belterületén, a Táncsics Mihály utca – Hunyadi utca kereszteződésében
elhelyezkedő telkeket a terv különleges beépítésre nem szánt terület – napelempark
területfelhasználási egységként jelöli ki.”
Határidő: 2014
Felelős: Barkóczi József polgármester
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SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

III. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT
Fürged község Önkormányzat képviselőtestületének
.../2013. (…) önkormányzati rendelete
a helyi építési szabályzatról szóló 8/2009. (VI.22.) önkormányzati rendelet
módosításáról2
Fürged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 6/A.§ (3) bekezdésében és 62.§ (6)
bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6.§ (1) bekezdésében
biztosított feladatkörében, a helyi építési szabályzatról szóló 8/2009. (VI.22.) önkormányzati
rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1.§ (1) A helyi építési szabályzatról szóló 8/2009. (VI.22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
HÉSZ) 1.§ (3) bekezdés a következőkkel egészül ki:
„3.§ (3) Jelen építési szabályzat mellékletei:
1. sz. melléklet: Fogalommagyarázat
2.sz. melléklet: Sajátos jogintézmények
3.sz. melléklet: Szabályozási Terv
4.sz. melléklet: Szabályozási Terv módosítás (SZT-M1).”
2.§ (1) A HÉSZ 33.§ (1) bekezdés a következő ponttal egészül ki:
„33.§ (1) A település területén a beépítésre nem szánt területek az építési használatuk
általános jellege, valamint sajátos használatuk szerint a következő területfelhasználási
egységek közé sorolandók:
a) Zöldterület (közpark)
(Zkp)
b) Erdőterület:
Védelmi (védett és védőerdő)
(Ev)
c) Mezőgazdasági terület:
Általános mezőgazdasági terület – szántó
(Má-sz1, Má-sz2, Má-sz3, Má-sz4)
Általános mezőgazdasági terület – gyep
(Má-gy)
Általános mezőgazdasági terület – nádas
(Má-n)
d) Különleges beépítésre nem szánt terület:
Különleges beépítésre nem szánt terület – napelempark (Kk-n)
e) Vízgazdálkodási terület:
Vízbázis
(Vb)
Vízfelszín
(V)
f) Közlekedési terület:
Közúti
(Köu)”
3.§ (1) A HÉSZ 36.§ (3) bekezdés helyére a következő szöveg lép:
„36.§ (3) Mezőgazdasági területen a növénytermesztés, állattenyésztés, és az ezekkel
kapcsolatos termékfeldolgozás és –tárolás építményei, valamint – a továbbiakban meghatározott esetekben – lakóépületek és a megújuló energiaforrás műtárgyai helyezhetők el.”
(2) A HÉSZ 36.§ (8) bekezdés helyére a következő szöveg lép:
„36.§ (8) Az övezetben csak az egyes földrészletek kivett művelési ágú illetve intenzív
kertészeti művelés alatt álló része, kivételes esetben a megújuló energiaforrás műtárgyai által
elfoglalt része keríthető le. Egyéb földrészlet nem keríthető le.”

2

Az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos előírásainak megfelelően.
A szürke színnel kiemelt részek a HÉSZ módosítással érintett részei.
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4.§ (1) A HÉSZ 37.§ a következő bekezdésekkel egészül ki:
„37.§ (16b) Má-gy* övezet területén a (15) bekezdésben meghatározott építmények mellett a
telekterület legfeljebb 10%-án a megújuló energiaforrás műtárgyai is elhelyezhetők – a
védelem alatt álló természeti területek kivételével.
(16c) Má-gy* övezetben elhelyezett napelemes erőművek területe körül védőkerítés létesítése
kötelező.”
5.§ (1) A HÉSZ a következő szakaszokkal egészül ki:
„Különleges beépítésre nem szánt terület
37/B.§
(1) Különleges beépítésre nem szánt területek övezetei a használatuk és rajtuk elhelyezhető
építmények különlegessége, a környezetre gyakorolt jelentős hatásuk, illetve a környezettel
szembeni védelmi igényük miatt a következők:
a) Napelempark
(Kk-n)
Különleges beépítésre nem szánt terület - napelempark
37/C.§
(1) Különleges beépítésre nem szánt terület – napelempark a Szabályozási terven Kk-n jellel
jelölt övezet, mely a megújuló energiaforrás műtárgyainak elhelyezésére szolgál.
(2) Kk-n övezetben kizárólag a megújuló energiaforrás műtárgyai közül a napelemes kiserőmű
műtárgyai helyezhetők el, épület nem helyezhető el.
(3) Az övezetben elhelyezett napelemes erőművek területe körül védőkerítés létesítése
kötelező.”
6.§ (1) A HÉSZ 1.sz. melléklete a következő ponttal egészül ki:
„Építménymagasság: az építmény valamennyi, a telek beépítettsége meghatározásánál
figyelembe veendő építmény kontúrvonalára állított függőleges felületre vetített homlokzati
vetületi-felület összegének (F) valamennyi, e vetületi-felület vízszintesen mért hosszának
összegével (1) való osztásából (F/L) eredő érték.”
7.§

Jelen rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.

