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BEVEZETŐ

I. BEVEZETŐ
1. A TERV CÉLJA, A MEGBÍZÁS ISMERTETÉSE
Hács község Önkormányzatának képviselő-testülete a község településrendezési eszközeinek
módosításáról döntött a 40/2017. (III.8.) számú képviselő-testületi határozatával. (Lásd: 1.
melléklet)
A településrendezési eszközök módosítása egyszerűsített eljárással történik, a módosítás során a
településszerkezeti terv leírása, a szerkezeti tervlap, a helyi építési szabályzat és a belterületi
szabályozási terv is módosul. A településrendezési eszközök módosítását a település önkormányzata
Ferik Tünde főépítész közreműködésével készíti.
A módosítással érintett terület, a
településrendezési
eszközök
módosításának célja és a módosítással
érintett terület lehatárolása
A módosítással érintett terület Hács
belterületének északkeleti részén, a Kossuth
Lajos utca északkeleti oldalán fekszik. A
módosítás célja a 38 és 39 hrsz-ú ingatlanon
különleges turisztikai terület kijelölése, a
Kossuth
Lajos
utcára
merőlegesen
kiszabályozott
12,0
m
széles
út
megszüntetése,
a
területen
kijelölt
telekalakítási terv készítési kötelezettség
törlése, és a Kossuth Lajos utcától
meghatározott 45,0 m mélységű építési
határvonal törlése.

A hatályos szabályozási terv kivágata a módosítással
érintett terület határával
A tervezési folyamat
A tervezési munka során a módosítási igény vizsgálatát, és a változtatási koncepció felállítását
követően a településszerkezeti terv, és a HÉSZ módosításának javaslatát készítettük el. Az
alátámasztó munkarészek a változtatás szakmai indokait, továbbá a megalapozó vizsgálat releváns
részeit tartalmazzák.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) rendelkezik a településrendezési eszközök
egyeztetésének és elfogadásának szabályairól. Mivel a tervezett módosítás kielégíti a Eljr. 32.§ (4)
bekezdésében foglaltakat, így a településrendezési eszközök módosítása egyszerűsített eljárás
keretén belül történik.
Az egyszerűsített eljárás a véleményezési szakasz kezdeményezésével indul. A véleményezési
szakaszt a polgármester kezdeményezi. A polgármester az elkészült Helyi Építési Szabályzatot
véleményezteti a partnerekkel, a partnerségi egyeztetésben rögzítettek szerint és az érintett
államigazgatási szervekkel. A véleményezési szakaszban a véleményezők a kézhezvételétől
számított 15 napon belül adhatnak írásos véleményt. Véleményeltérés esetén egyeztető tárgyalás
összehívása szükséges. A véleményezést követően a beérkezett véleményeket – eltérő véleményezők
egyeztetése esetén a jegyzőkönyvet is - ismertetni kell a képviselő-testülettel, amelyek
elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt.
A véleményezési szakasz lezárását követően a Helyi Építési Szabályzat tervezetét végső szakmai
véleményezésre az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak (a
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továbbiakban: állami főépítész) kell megküldeni. Az állami főépítész a beérkezett dokumentumokat
áttanulmányozza, és a beérkezésétől számított 21 napon belül megküldi a polgármesternek a
településrendezési eszközzel kapcsolatos záró szakmai véleményét a településrendezési eszköz
elfogadásához, vagy 15 napon belül egyeztető tárgyalást kezdeményez az ágazati és az érintett
területi, települési önkormányzati vélemények még fennmaradt kérdéseinek tisztázására.
A településrendezési eszközök módosítása az állami főépítész végső szakmai véleményének
birtokában hagyható jóvá.
Jelen munkarész a településrendezési eszközök módosításának végső szakmai véleményezésre
előkészített anyaga, amely a Somogy Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze részére kerül
megküldésre.
Az Eljr. átmeneti rendelkezéseinek 45. § (2) bekezdés értelmében az OTÉK 2012. augusztus 6án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatainak, illetve a
hatályos településrendezési eszközök tartalmi elemeinek figyelembe vételével történik a
településrendezési eszközök módosítása.
Előzmények ismertetése
A településrendezési eszközök módosításának véleményezési szakasza lezárult, amelyben a
véleményezési eljárásban résztvevő államigazgatási szervek és partnerek véleménye kikérésre
került. Az eljárásba bevont államigazgatási szervek közül az Állapi Főépítész kivételével
észrevétellel, kifogással senki sem élt. Az Állami Főépítész észrevételei egy egyeztetésen
tisztázásra kerültek, a szabályozási terven egy kis mértékű módosítás történt. Az Állami Főépítész
észrevételeinek kezelése, azokra adott válaszok a véleményezési szakasz lezárására vonatkozó
képviselő-testületi határozat előterjesztésében olvashatók részletesen.
A véleményezési szakaszban 2017. július 12-én egy lakossági fórumot is tartott az önkormányzat,
amelyre a véleményezésben résztvevő partnerek meghívásra kerültek.

