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TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ TERVEZETE (Jóváhagyandó munkarész) 
 
Településszerkezeti terv módosítása 
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Helyi építési szabályzat módosítása  
…/2022.(…..) rendelet-tervezet melléklettel 
 
 
 



 
BEVEZETÉS 
 
Nyárlőrinc Község Képviselő-testülete településrendezési eszközeinek módosítását 
kezdeményezte a következők szerint: 
 
205/2021.(XI.10.) határozattal: 
1. módosítás 028/43 hrsz-ú telken inert hulladéklerakó  
2. módosítás lakóterületi saroktelkek oszthatósága 
3. módosítás temető bővítése  
4. módosítás településközpont építési övezeti előírásainak felülvizsgálata  
 
215/2021.(XII.2.) határozattal 
5. módosítás 44. sz. főút menti kerékpárút  
6. 13/41 hrsz alatti MASPEX OLYMPOS Kft telephely építési övezeti előírásainak módosítása 
7. 042/15-16 hrsz-ú telkek beépítésre szánt területi kijelölése 
 
 
Fenti határozatok a módosítások helyszíneit kiemelt fejlesztési területté nyilvánították. 
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 Képviselő-
testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 2/2017 (V.4.) önkormányzati 
rendeletének megfelelően partneri egyeztetésre kerül a módosítás. 
 
2/2017.(V.4.) önkormányzati rendelet alapján partner Nyárlőrinc település közigazgatási 
területén: a) ingatlannal rendelkező személy  

b) valamennyi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet 
c) bejegyzett egyház és civil szervezet 

 
Partneri véleményezésre a módosítás jóváhagyásra kerülő tervezete kerül. Az  
államigazgatási szervi vélemények és az alátámasztó munkarészek alapján a partneri 
véleményezésre bocsátottak lényegi tartalmát nem érintő változtatások még lehetségesek. 

 



Településszerkezeti terv módosítása 

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: 
 
A melléklet szerint: 
a) Településfejlesztési döntésből következően: 

Mezőgazdasági terület helyén különleges beépítésre szánt turisztikai területet jelöl ki  
 
b) Területrendezési tervi megfelelés és a biológiai aktivitásérték változatlansága érdekében 

védelmi erdőt jelöl ki  
 
c) Hektárban számolva 23,53 biológiai aktivitásérték többletet rögzít. 
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.../2022. (…) határozat melléklete 
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Nyárlörinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2022. (….) önkormányzati rendelete  

a helyi építési szabályokról szóló 11/2004. (IX.10.) rendelet módosításáról 
 
Nyárlőrinc 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.) önkormányzati rendelet 1.§ (2)-(3) 

bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek:  
„(2) A rendelet hatálya alá tartozó területen építési tevékenységet folytatni és telket alakítani e 

rendelet és a hozzá tartozó alábbi mellékletek szerint lehet: 
a) 1. melléklet: Igazgatási terület 1:16 000 méretarányú (SZ-1) jelű szabályozási terv 
b) 2. melléklet: Belterület 1:2000 méretarányú (SZ-2) jelű szabályozási terv 
c) 3. melléklet: 44. főút menti terület 1:4000 méretarányú (SZ-3) jelű szabályozási 

terv 
(3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az általános érvényű jogszabályok előírásai 

az érvényesek, településrendezési és építési követelmények vonatkozásában az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) 
Kormányrendelet 121.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.” 

