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BEVEZETÉS
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településrendezési eszközök alábbi
módosítását kezdeményezte.
1. módosítás
A 028/43 hrsz-ú telekre kerülő homokbánya bányászati üzemi engedéllyel rendelkezik. Előtte
elkészült a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet szerinti előzetes vizsgálati dokumentáció, amely
előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozatot adott ki a környezetvédelmi hatóság. A bányatelek
településrendezési tervi bevezetésére vonatkozik a módosítás. A homokbánya lezárását követően
inert hulladéklerakó elhelyezését teszi lehetővé a módosítás.
2. módosítás
Telektulajdonos 04/18 hrsz-ú telken lévő erdő rovására a 13/51 hrsz-ú gazdasági beépítésű
telkének kiterjesztését kezdeményezte parkoló felület kialakíthatósága érdekében.
Képviselő-testület a módosítás helyszíneit kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja.
A településrendezési eszközök kiemelt fejlesztési területet érintő módosítása jóváhagyását
megelőző egyeztetés a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Eljr.) 42.§ szerinti tárgyalásos eljárás
szabályai szerint végezhető.
Eljr. 29/A § szerint széleskörű nyilvánosság biztosításával Nyárlőrinc Község Képviselőtestületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 2/2017 (V.4.) önkormányzati
rendeletének megfelelően partneri egyeztetésre kerül a módosítás.
Az önkormányzati rendelet értelmében partner:
a) ingatlannal rendelkező személy
b) valamennyi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet
c) bejegyzett egyház és civil szervezet

1.
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HATÁROZAT-TERVEZET
Tárgy: Településszerkezeti terv módosítása

Nyárlőrinc Község Képviselő-testülete az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997.évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) alapján biztosított jogkörében településszerkezeti tervét az
alábbiak szerint módosítja:
1.) Településfejlesztési döntésből következően.
a) Mezőgazdasági terület helyén különleges beépítésre nem szánt területet jelöl ki az 1.
melléklet szerint
b) Kereskedelmi szolgáltató területet zöldterület rovására kiterjeszti a 2. melléklet
szerint.
2.) A biológiai aktivitásérték változatlansága érdekében mezőgazdasági terület helyén
természetközeli területet jelöl ki a 3. melléklet szerint és egyúttal hektárban számolva
32,36 biológiai aktivitásérték többletet rögzít.

3.) Területrendezési tervi megfelelés érdekében védelmi erdőt jelöl ki a 4. melléklet szerint.

Településszerkezeti terv módosítása

.../2019.(…) határozat 1. melléklete

Településszerkezeti terv módosítása

.../2019.(…) határozat 2. melléklete

.../2019.(…) határozat 4. melléklete

Településszerkezeti terv módosítása

.../2019.(…) határozat 4. melléklete

Településszerkezeti terv módosítása

Nyárlörinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2019. (….) önkormányzati rendelete
a helyi építési szabályokról szóló 11/2004. (IX.10.) rendelet módosításáról
Nyárlörinc Község Önkormányzata Képviselő-testületének az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontja valamint, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. §. (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42.§
szerinti tárgyalásos eljárás szerinti egyeztetés szereplői véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:

1.§
A helyi építési szabályokról szóló 11/2004. (IX.10.) (továbbiakban: R)
19.§ (1) bekezdés f) ponttal egészül ki:
„f) (Kb) Bányaterület”
2.§
A R „Bányaterület” szakaszcímű 26/A.§ -sal egészül ki:
„26/A. § (1) Kb jellel bányaterületbe a földnyilvántartás szerinti bányatelek tartozik.
(2) Az övezetben a vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelelő bányászati építmény, a
bányászati tevékenység megszűntével inert hulladéklerakó elhelyezhető.”

3.§
E rendelet hatályba lépésével a R
a) Igazgatási terület m=1:16 000 méretarányú szabályozási tervi melléklete e rendelet 1.
melléklete,
b) Belterület m=1:2000 méretarányú szabályozási tervi melléklete e rendelet 2. melléklete
szerint módosul.

3. §
E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát
veszti.

Pénzváltó István
polgármester

Helyi építési szabályzat módosítása

Zayzon Jenőné
jegyző
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1/1. melléklet a …/2019.(…) önkormányzati rendelethez
A R 1. mellékletét képező Igazgatási terület (SZ-1) szabályozási terv az alábbiak szerint
módosul:

1/2. melléklet a …/2019.(…) önkormányzati rendelethez
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2. melléklet a …/2019.(…) önkormányzati rendelethez
A R 2. mellékletét képező Belterület (SZ-2) terv b. szelvénye az alábbiak szerint módosul:
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