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NAGYNYÁRÁD
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA
TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN
1.

ELŐZMÉNYEK

Nagynyárád Község jelenleg hatályos településrendezési eszközei a 57/2018. (XI.30.) számú
határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Terv és a 4/2007. (III.28.) számú rendelete - egységes
szerkezetben a módosításáról szóló 9/2018 (XII.1) számú rendelettel - jóváhagyott Helyi Építési
Szabályzat és Szabályozási Terv.
Nagynyárád Község településrendezési eszközeinek jelen módosítását, a település belterületéhez
csatlakozó, észak nyugati részén található ingatlanán, pályázati forrásból megvalósítandó beruházás
területbővítési igénye indította el.
A településen, a jelenleg 0104/13 hrsz. alatti ingatlanon működő gazdasági vállalkozás területének
észak keleti – véderdő besorolású - részén, a pályázati forrásból megvalósuló telephely fejlesztést, a
Képviselőtestület 29/2021. (VIII.25.) sz. határozatával támogatta és a fejlesztéssel érintett területeket
kiemelt fejlesztési területté nyilvánította. (1. melléklet).
Az önkormányzat már korábbi eljárás során döntött a településrendezési terveinek módosítása
esetén alkalmazandó partnerségi egyeztetés szabályairól - 6/2017. (VII.6.) melyeket jelen eljárás
során is alkalmazni kíván.
Előzőek alapján, az Önkormányzat a településrendezési eszközök módosításának egyeztetési eljárását
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 32.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján tárgyalásos eljárásként kívánja lefolytatni.
A tárgyalásos eljárás a vonatkozó kormányrendelet szakasza szerint, a partnerségi egyeztetés
kezdeményezésével indult.
Nagynyárád Község Önkormányzata megbízta az S.T.F.T. Településfejlesztő és Tervező Bt-t a
településfejlesztési döntésében meghatározott tervezési munka elvégzésével. A tervezési munka a
megbízott tervező Baracsi Viktória településtervező (TT-02-0655) irányításával készül.

2.

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET

Átnézeti térkép

A módosítás Nagynyárád keleti területén található belterület szomszédságában a 0104/13
valamint a 099/14 hrsz-ú, a hatályos tervben ipari gazdasági valamint védelmi erdő területbe
sorolt ingatlanait érinti.
A tervezett módosítás közel 0,84 ha terület igénybevételével jár.
A rendezési terv a 097 hrsz-ú út, a belterületi határ, a 0103 hrsz-ú árok, az igazgatási terület határa
valamint a vasúti terület által lehatárolt tömbterületet érintően változik.

3.

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET BEMUTATÁSA

A RENDEZÉS ALÁ VONT TERÜLETEK– A MÓDOSÍTÁSOK LEÍRÁSA, CÉLJA, VÁRHATÓ HATÁSAI
MÓDOSÍTÁSI SZÁNDÉK, A MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA

K1.

A módosítás célja az érintett ingatlanok terület-felhasználásának illetve szabályozási
környezetének módosítása a tervezett csarnok elhelyezésének megvalósításához.
A módosítás érinti a településszerkezeti valamint a külterületi szabályozási tervet, valamint
a helyi építési szabályzat Gip övezetre vonatkozó szöveges rendelkezéseit.
A hatályos településrendezési eszközök szerint az érintett ingatlanok - Ev jelű – védelmi
rendeltetésű erdő, és – Gip jelű - ipari gazdasági területbe soroltak.
A módosítással érintett ingatlanok északi szomszédságában a Nagynyárádot Bóllyal
összekötő országos út határolja, amelyen jelenleg az M6-os autópálya folytatásaként
csomópont épül.
ÉRINTETT TERÜLETEK: 099/14, 0104/13 HRSZ.
CÉL - VÁRHATÓ HATÁS

Cél az egy tulajdonban lévő de különböző építési övezetbe, övezetbe tartozó ingatlanokon a
tervezett üzemi épületek elhelyezésének biztosítása.
Az építési övezet módosítása során, új beépítésre szánt terület kijelölése történik, - az Étv.
7. § (7) bekezdés b) pontjának értelmében az aktivitásérték egyensúlyának igazolásához
terület biztosítása szükséges.
LÉGIFOTÓ

A módosítással érintett terület (sárgával az érintett ingatlanok, feketével a beavatkozással érintett tömbterület határa)

HATÁLYOS TERVI KIVONATOK
SZERKEZETI TERV

SZABÁLYOZÁSI TERV

MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT
SZERKEZETI TERV

A fejlesztés megvalósításához, az üzem tervezett bővítéséhez az ingatlanok összevonása, azonos
terület-felhasználásba sorolása szükséges. A megszüntetett védelmi célú erdő terület pótlásra kerül
a meglévő telephely déli részén.

MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT
SZABÁLYOZÁSI TERV

A telephely fejlesztés Nagynyárád Község külterületi szabályozási tervét is érinti.
A szabályozási terv összhangban a településszerkezeti tervi módosítással, annak terület-felhasználási
egységeit bontja tovább övezetekre. Ennek megfelelően a beruházás tervezett bővítési területe a
meglévő vállalkozási terület építési övezeti besorolásával összhangban Gip-1 jelű építési övezetbe
kerül, továbbá a telephely déli területén Ev jelű védelmi célú erdőterület kijelölése történik.

4.

A BERUHÁZÁS ISMERTETÉSE

A több évtizedes hagyománnyal rendelkező helyi vállalkozás (KARC-H10 Kkt.), pályázati forrásból
telephelyének fejlesztését határozta el. Az érintett telephelyen jelenleg is mezőgazdasági
tevékenység folyik. A tulajdonos a telepét két ütemben egy komplett szárító teleppé kívánja
fejleszteni. A termény szárítás, tisztítás és tárolás építményei a módosítással érintett telephelyhez
keleten csatlakozó új területrészeken kerülnének elhelyezésre. A létesítendő építmények közül a
terményszárító és tároló épületek 9,37 m-es építménymagassággal kerülnek kialakításra viszont a
technológiához tartozó légszárító berendezések magassága eléri a 23 métert. A telephely bővítéssel
igénybe venni kívánt terület a telephellyel szomszédos, használaton kívüli – hatályos terven véderdő
besorolású - területet érinti. A módosítással érintett ingatlanok a beruházó tulajdonát képezik.

Mezőgazdasági telephely utcakép

Mezőgazdasági telephely technológiai üzemépület tervei

5.

ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT

5.1. Közlekedés
Jelen módosítási eljárás nem érint közlekedési területet. A módosítással érintett ingatlanok
megközelítése a meglévő Nagynyárádot Bóllyal összekötő úthálózatról továbbra is biztosított. A
tervezett telephely bővítés az ingatlan belső közlekedési rendszerét nem befolyásolja.
5.2. Közműellátás
A módosítással érintett terület ellátása (vízellátás, gáz, villamos energia, hírközlési hálózat) a fejlesztés
a közművek kapacitásának bővítését nem teszi szükségessé. A keletkezett szennyvizek kezelése a
területen, technológiailag megfelelő tározókban megoldott.
5.3. Táj és természetvédelem, zöldterületek
Jelen módosítási eljárás meglévő zöldterületet, erdőterületet, nemzetközi, országos vagy helyi
védelem alatt álló természeti értéket vagy országos védelemre javasolható természeti érték nem
érint. Módosítással érintett véderdő terület csak a településrendezési terveken feltüntetett
területfelhasználás, nem valósult meg.
A módosítással érintett ingatlanok növényállománya jellemzően csak gyepszinten jelenik meg. Kivéve
a bővítéssel érintett üzemi épületek keleti határán, ahol kifejlett fasor alakult ki.
A megváltozott hasznosítás során a déli területen található árok felé az üzemi épületek látvány és az
esetleges környezeti terhelések csökkentése okán – a szabályozási terven megállapított nagyságban –
véderdő terület kijelölése indokolt.
5.4. Örökségvédelem
A jelenleg hatályos
hatástanulmány.

településrendezési

eszközökhöz

2017-ban

készült

Örökségvédelmi

A módosítással érintett területnek sem épített, sem régészeti örökségi érintettsége nincsen.
Továbbá országos, helyileg védett épület, műemléki környezet, valamint régészeti lelőhely sem érinti.
5.5. Biológiai aktivitás érték
A módosítások során új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre. Beépítésre szánt és nem szánt
terület változás, a Nagynyárádi a belterülettől nyugati irányban található ipari gazdasági területet
érinti.
A 099/14 hrsz-ú ingatlanon megszüntetendő tervezett védelmi célú erdőterület, a 0104/13 hrsz-ú ipari
gazdasági terület déli részén megegyező méretben visszapótlásra kerül. A biológiai aktivitás érték
szinten tartása a módosítással érintett területen belül kerül megoldásra.
5.6. Környezeti hatások és feltételek
A módosítás során az országosan meghatározott vízvédelmi és vízgazdálkodási, levegőtisztaságvédelmi valamint zaj- és hulladékgazdálkodási szempontok nem változnak.
Mivel természet-közeli élőhely az ingatlanokon nem található, védett területet nem érint ezekre