2. A JELENLEG HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
Hács község településrendezési eszközei 2004-ben kerültek jóváhagyásra, amelyeket az azóta eltelt
időszakban egyszer, 2015-ben módosítottak. Hács község hatályos településrendezési eszközei:


Hács község Önkormányzata Képviselő-testületének 93/2015. (X.21.) határozatával
módosított 75/2004. (VIII.25.) határozata a község Településszerkezeti Tevéről



Hács község Önkormányzata Képviselő-testületének 82/2015. (X.28.) rendeletével módosított
11/2004. (VIII.26.) rendelet a község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről
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II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK
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II.A. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA
Hács község Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2017.(…………) Kt. számú határozata
a Településszerkezeti Terv módosításáról

Hács község Önkormányzatának képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés a) pontja alapján Hács község
Településszerkezeti Tervének módosítását jelen határozat 1-2. melléklete alapján állapítja meg:
1. melléklet: Településszerkezeti Terv leírás módosítása
2. melléklet: Településszerkezeti Terv módosítás (TSZT-M2)
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Településszerkezeti Terv módosításának
elfogadásáról a lakosságot tájékoztassa, az elfogadott településszerkezeti terv módosítását küldje
meg az állami főépítésznek és az eljárásban résztvevő államigazgatási szerveknek.
A Településszerkezeti Terv módosítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2. melléklet
által tartalmazott fedvényrajz szerinti területre vonatkozóan a község teljes közigazgatási
területére
vonatkozó
75/2004.
(VIII.25.)
önkormányzati
határozattal
megállapított
Településszerkezeti Tervének rajzi munkarésze.
Határidő: folyamatos
Felelős: Csökli Orsolya polgármester
Hács, 2017. ………………………
Csökli Orsolya
polgármester

Dr. Szatmári Ibolya
jegyző
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1. MELLÉKLET: TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁS MÓDOSÍTÁSA
A Településszerkezeti Terv leírás 1.1.2. Településrendezés c. fejezet Területfelhasználás alfejezetének a)
Beépítésre szánt területekre vonatkozó pontja az alábbiakkal egészül ki:
- a falusias lakóterület a település jelenlegi belterületének döntő része. Új lakóterületek a Kossuth
Lajos utca keleti oldalán, a Petőfi utca déli oldalán és a Fő utca dél-keleti részén tervezettek. A
lakóterületen – 1-2 egységes - lakófunkciót kielégítő lakóépületek létesíthetők. A lakóterület bármely
építési telkén elhelyezhetők – az OTÉK és a helyi építési szabályzat figyelembevételével – alapfokú
intézményi ellátást biztosító létesítmények.
A külterületen meglévő lakott helyek adottságként kezelendők, ahol a szabályozás keretében a
lakóépület felújítás és bővítés lehetősége biztosítandó.
- ipari gazdasági terület kategóriába tartoznak:
-

egyéb ipari gazdasági területként a közműellátás (vízmű) és az energiaellátás (gázfogadó)
területigényes létesítményeinek telke,

-

a mezőgazdasági üzemi terület (major, állattartó telep)

- különleges területként tervezettek:
-

a működő és lezárt temetők

-

a sportterület

-

az idegenforgalmi fogadóhely, turisztikai fejlesztési terület (Gárdony-puszta 044/5-41
hrsz-ú ingatlanjai és a 044/3 hrsz-ú ingatlan egy része)

-

a turisztikai terület a Kossuth Lajos utcában1

2. MELLÉKLET: TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS (TSZT-M2)

1

A módosított részek szürke színnel kiemelve.
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II.B. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA
HÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK ……/2017 (……….…) ÖNKORMÁNYZATI
RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 11/2004. (VIII.26.), ÖNKORMÁNYZATI
RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL2
Hács község Önkormányzatának képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6/A. § (3) bekezdésében és a 62. § (6) bekezdés 6.
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:

A RENDELET MELLÉKLETEI
1. §

Jelen rendelet melléklete:
1. melléklet: Belterületi szabályozási terv módosítása M=1:2000 (SZT-M2)

MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK
2. § Hács község Képviselő-testületének a község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2004.
(VIII.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) 2.§ (1) bekezdés a) pont ac)
alpontja helyébe a következő szövegrész lép:
„ac.) különleges terület, ezen belül
-

temető, kegyeleti park (Kü-T)

-

sportterület (Kü-S)

-

idegenforgalmi fogadóhely (turisztikai fejlesztési terület (Kü-I)), ahol a megengedett
legnagyobb szintterületsűrűség 0,2

-

turisztikai terület (K-Tur)”

3.§ A HÉSZ 5.§ (1) bekezdés helyébe a következő bekezdés lép:
„(1) A település területén különleges területek a működő temető, a lezárt temetők (kegyeleti
parkok), a sportterület, az idegenforgalmi fogadóhely (turisztikai fejlesztési terület)
(Gárdony-puszta 044/5-41 hrsz-ú ingatlanjai, valamint a 044/3 hrsz-ú ingatlan egy része),
valamint a turisztikai terület.”
4.§ A HÉSZ 5.§ (5) bekezdés helyébe a következő bekezdés lép:
(5) A sportterület, az idegenforgalmi fogadóhely (turisztikai fejlesztési terület (Kü-I)) és a
turisztikai terület övezeti előírásait a szabályozási tervek is tartalmazzák, az alábbiak szerint:
Jel