Barkóczi József
polgármester

Németh Györgyné
körjegyző

A rendelet kihirdetve:
Fürged, 2014.
Németh Györgyné
jegyző
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ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK
1. A MAGASABB RENDŰ TERVEKNEK VALÓ MEGFELELÉS IGAZOLÁSA
1.1. Országos területrendezési terv (OTrT)
A módosított 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről meghatározza az ország
egyes térségei területfelhasználásának feltételeit, a műszaki-infrastrukturális hálózatok
összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji,
természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, illetve erőforrások védelmére.

Az OTrT szerkezeti terve a módosítással érintett területet települési térség illetve mezőgazdasági
térség területfelhasználási kategóriába sorolta. A települési térséget legalább 75%-ban városias és
hagyományosan vidéki települési térség kategóriába kell sorolni, a mezőgazdasági térséget legalább
85%-ban mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias
lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység nem jelölhető ki.
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Az OTrT által meghatározott országos térségi övezetek lehatárolását a törvény mellékletét képező
tervlapok tartalmazzák. A térségi övezetek közül a módosítással érintett területet egyik övezet sem
érinti. Meg kell jegyezni, hogy az Országos Ökológiai Hálózat övezete érinti a 044/4 hrsz-ú ingatlan
nyugati részét, azonban a tervezett naperőmű ezen területet nem érinti /ld. 4. melléklet/. A helyi
építési szabályzat módosítása során előírásra került továbbá, hogy a védett természeti területeken
(Országos Ökológiai Hálózat övezetei) a megújuló energiaforrás műtárgyai nem helyezhetők el, így a
módosítás a vízfolyások menti ökológiai folyosót nem érinti.

1.2.Tolna megyei területrendezési terv
A megyei közgyűlés 4/2012. (II.17.) rendeletével módosított 1/2005. (II.21.) rendelettel
jóváhagyott Tolna megyei területrendezési terv célja a megye egyes térségeiben a
területfelhasználás feltételeinek és a műszaki infrastrukturáli hálózatok térbeli rendjének
meghatározása, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti és
kulturális adottságok megőrzésére és védelmére.

A megye szerkezeti terve a módosítással érintett területeket hagyományosan vidéki települési
térség (belterületen) és mezőgazdasági térség (belterülettől keletre) területfelhasználási
kategóriába sorolta. A mezőgazdasági térséget legalább 75%-ban mezőgazdasági térség
kategóriába kell sorolni, a fennmaradó részén – a városi ranggal rendelkező települések kivételével
– városias települési térség nem jelölhető ki; hagyományosan vidéki települési térségi területen
nagyvárosias lakóterület kivételével bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető.
A tervezett módosítások a fenti előírásoknak megfelelnek.
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A megyei területrendezési terv által meghatározott térségi övezetek lehatárolását a rendelet
mellékletét képező tervlapok tartalmazzák. A módosítással érintett területeket az alábbi térségi
övezetek érintik:
Földtani veszélyforrás területének övezete
Az OTrT 25. § alapján földtani veszélyforrás területének övezetébe
tartozó település veszélyeztetett területein a település
településszerkezeti tervében beépítésre szánt terület csak
kivételesen, geológiai szakvélemény alapján jelölhető ki.
A településrendezési eszközök módosítása során új beépítésre
szánt terület nem kerül kijelölésre.

Vízeróziónak kitett terület övezete
Az OTrT 26. § alapján vízeróziónak kitett terület övezetbe tartozó
települések veszélyeztetett területein olyan területfelhasználást
kell előírni a települések település-szerkezeti tervében, és a helyi
építési szabályzatban olyan építési övezeti, övezeti előírást kell
meghatározni, amely a vízerózió mértékét csökkenti.
A településrendezési eszközök módosítása során a település
területfelhasználási rendszere nem változott.