 
2.§ 

A helyi építési szabályokról szóló 11/2004. (IX.10.) önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés 
d) pont a következő dg) alponttal egészül ki:  
[Különleges terület, amely] 

„dg) (Ktu) turisztikai terület” 
 
 

3.§ 
A helyi építési szabályokról szóló 11/2004. (IX.10.) önkormányzati rendelet 11.§ (4) 

bekezdés d) pont helyébe a következő rendelkezés lép: 
[(Vt-2) központi övezetben] 

„d) Beépítettség: maximum 80%” 
 

4.§ 
 
A helyi építési szabályokról szóló 11/2004. (IX.10.) önkormányzati rendelet 13.§ (3)bekezdés 
e) pont helyébe a következő rendelkezés lép és további i) ponttal egészül ki: 

[(Gksz-1) általános építési övezet ] 

 „e) Építménymagasság a Gksz-1* építési övezet kivételével: maximum 12 m, a 
toronyszerű építmények esetén: maximum 35m 

i) Gksz-1* építési övezetben az építménymagasság: maximum 35 m.” 
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5.§ 

A helyi építési szabályokról szóló 11/2004. (IX.10.) önkormányzati rendelet 15.§ a következő 
g) ponttal egészül ki: 
[Különleges területek az alábbiak:] 

„g) (Ktu) Turisztikai terület 
 
 

6.§ 

A helyi építési szabályokról szóló 11/2004. (IX.10.) önkormányzati rendelet Turisztikai 
terület szakaszcímű 18/D.§-sal egészül ki: 

„Turisztikai terület 
18/D.§ (1) Elhelyezhető: 

a) turizmushoz kapcsolódó kereskedelmi, szolgáltató, szálláshely rendeltetésű 
épület  

b turizmushoz és versenysporthoz kapcsolódó közönségforgalmú épületek és 
állattartó valamint tároló építmények)  

c) szolgálati lakás 
d) iroda 

(2) Kialakítható telek területe: min 1000 m2 

(3) Beépítés módja: szabadonálló 
(4) Beépítettség: maximum 40% 
(5) Építménymagasság: maximum: 7,5 m, a toronyszerű építmények esetében: max 

25m. 
(6) Zöldfelület: minimum 40%” 

 

7.§ 

A helyi építési szabályokról szóló 11/2004. (IX.10.) önkormányzati rendelet 20.§(6) bekezdés 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ (6) (Köu-1) övezet 
a) az övezetbe 44. számú országos főút tartozik. 
b) déli oldalán kerékpárúttal építendő ki 
c) Szabályozási szélessége: a szabályozási terv szerinti illetve a kialakult helyzet” 

 

 
8.§ 

A helyi építési szabályokról szóló 11/2004. (IX.10.) önkormányzati rendelet 22. § (3) 
bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Az (Ev) övezetbe a védelmi erdők tartoznak.” 

 
9.§ 

A helyi építési szabályokról szóló 11/2004. (IX.10.) önkormányzati rendelet 26/A.§ a 
következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
„(3) Kb* alövezetben inert hulladéklerakó elhelyezhető.” 

 

 

10.§ 

A helyi építési szabályokról szóló 11/2004. (IX.10.) önkormányzati rendelet 31.§ a következő 
(6) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) Önkormányzati érdeken kívüli - térségi közúthálózat-fejlesztési érdekből - 
kisajátítandók (SZ-3) jelű szabályozási terven ábrázolt közlekedési területek.” 

 
11.§ 
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1. melléklet a …/2022.(…) önkormányzati rendelethez 

 

Az 1. melléklet az alábbiak szerint módosul: 

  

Igazgatási terület (SZ-1) szabályozási terven a külön szabályozott területek lehatározása az 

alábbiakra változik: 

 
 

 

Igazgatási terület (SZ-1) szabályozási terv az alábbiak szerint módosul: 

 

1. tervrészlet 
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2.tervrészlet 
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2. melléklet a …/2022.(…) önkormányzati rendelethez 

 

A 2. melléklet az alábbiak szerint módosul: 

 

 

Belterület (SZ-2) terv b. szelvénye az alábbiak szerint módosul: 

 

1. tervrészlet 

 
 

 

 

2. tervrészlet 
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3. tervrészlet 

 
 

 

4. tervrészlet 
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3. melléklet a …/2022.(…) önkormányzati rendelethez 

 