Beépítési
mód

Beépítési %
maximum

Építménymag.
maximum

Telekterület
minimum

Zölddel való
fedettség (%)

Kü-S

SZ

10

5,5

10000

50

Kü-I

SZ

8

7,5

50000

55

K-Tur

O

30

5,5

1500

50

5.§ A HÉSZ 5.§-a az alábbi bekezdéssel egészül ki:
(12) Különleges terület - turisztikai terület építési övezeteiben elhelyezhető épület:
a) turisztikai;
b) kereskedelmi, szolgáltató;
c) szállás jellegű;
d) közösségi szórakoztató, kulturális;
e) oktatási, egészségügyi, szociális;
2

A módosított részek szürke színnel kiemelve.
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f) lakó;
g) sport;
h) az a)-g) szerinti rendeltetéseket kiszolgáló
rendeltetést tartalmazhat.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
6. §
(1)
A HÉSZ melléklete jelen rendelet 1. mellékletét képző szabályozási terv
módosítással egészül ki. A módosítási területre vonatkozóan a Belterületi szabályozási terv hatályát
veszti.
(2)

Jelen rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Hács, 2017.
Csökli Orsolya
polgármester

Dr. Szatmári Ibolya
jegyző

1. MELLÉKLET A ………/2017. (……………) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ: BELTERÜLETI
SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS (SZT-M2)
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1. A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET BEMUTATÁSA
1.1. A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET ELHELYEZKEDÉSE
A módosítással érintett terület a település
belterületének északkeleti részén, a Kossuth
Lajos utca északkeleti oldalán fekszik.

A módosítással érintett terület Hácson belüli
elhelyezkedése

1.2. A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET LEHATÁROLÁSA
A módosítással érintett terület a 33-41 hrsz-ú
telkekre terjed ki, amelyek Hács belterületének
északkeleti részén, a Kossuth Lajos utcában
fekszenek.

A módosítással érintett terület lehatárolása a
hatályos földhivatali alaptérképen
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1.3. MEGLÉVŐ ÁLLAPOT
A módosítással érintett terület északi, északkeleti része beépítetlen, szántóföldi művelés alatt áll, a
déli, Kossuth Lajos utca menti részén pedig lakóépületek állnak. A terület tágabb környezetében
északi és keleti irányban szántóterületek húzódnak, a Kossuth Lajos utcában a területtől délre és
nyugatra pedig lakóterület fekszik.

Módosítással érintett terület légifotója (Forrás: maps.google.hu)

A módosítással érintett terület északkeleti
része

Kilátás a módosítással érintett terület
északkeleti részéről a Kossuth Lajos utca
irányába
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A Kossuth Lajos utca 38-39 hrsz-ú telkei

2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT
2.1. HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
Településszerkezeti terv
A hatályos településszerkezeti terv a módosítással
érintett
területet
falusias
lakóterület
területfelhasználási egységbe sorolja úgy, hogy az
út céljára kijelölt területen nem jelöl beépítésre
szánt területet. A területtől északra kertes
mezőgazdasági
területet,
keletre
turisztikai
erdőterületet, délkeletre általános mezőgazdasági
terület, délre és nyugtara pedig falusias
lakóterületet jelöl a szerkezeti tervlap. A
módosítással érintett területen védelmi és
korlátozó elemeket nem ábrázol a tervlap.

Kivágat a hatályos településszerkezeti tervből
Helyi építési szabályzat és szabályozási terv
A szabályozási terv a módosítással érintett területet
falusias lakóterület Lf4 és Lf5 jelű építési
övezetekbe sorolja. Lf4 jelű építési övezetbe a
Kossuth Lajos utca menti beépített, 35-41 hrsz-ú
ingatlanok tartoznak. Lf4 építési övezetben
oldalhatáron álló beépítési mód, legfeljebb 30%-os
beépítettség, legfeljebb 5,5 m építménymagasság
esetén, legalább 1500 m2 nagyságú telken
helyezhető el épület.
Lf5 jelű építési övezetbe a 33 hrsz-ú lakótelek és a
beépítetlen 34/1-3 hrszú telkek tartoznak, ahol a
helyi építési szabályzat oldalhatáron álló beépítési
mód, legfeljebb 30%-os beépítettség, 5,5 m-es
építménymagasság esetén, legalább 1000 m2
nagyságú telken teszi lehetővé az építményelhelyezést. Mindkét építési övezetben a zöldfelület
minimális mértéke 50 %.