Fentiek mellett az Országos Ökológiai Hálózat Ökológiai folyosó
övezete érinti a 044/4 hrsz-ú ingatlan nyugati részét, mely a
hatályos településrendezési eszközökön pontosan lehatárolásra
került. A tervezett naperőmű a telek ezen részét nem érinti (ld. 4.
melléklet). Előírásra került továbbá, hogy a védett természeti
területeken a megújuló energiaforrás műtárgyai nem helyezhetők
el, így a módosítás nem veszélyezteti az Országos Ökológiai Hálózat
területét.
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2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT
Napelemes kiserőmű elhelyezésének biztosítása
Fürged község Önkormányzata 2013-ban pályázatot nyújtott be a az Új Széchenyi Terv
Zöldgazdaság-fejlesztés Program keretében a „Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő
és villamos energia, valamint biometán termelés” című pályázati konstrukcióra. A pályázati
anyagban Fürged, 312 és 313 hrsz-ú területen Fürged községben hálózatra kapcsolódó 500 kWp
alatti névleges teljesítőképességű fotovoltaikus rendszerek telepítése szerepelt.
Időközben a beruházással érintett terület bővült, fenti területek mellett a belterülettel szomszédos
0144/4 hrsz-ú ingatlanon is napelemes kiserőmű (500 kWp alatti névleges teljesítőképességű
fotovoltaikus rendszer) telepítését tervezik.
Az érintett területekre vonatkozóan elkészültek az engedélyezési tervek, a belterületi ingatlanok
(312-313 hrsz) esetében Fürged község Önkormányzata, míg a belterület szomszédságában
elhelyezkedő 0144/4 hrsz-ú telek esetében a Sunlight Electric Kft. a megrendelő. (részletes
terveket ld. a 4. mellékletben)
Bár az OTÉK 32.§ (6) szerint a megújuló energiaforrás műtárgya – abban az esetben, ha az
használata során az építési övezetben, övezetben az alaprendeltetésnek megfelelő használatot nem
korlátozza, vagy attól védelmet nem igényel - valamennyi építési övezetben illetve övezetben
elhelyezhető, azonban a hatályos helyi építési szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) egyes előírásai az
adott területeken napelemek telepítését nem tették lehetővé. Éppen ezért az önkormányzat a helyi
építési szabályzat módosítása mellett döntött.

Kivonat a hatályos szabályozási tervből
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A belterületen elhelyezkedő ingatlanokat (312-313 hrsz) különleges beépítésre nem szánt terület –
napelempark övezetbe (Kk-n) sorolja a terv, melyen kizárólag a megújuló energiaforrás műtárgyai
helyezhetők el. Ennek következtében a telkeken biztosított a napelemes kiserőmű megvalósítása.
A módosítás emellett lehetővé teszi Má-gy* övezetben a megújuló energiaforrás műtárgyainak
elhelyezését, így a 0144/4 hrsz-ú telkekre telepített kiserőmű – tervek szerinti – megvalósulását is..
Ennek megfelelően a módosítás során előírásra került, hogy – az intenzív kertészeti művelésű illetve
kivett területek mellett - a megújuló energiaforrás műtárgyai (napelemes kiserőmű körül) által
elfoglalt területrész is lekeríthető.
Fontos megjegyezni, hogy a módosítás az Má-gy* alövezetet érinti – tehát csupán a tervezett
területekre terjed ki, s az övezetbe eső telkek legfeljebb 10%-án helyezhető el a kiserőmű. Ennek
következtében az érintett ingatlanokon a telek rendeltetésszerű használata nem korlátozódik a
napelempark megvalósulásával. Tervezők megvizsgálták, hogy Má-gy övezet területén, a tervezett
fotovoltaikus rendszerekkel érintett telken okozhat-e károkat napelemes kiserőmű telepítése,
azonban azok elhelyezése a természeti és az épített környezetre nem jelent veszélyt. A helyi
építési szabályzat módosítása során előírásra került továbbá, hogy a védett természeti területeken
a megújuló energiaforrás műtárgyai nem helyezhetők el, így a módosítás következtében ezen
területek nincsenek veszélyeztetve.
HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