gyakorolt hatás így nem is várható.
Az ingatlanon évtizedek óta környezeti engedélyezéshez kötött tevékenység működik, jelen üzemi
fejlesztés során környezetvédelmi szakvélemény készül.
5.7. Környezeti értékelés
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiával és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezés sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti
vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerint „a település egészére készülő
településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv” esetén környezeti értékelést
kell végezni a várható jelentős hatások ellenőrzése érdekében.
A települések egyes részeit érintő településrendezési eszköz kidolgozásakor, módosításakor a
környezetre gyakorolt jelentős hatás(-ok) figyelembevételével az önkormányzat dönt a környezeti
értékelés elvégzésének szükségességéről.
A településrendezési eszközök módosítására vonatkozó tervezési program alapján előzetesen
értékelésre került az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.)
Kormányrendelet 4. §-ának és 2. sz. melléklete figyelembevételével, úgy ítéltük meg, hogy a
módosítások jelentős környezeti hatást nem indukálnak, így a módosításhoz külön környezeti
értékelés készítését nem tartotta indokoltnak Nagynyárád Község Önkormányzata.

5.8. Területrendezési tervekkel való összhang igazolása
Nagynyárád Község igazgatási területét érintően az alábbi területrendezési tervekkel való egyezést
szükséges vizsgálni:
•

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX.
törvény (továbbiakban: MaTrT),

•

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 4/2020. (IV.22.) rendelete Baranya Megye
Területrendezési Tervéről.

TERÜLETRENDEZÉSI TERV TÉRSÉGI ÉS ÖVEZETI ÉRINTETTSÉGE
SZERKEZETI TERV - KIVÁGAT
ORSZÁGOS

MEGYEI

A módosítással érintett területek mezőgazdasági települési térségben fekszenek.

ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT ÖKOLÓGIAI FOLYÓSÓJÁNAK ÖVEZETE

NEM ÉRINTI

2018. évi CXXXIX. törvény
26. § (1) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében a településrendezési eszközökben olyan
övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai
folyosója természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti.
(2) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki,
kivéve, ha
a) a települési területet az ökológiai hálózat ökológiai folyosó, vagy az ökológiai hálózat magterület és az
ökológiai hálózat ökológiai folyosó körülzárja, továbbá
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
(4) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében a közlekedési és energetikai infrastruktúrahálózatok elemeinek nyomvonala, továbbá az erőművek az ökológiai folyosó és az érintkező magterület
természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését
nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el

KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ SZÁNTÓTERÜLET ÖVEZETE

ÉRINTI

2018. évi CXXXIX. törvény
28. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetében új beépítésre szánt terület - kivéve, ahol az Ország
Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg - csak az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és
megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye
alapján jelölhető ki.
(2) A kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetében új külfejtéses művelésű bányatelek megállapítása és
bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások
alkalmazásával engedélyezhető.

JÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ SZÁNTÓK ÖVEZETE

NEM ÉRINTI

9/2019. (VI.14.) MvM rendelet
2. § (1) A településrendezési eszközök készítése során a mezőgazdasági terület területfelhasználási egység
területét elsősorban – a kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete mellett – a jó termőhelyi adottságú
szántók övezetén javasolt kijelölni.
(2) A jó termőhelyi adottságú szántók övezetében új külfejtéses művelésű bányatelek megállapítása és
bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások
alkalmazásával engedélyezhető.

ERDŐK ÖVEZETE

NEM ÉRINTI

2018. évi CXXXIX. törvény
29. § Az erdők övezetébe tartozó területeket a településrendezési eszközben legalább 95%-ban erdőterület
területfelhasználási egységbe kell sorolni. Az MaTrT hatálybalépését megelőzően kijelölt beépítésre szánt
területek, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény
4. § (2) bekezdésében meghatározott területek, valamint az Ország Szerkezeti Terve által kijelölt települési
térség területein lévő erdők övezetének területét a számításnál figyelmen kívül kell hagyni.