Kivágat a hatályos szabályozási tervből
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A szabályozási terv egy 12 m széles utat szabályoz a Kossuth Lajos utcára merőlegesen a 34/2 hrsz-ú
telken, amelynek kialakítása eddig nem történt meg. Az Lf5 jelű építési övezetbe tartozó telkeken a
szabályozási terv egy javasolt telekosztást tüntet fel és telekalakítási terv készítési kötelezettséget
jelöl rajtuk. A módosítással érintett terület északi és keleti, belterület határ menti részén a
szabályozási terv 10 m széles sávban beültetési kötelezettséget ábrázol. A Kossuth Lajos utcával
párhuzamosan Lf4 építési övezetben 45 m, Lf5 építési övezetben 35 m mélységű építési határvonal
került feltüntetésre a szabályozási terven, épület az utcafronttól számítva csak ezen a területen
helyezhető el jelenleg.

2.2. FEJLESZTÉSI CÉL
A módosítással érintett terület 38-39 hrsz-ú telkein turisztikai célú beruházás tervezett, szállás;
kereskedelmi, szolgáltató; kulturális; oktatási; lakó és sport rendeltetés biztosításával. A
módosítással érintett terület északi részén fekvő 34/1 és 34/2 hrsz-ú telkek felosztását nem kívánja
az új tulajdonos és jelenlegi telekosztás szerinti telkekre kér építési jogot.

2.3. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ
A tervezett fejlesztés nem felel meg a hatályos településrendezési eszközöknek, ezért a
településszerkezeti terv és a szabályozási terv módosítása vált szükségessé. A 38 és 39 hrsz-ú
telkeken tervezett turisztikai célú beruházás falusias lakóterületen nem valósítható meg, mivel e
területfelhasználási egységbe sorolt területeken elhelyezhető rendeltetések az OTÉK által
korlátozottak. Emiatt a telkek különleges turisztikai területbe sorolása vált szükségessé, ahol az
elhelyezhető rendeltetéseket az OTÉK nem korlátozza.
A módosítással érintett terület északi részén fekvő telkeket a tulajdonos nem kívánja felosztani, így
az ott kiszabályozott, szerkezeti jelentőséggel nem rendelkező 12 m széles út megszüntetése vált
szükségessé. Az út a hatályos településrendezési eszközök jóváhagyása óta eltelt időszakban nem
került kiépítésre, szerkezeti jelentőséggel nem bír, így megszüntetése nem jár hátránnyal a
községre nézve.
A hatályos szabályozási terv az előző bekezdésben említett 12 m széles útra szervezve egy javasolt
telekosztást tüntet fel, amelynek megvalósulásával új építési telkek jöhetnének létre. A hatályos
településrendezési eszközök jóváhagyása óta eltelt időszakban sem az út, sem új építési telkek
kialakítása nem történt meg. Jelen módosítás során a javasolt telekosztások megszüntetésre
kerülnek, mivel a tulajdonos nem igényli ezen a területen a javasolt teleosztás szerinti méretű
(1800-2000 m2) építési telkeket, továbbá a község fejlesztési igényei más területen kielégíthetők. A
község belterületén számos üresen álló telek található, illetve a hatályos szabályozási terv a Fő utca
déli végén, illetve a Petőfi Sándor utcától délre kijelöl lakóterületi fejlesztési területeket hasonló
javasolt telekosztással.
A tervezési területen a hatályos szabályozási terv a belterület határ mentén beültetési
kötelezettséget jelöl, amelyet a módosítás szintén megszüntet.

2.4. JAVASOLT TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETFELHASZNÁLÁSI RENDSZER
Ahogyan a szabályozási koncepcióban bemutatásra került, új különleges turisztikai terület kerül
kijelölésre falusias lakóterület átsorolásával, amely Hács településszerkezetében és
területfelhasználási rendszerében jelentős változást nem eredményez.
2.4.1. Beépítésre szánt területek
A módosítással érintett területen új, Hács hatályos településrendezési eszközeiben eddig nem
szereplő területfelhasználási egység került kijelölésre: a különleges turisztikai terület. A 38-39
hrsz-ú ingatlanok a szabályozási terven K-Tur jelű különleges terület – turisztikai terület építési
övezetbe kerültek besorolásra, amelynek övezeti paraméterei a szomszédos, a hatályos szabályozási
terv szerinti Lf4 jelű falusias lakóterület építési övezet paramétereivel megegyeznek:
Jel
K-Tur

Beépítési
mód
O

Beépítési %
maximum

Építménymag.
maximum

30

5,5

Telekterület Zölddel való
minimum fedettség (%)
1500

50

K-Tur jelű építési övezetben tehát szabadonálló módon, legfeljebb 30%-os beépítettséggel,
legfeljebb 5,5 m építménymagassággal helyezhető el épület legalább 1500 m 2 nagyságú telken, a
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zöldfelület legkisebb mértéke 50%. Megállapítható tehát, hogy a módosítás hatására a területen
jelentősebb intenzitású beépítés megvalósulásával nem kell számolni.