JAVASOLT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSI TERV

JAVASOLT SZABÁLYOZÁSI TERV
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3. TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT
A településrendezési eszközök módosítása kizárólag a belterületet (Lf1 építési övezet helyett Kk-n övezet),
valamint külterületen az Má-gy övezetet érinti. Ezen övezetekben a módosítás lehetővé teszi napelemes
kiserőmű létesítését.
A módosítás célja a 312, 313 és 0144/4 hrsz-ú telkeken napelemes kiserőmű elhelyezése. A belterületi
telkek, és a belterülettel határos 0144/4 hrsz-ú telek mellett azonban a módosítás minden Má-gy övezetbe
tartozó telket érint, így szükséges volt megvizsgálni ezek táji-természeti környezetre gyakorolt hatásait. A
vizsgálat során kiderült, hogy a község külterületén elhelyezkedő Má-gy övezetbe sorolt telkek többségén a
naperőmű telepítése nem jelent veszélyt, a természeti értékek védelme érdekében pedig előírásra került,
hogy védett természeti területen (Országos Ökológiai Hálózat) a megújuló energiaforrás műtárgyai nem
helyezhetők el. Fontos továbbá, hogy mivel az egyes kiserőművek építménymagassága mindösszesen 4
méter, így ezek megjelenése nem jelent tájsebet Fürged táji környezetében.
Összességében megállapítható tehát, hogy a helyi építési szabályzat módosítása nem veszélyezteti Fürged
tájképi értékeit, s a módosítás nem érinti a település tájszerkezetét illetve területhasználatait.

Biológiai aktivitás-érték számítás
Biológiai aktivitásérték: egy adott területen a jellemző növényzetnek a település ökológiai
állapotára és az emberek egészségi állapotára kifejtett hatását mutató érték. Az 1997. évi LXXVIII.
törvény 7.§ (3) bekezdés b) pontja kimondja, hogy „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”.
Fürged településrendezési tervének módosítása során a község területén újonnan beépítésre szánt
terület kijelölésére nem került sor. A fenti rendelkezés értelmében tehát jelen esetben nem
szükséges a település területére biológiai aktivitás érték változással számolni.

4. KÖRNYEZETI HATÁSOK
Fürged község területére 2009-ben készült településrendezési terv, mely tartalmazott
környezetvédelmi fejezetet. A környezeti elemek szempontjából a helyi építési szabályzat
módosítását követően a környezeti állapotban - zajterhelés, felszíni- és felszín alatti vizek, talaj,
hulladékkezelés - számottevő változás nem történik. Új beépítésre szánt terület nem került
kijelölésre, a tervezett módosítás várhatóan nem jelenti a környezet minőségének romlását.
Fontos továbbá kijelenteni, hogy a tervezett naperőmű fontos környezetvédelmi beruházás, mivel a
megújuló energiahordozók hasznosítását helyezi előtérbe a fosszilis energiahordozókkal szemben.
Mindez összhangban van az OTÉK 32.§ 6. pontjával, valamint az EU irányelvekkel, hiszen a
beruházás a fenntartható fejlődést tartja szem előtt.
A településrendezési terv módosítása jelentős környezeti hatással nem jár, ennek megfelelően,
valamint a 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet alapján az önkormányzat úgy határozott, hogy a
jogszabályban meghatározott környezeti vizsgálat elkészítését nem igényli. (ld. 2.sz. melléklet)

6. ÉRTÉKVÉDELMI JAVASLAT
6.1. Természetvédelem
A településrendezési terv módosítása nem érint védett természeti területet, s a tervezési területet nem
érinti a Natura2000 hálózathoz tartozó európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű
terület sem. Az Országos Ökológiai Hálózat övezeteivel érintett területeken a megújuló
energiaforrás műtárgyai nem helyezhetők el.

6.2. Örökségvédelem
A településrendezési eszközök módosítása nem érint sem országos védelem alatt álló művi értéket, sem
régészeti lelőhelyeket. A módosítással érintett területen épület nem található.
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Ennek megfelelően új örökségvédelmi hatástanulmány készítése nem vált szükségessé tekintettel arra,
hogy jelen módosítás nem egy általános felülvizsgálat, hanem csupán a helyi építési szabályzat egy kisebb
módosítását jelenti.

7. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI JAVASLAT
A településrendezési terv módosítása során a tervezési területen elhelyezkedő ingatlanok megközelítése a
meglévő közlekedési hálózat fejlesztését nem igényelte, a módosítással érintett területek közterületi
kapcsolata biztosított.

8. KÖZMŰFEJLESZTÉSI ÉS HÍRKÖZLÉSI JAVASLAT
A településrendezési terv módosítása új beépítésre szánt terület kijelölésével nem jár, így a meglévő
közművek kapacitás-növekedését nem teszi szükségessé.
A településrendezési terv jelen módosítása nem érinti a hírközlési szakági munkarészt, annak módosítása
nem szükséges.
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MELLÉKLETEK
1.sz. melléklet - Településfejlesztési döntés
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2.sz. melléklet – Polgármesteri nyilatkozat
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3.sz. melléklet - Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló döntés
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4.sz. melléklet – Tervezett napelemes kiserőművek tervei
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