Településszerkezeti terv módosítása

Szabályozási terv módosítása

A módosítással érintett terület falusias lakóterület területfelhasználási egységbe sorolt területeit a
hatályos szabályozási terv Lf4 és Lf5 építési övezetekbe sorolja, amelyeknek építési paraméterei
között mindössze a minimális kialakítható telekméretben van különbség: Lf4 építési övezetben 1500
m2, Lf5 építési övezetben 1000 m2 ez az érték. Jelen módosítás során a hatályos szabályozási terven
kiszabályozott 12 m széles út törlésével nincs szükség a módosítási területen belüli falusias
lakóterületek különböző övezetekbe sorolására, így a szomszédos telkekkel egységesen Lf4 jelű
építési övezetbe kerülnek besorolásra a telkek.
2.4.2. Beépítésre nem szánt területek
A módosítással érintett területen beépítésre nem szánt terület nem található.
2.4.3. Szerkezet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemek
Szerkezetalkotó és tagoló közlekedési elemek
A módosítással érintett terület a Kossuth Lajos utca északkeleti oldalán fekszik. A Kossuth Lajos
utca Hács hatályos településszerkezeti tervében tervezett országos mellékútként szerepel, a
módosítással érintett területet délről határoló 42 hrsz-ú úton pedig tervezett Egyéb jelentős
kerékpár- és turistaút került ábrázolásra. Ezen közlekedési elemeket jelen módosítás nem érinti.
Szerkezetet meghatározó, tagoló egyéb nyomvonalas elemek
A módosítással érintett területen és közvetlen környezetében szerkezetet meghatározó, tagoló
egyéb nyomvonalas elemek nem találhatóak.
Szerkezetalkotó zöldfelületi rendszerek, vízfolyások
A módosítással érintett területen jelentős zöldfelületnek a 34/3 hrsz-ú telek déli oldalán húzódó
keskeny erdősáv, valamint a 36-41 hrsz-ú telkek keleti végében húzódó cserjesáv tekinthető,
emellett biológiailag kevésbé aktív zöldfelület a beépítetlen, mezőgazdasági művelés alatt álló 3334/3 hrsz-ú ingatlanok területe.
A módosítással érintett területen és közvetlen környezetében vízfolyás nem található.
2.4.4. Védelmi és korlátozó elemek
Védőtávolságok
A módosítással érintett területet nem érintik közlekedési és közmű területek védőtávolságai.
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Táj- és természetvédelmi elemek, területek
A módosítással érintett területet nem érint országos jelentőségű védett, vagy védelemre tervezett
természeti területet, nem része az európai közösségi jelentőségű Natura 2000 hálózatnak, az
Országos Ökológiai Hálózatnak, továbbá helyi természetvédelmi oltalom alatt sem áll.
Kulturális örökségvédelmi elemek
A módosítással érintett területen műemlékileg védett objektum vagy műemléki terület, régészeti
érdekeltségű terület nincs nyilvántartásban, továbbá helyi védelem alatt álló épület vagy műtárgy
sem található.
Egyéb védelmi és korlátozó elemek
A módosítással érintett területen egyéb védelmi és korlátozó elem nem található.
Ahogyan a 3.2. fejezetekben bemutatásra kerül, a területen korlátozásokat jelentenek az Országos
Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban: OTrT) és a Balaton Kiemelt
Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat
megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény (továbbiakban: Btv) rendelkezései.
-

A térségi területfelhasználás rendjére vonatkozó szabályok;
Az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények
elhelyezésére vonatkozó szabályok;
A Balaton kiemelt üdülőkörzet területére vonatkozó szabályok;
A Balaton kiemelt üdülőkörzet parti és partközeli településeire vonatkozó szabályok;
Az országos és kiemelt térségi övezetekre vonatkozó szabályok.
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ÖSSZEFOGLALÓJA

ÉS

3.1. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK BEMUTATÁSA
Lásd: 2.4. Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer című fejezet

3.2. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ
ÖSSZEFÜGGÉSEINEK BEMUTATÁSA
Az OTrT legutóbb 2013-ban került átfogó felülvizsgálat alá, melynek során a törvény jelentősen
módosult. A Btv OTrT-vel való összhangba hozataláig a településrendezési eszközök készítésénél,
módosításánál az OTrT átmeneti rendelkezéseit is alkalmazni kell. A következőkben a
területrendezési tervekben meghatározott területfelhasználási kategóriák, az országos és térségi
övezetek, valamint az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok Hácsra vonatkozó
előírásait ismertetjük az OTrT átmeneti rendelkezéseit figyelembe véve.

3.2.1. A térségi területfelhasználás rendjére vonatkozó szabályok
Az OTrT 31/B.§ d) bekezdése kimondja, hogy a Btv.-ben megállapított térségi területfelhasználási
kategóriákon belül a Btv. térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó előírásait kell
alkalmazni.
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervnek térségi szerkezeti tervében megállapított
térségi területfelhasználási kategóriák a következő, legalább 5 ha kiterjedésű területi egységek:
a) erdőgazdálkodási térség,
b) mezőgazdasági térség,
c) települési térség,
d) vízgazdálkodási térség,
e) egyedileg meghatározott térség,
f) építmények által igénybe vett térség.

A Btv. 4/B.§ rendelkezik a térségi területfelhasználási kategóriákon belül a települési
területfelhasználási egységekre vonatkozó szabályokról. A Btv. térségi szerkezeti tervlapja a
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módosítással érintett területet települési térségbe sorolja, amelyre az alábbi előírásokat
fogalmazza meg:
‐

települési térség
4/B. § c) a települési térséget beépítésre szánt, illetve beépítésre nem szánt területbe kell
sorolni úgy, hogy az új beépítésre szánt terület a település közigazgatási határához 200 m-nél
közelebb nem jelölhető ki, kivéve, ha a külön jogszabályban meghatározott területrendezési
hatósági eljárás keretében végzett területrendezési (környezeti, társadalmi és gazdasági)
hatásvizsgálat az ettől való eltérést indokolja;
Megfelelés igazolása: A módosítással érintett területen lakóterületből különleges turisztikai
terület kijelölése történik, amely Hács közigazgatási határához 200 m-nél nem esik közelebb.

3.2.2. Országos jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok
A módosítással érintett területet nem érint tervezett, illetve meglévő közlekedésfejlesztési elem,
térségi jelentőségű közműlétesítmény.

3.2.3. Országos övezetek ismertetése
Az OTrT által meghatározott országos övezetek közül Hács közigazgatási területét és a módosítással
érintett területet az alábbi övezetek érintik:
Országos övezetek
Országos ökológiai hálózat
övezete
Jó termőhelyi adottságú
szántóterület övezete

OTrT előírásait
kell alkalmazni
OTrT előírásait
kell alkalmazni

Tájképvédelmi szempontból
kiemelten kezelendő
terület övezete
Országos vízminőségvédelmi terület övezete

OTrT előírásait
kell alkalmazni
OTrT előírásait
kell alkalmazni

Lehatárolás
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Földmérési, Távérzékelési és
Földhivatali Főosztály
Balaton-felvidéki Nemzeti
Park Igazgatóság
adatszolgáltatása alapján
Országos Vízügyi
Főigazgatóság
adatszolgáltatása alapján

Módosítással
érintett terület
érintettsége
nem
igen

igen
igen

(Az egyes övezetek lehatárolására vonatkozó adatszolgáltatások jelen véleményezési eljárás
anyagának elkészültéig nem érkeztek meg.)
Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete
13/B. § A településrendezési eszközökben a jó
termőhelyi adottságú szántóterület övezetét a
mezőgazdasági terület területfelhasználási egység
kijelölésénél figyelembe kell venni.
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A módosítással érintett terület a hatályos településrendezési eszközökben is falusias lakóterület
területfelhasználási egységbe sorolt, jelen módosítás során általános mezőgazdasági terület
területfelhasználási egység kijelölése nem tervezett. Az előírás érvényesítése a településrendezési eszközök
teljes közigazgatási területre történő felülvizsgálata során érvényesíthető teljes körűen.
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő
terület övezete
OTrT 14/A. § (1) A tájképvédelmi szempontból
kiemelten kezelendő terület övezete területét a
kiemelt térségi és megyei területrendezési terv és
annak alapján a településszerkezeti terv pontosítja.
(2) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított
lehatárolása által érintett területre a kiemelt térség
és a megye területrendezési tervének megalapozó
munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg
helyi jellemzőit, valamint a település teljes
közigazgatási területére készülő településrendezési
eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell
határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit,
elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a
természeti adottságokhoz igazodó hagyományos
tájhasználat helyi jellemzőit.
(3) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a tájképi egység és
a hagyományos tájhasználat fennmaradása érdekében a helyi építési szabályzatban meg kell határozni a
területhasználatra és az építmények tájba illeszkedésére vonatkozó szabályokat.
(4) A helyi építési szabályzat az építmények tájba illeszkedésének bemutatására látványterv
készítését írhatja elő és a készítésre vonatkozó követelményeket határozhat meg.
(5) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó
szabályok szerint lehet folytatni.
(6) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és
kiserőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem
veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell elhelyezni.
A település közigazgatási területének jelentős része az övezetbe tartozik. A természet- és tájvédelemre
vonatkozó előírásokat a hatályos HÉSZ 18.§-a fogalmazza meg. Megjegyzendő, hogy ezen előírások 2017.
szeptember 31-ig alkalmazhatók, ezt követően településképi követelmények a településképi rendeletben
fogalmazhatók meg.
Jelen módosítás hatására jelentős beépítési intenzitás növekedés nem várható, így a tájképi értékek
sérülésével sem kell számolni.
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Országos vízminőség-védelmi terület övezete
OTrT 15. § (1) Az övezetbe tartozó települések
településrendezési eszközeinek készítése során ki kell
jelölni a vízvédelemmel érintett területeket, és a
HÉSZ-ben az építési övezetre vagy övezetre
vonatkozó szabályokat kell megállapítani.
(2) Az övezetben bányászati tevékenységet a
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó
szabályok szerint lehet folytatni.
A hatályos
HÉSZ 17. §-a foglalkozik a
környezetvédelemmel, azon belül is az (5) bekezdés
fogalmaz meg a vízminőség-védelemre vonatkozó
előírásokat:
„A település igazgatási területén meglévő és
tervezett tavak vízminőség-védelmi területek,
ahol
a.,mezőgazdasági területen csak nádas, gyep
művelési ágú területek, valamint indokolt
esetben közlekedési és közműterület
jelölhető ki
b.,épületek
építése,
bővítése
–
a
horgászturizmust szolgáló, esőbeálló jellegű
építmények
kivételével
–
nem
engedélyezhető.
A vízminőség-védelmi területeket a külterület
szabályozási terv jelöli.”
Ezen előíráson felül további előírás megalkotása nem
vált szükségessé.

3.2.4. Kiemelt térségi övezetek ismertetése
A Btv. kiemelt térségi övezetei közül Hács közigazgatási területét és a módosítással érintett
területet az alábbi övezetek érintik:
Kiemelt térségi övezetek
Ö-1 Magterület
övezete
Ö-2 Ökológiai folyosó
övezete
T-1 Térségi
jelentőségű
tájképvédelmi terület
övezete
L-1 Szélerőmű
elhelyezéséhez
vizsgálat alá vonható
terület övezete
SZ-1 Felszíni
szennyezésre
fokozottan érzékeny
terület övezete
P-1 Földtani
veszélyforrás terület
övezete
P-2 Vízeróziónak

Lehatárolás

Módosítással
érintett terület
érintettsége

BTV és OTrT
előírásait együtt kell
alkalmazni
BTV és OTrT
előírásait együtt kell
alkalmazni
BTV előírásait kell
alkalmazni

Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság adatszolgáltatása
alapján
Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság adatszolgáltatása
alapján
BTV vonatkozó övezeti tervlapja
alapján

nem

BTV előírásait kell
alkalmazni

BTV vonatkozó övezeti tervlapja
alapján

nem

BTV előírásait kell
alkalmazni

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

igen

BTV előírásait kell
alkalmazni

Baranya Megyei Kormányhivatal,
Hatósági Főosztály, Bányászati
Osztály
BTV vonatkozó övezeti tervlapja

nem

BTV előírásait kell
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F-1 Felszíni
vízminőség-védelmi
terület övezete
U-1 Települési
terület övezete
U-2 Gazdasági
terület övezete
M-1 Általános
mezőgazdasági
terület övezete
M-2 Kertes
mezőgazdasági
terület övezete
E-1 Erdőterület
övezete
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alkalmazni
BTV előírásait kell
alkalmazni

alapján
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

BTV előírásait kell
alkalmazni
BTV előírásait kell
alkalmazni
BTV előírásait kell
alkalmazni

BTV vonatkozó övezeti tervlapja
alapján
BTV vonatkozó övezeti tervlapja
alapján
BTV vonatkozó övezeti tervlapja
alapján

igen

BTV előírásait kell
alkalmazni

BTV vonatkozó övezeti tervlapja
alapján

nem

BTV előírásait kell
alkalmazni

BTV vonatkozó övezeti tervlapja
alapján

nem

nem

nem
nem

(Az egyes övezetek lehatárolására vonatkozó adatszolgáltatások jelen véleményezési eljárás
anyagának elkészültéig nem érkeztek meg.)
SZ-1 Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny
terület övezete
Btv. 31.§
Felszíni szennyezésre fokozottan
érzékeny terület övezete (SZ-1) tekintetében az
OTrT által meghatározott kiemelten érzékeny
felszín alatti vízminőség-védelmi terület országos
övezetre vonatkozó övezeti előírások és a felszín
alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet
előírásai
mellett
a
következő
előírások
alkalmazandók:
a) korlátozott
vegyszerés
műtrágyahasználatú, környezetkímélő vagy extenzív
mezőgazdasági termelés folytatható;
b) új
hulladéklerakó,
hulladéktároló,
hulladékkezelő telep - kivéve a biológiailag
lebomló szerves anyagok lebontását és további
felhasználására
alkalmassá
tételét
végző
telepek
(komposztüzemek),
valamint
a
hulladékátrakó állomás - és vegyszertároló nem
létesíthető.
A Btv.-ben megfogalmazott előírások településrendezési eszközökkel csupán részben érvényesíthető:
a) a területen folytatott mezőgazdasági termelés módját a településrendezési eszközök nem
befolyásolják,
b) új hulladéklerakó, hulladéktároló, hulladékkezelő telep, vegyszertároló a módosítással érintett
területen sem a falusias lakóterület, sem a különleges turisztikai terület területfelhasználási
egységbe sorolt területen nem helyezhető el.
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Települési terület övezete (U-1)
Btv 37.§ A települési terület övezetén (U-1):
a) a településszerkezeti terveknek a történeti,
építészeti, településszerkezeti, környezeti és
természeti adottságokkal, valamint a felszíni
vízrendezéssel,
közművesítéssel,
környezetalakítással, tájrendezéssel foglalkozó
szakági munkarészeit, illetve a vízpartrehabilitációs szabályozási követelményekkel
érintett területekre készült tanulmányterveket
a helyi építési szabályzatban kötelezően
figyelembe kell venni;
b) új beépítésre szánt terület
utcahatárosan nem alakítható ki;

határa

c) az új beépítés szabályozásakor a meglévő
beépítési magassághoz kell igazodni;
d) a meglévő építmények felújításának, helyreállításának, átalakításának és korszerűsítésének
lehetőségét e törvény szabályozási előírásainak figyelembevételével a helyi építési
szabályzatban kell meghatározni;
e) a közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas hálózatok és járulékos műtárgyaik
kiépítésénél, illetve a meglévő hálózatok korszerűsítésénél a tájkép védelme és az esztétikai
követelmények érvényesítése céljából a műszaki lehetőségek és a védett értékek védelmi
szempontjainak mérlegelésével terepszint alatti elhelyezést kell biztosítani.
A módosítás során új beépítés nem kerül szabályozásra.

3.3. A VÁLTOZÁSOK ÉS A
ÖSSZHANGJÁNAK BEMUTATÁSA

HATÁLYOS

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

A község nem rendelkezik településfejlesztési koncepcióval.
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4. SZAKÁGI JAVASLATOK
4.1. TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT
4.1.1. Tájszerkezet, tájhasználat
A tervezett módosításnak nincsen jelentős hatása a község tájszerkezetére, mivel a módosítás
belterületen, beépített területen történik, továbbá a módosítás hatására a beépítési intenzitás és a
beépítés jellege sem növekszik.
4.1.2. Természetvédelmi javaslat, táji, természeti értékek
A módosítással érintett terület nem érint országos jelentőségű védett, vagy védelemre tervezett
természeti területet, nem része az európai közösségi jelentőségű Natura 2000 hálózatnak, az
Országos Ökológiai Hálózatnak, továbbá helyi természetvédelmi oltalom alatt sem áll.
A természet- és tájvédelemre vonatkozó előírásokat a hatályos HÉSZ 18.§-a tartalmazza,
amelyeknek módosítása nem vált szükségessé.
4.1.3. Biológiai aktivitásérték változása
Az 1997. évi LXXVIII. törvény 8.§ (2) 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”.
A településrendezési eszközök módosítása során új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre,
így a biológiai aktivitásérték változásával nem kell számolni.

4.2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE
A módosítás hatására a település zöldfelületi rendszerében változás nem történik, a zöldfelületi
rendszer meglévő elemei változatlanul fennmaradnak.
A hatályos szabályozási terven feltüntetett beültetési kötelezettségek a módosítással érintett
területen nem valósultak meg a hatályos településrendezési eszközök jóváhagyása óta, növénysáv
nem került telepítésre, a belterület és a környező külterületi területeket megvizsgálva
megállapításra került, hogy a belterülethatár mentén beültetési kötelezettség előírása nem
indokolt. Mindezek alapján a szabályozási javaslat a beültetési kötelezettséget megszünteti a
módosítással érintett területen.

4.3. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI JAVASLAT
A településrendezési eszközök módosítása a meglévő közúthálózat fejlesztését nem igényli. A
tervezett turisztikai célú beruházás a meglévő úthálózatról megközelíthető, a megvalósulást
követően nem várható a célforgalom olyan mértékű megnövekedése, amely az út fejlesztését
igényli.
A módosítás során megszüntetett, a hatályos szabályozási terven kiszabályozott 12 m széles út
szerkezetileg nem volt jelentős, tényleges kialakítása a hatályos településrendezési eszközök 2004es jóváhagyása óta nem történt meg, így a szabályozási tervről törlésre került.

4.4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK
A településrendezési eszközök módosítását követően beépítés-növekedés nem várható, így a
meglévő közművek kapacitásának növekedésével sem kell számolni.
A közműellátásra vonatkozó előírásokat a hatályos HÉSZ 15-16.§-a tartalmazza, amelyeknek
módosítása nem vált szükségessé.

4.5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETVÉDELEM
A településrendezési eszközök módosítása során javasolt változások nem járnak jelentős – a
környezetet terhelő – hatással, mivel a módosítás hatására a módosítással érintett területen a
beépítési intenzitás és a beépítés jellege sem növekszik.
Hács község Önkormányzatának polgármestere úgy nyilatkozott, hogy az egyes tervek, illetve
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm.rendeletben meghatározott
környezeti vizsgálat elkészítését – a várható módosítások környezetre gyakorolt elenyésző
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hatása miatt - Hács településrendezési eszközeinek módosítása során nem igényli (lásd 2.
melléklet). A településrendezési eszközök módosítása során a helyben szokásos módon
biztosítja az Önkormányzat a településrendezési eszközök dokumentációjának megtekintését.
A környezetvédelemre vonatkozó előírásokat a hatályos HÉSZ 17.§-a tartalmazza, amelyeknek
módosítása nem vált szükségessé.
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