ERDŐTELEPÍTÉSRE JAVASOLT TERÜLET ÖVEZETE

NEM ÉRINTI

9/2019. (VI.14.) MvM rendelet
3. § (1) A településrendezési eszközök készítése során az Országos Erdőállomány Adattárban nem szereplő
erdőterület terület-felhasználási egységeket a településfejlesztési és településrendezési célokkal
összhangban – a természeti és kulturális örökségi értékek sérelme nélkül – az erdőtelepítésre javasolt terület
övezet területén javasolt kijelölni

VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE

NEM ÉRINTI

9/2019. (VI.14.) MvM rendelet
5.§ (2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése
során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt vízvédelemmel érintett területekre
vonatkozó egyedi szabályokat a helyi építési szabályzatban kell megállapítani.
(3) A vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból
kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető.

FÖLDTANI VESZÉLYFORRÁS TERÜLET ÖVEZETE

ÉRINTI

9/2019. (VI.14.) MvM rendelet
8.§ (1) Az ásványi nyersanyagvagyon övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének
megfelelően lehatárolni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti területen, a településrendezési eszközökben csak olyan terület-felhasználási egység,
építési övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem
lehetetleníti el.

GAZDASÁGFEJLESZTÉS CÉLTERÜLETEINEK ÖVEZETE

ÉRINTI

4/2020. (IV.22.) Ök. rendelete
Baranya Megye Területrendezési Tervéről
7. § (1) A gazdaságfejlesztés célterületeinek övezetébe tartozó település településrendezési eszközei
készítése során, azokon a kereskedelmi- szolgáltató, valamint ipari- gazdasági besorolású területeken,
amelyeket a helyi önkormányzat rendeletével kiemelt fejlesztési területté minősít, az építési telek
megengedett legnagyobb beépítettsége 10%-kal lehet magasabb, a legkisebb zöldfelületi arány pedig 5%-kal
lehet alacsonyabb, mint az OTÉK 2. számú mellékletében meghatározott érték.
(2) Az új beépítésre szánt terület (1) bekezdés alapján történő kijelölése nem érintheti az alábbi védelmi
övezetekkel lehatárolt területeket: ökológiai hálózat magterületének övezete, ökológiai hálózat ökológiai
folyosójának övezete, ökológiai hálózat pufferterületének övezete, kiváló termőhelyi adottságú szántók
övezete, erdők övezete, vízminőség-védelmi terület övezete, nagyvízi meder övezete.

Módosuló terület
érintettsége

Megyei övezet

Települési
érintettség

Országos övezet

X
X

Ökológiai hálózat magterület övezete
Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete
Ökológiai hálózat pufferterületének övezete

X
X
X
X

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete
Erdők övezete
Erdőtelepítésre javasolt terület övezete

X

Tájképvédelmi terület övezete
Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete

X

Vízminőség-védelmi terület övezete
Nagyvízi meder övezete
Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók (VTT) övezete
Honvédelmi és katonai célú terület övezete
Ásványi nyersanyagvagyon övezete
Rendszeresen belvízjárta terület övezete
Földtani veszélyforrás terület övezete

X

X

X

X

Egyedileg meghatározott övezetek
Innovációs-technológiai fejlesztés támogatott
célterületének övezete
Logisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete
Turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete

IGAZOLÁS-ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI TERÜLET-FELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK

A településrendezési eszközök területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálatánál a MaTrT
szóló 2018. évi CXXXIX törvény, valamint 8/2020.(X.29.) önkormányzati rendelettel elfogadott
Baranya Megyei Területrendezési Terv (továbbiakban BMTrT) hatályos állapotát vettük alapul.
Műszaki infrastruktúra-hálózati elemek
Az MaTrt és a BMTrT szerkezeti tervlapján szereplő műszaki infrastruktúra-hálózat térbeli rendjét a
településrendezési eszközök jelen módosítása nem érinti.
Térségi terület-felhasználási kategóriák
A módosítással érintett területek mezőgazdasági térségbe tartoznak.
„MaTrT 11.§ b) A kiemelt térségi, illetve megyei terület-felhasználási kategóriák területén belül a
településrendezési tervben a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át a mezőgazdasági
terület övezetébe kell sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület és vegyes terület építési
övezet nem jelölhető ki.”
A tervezett beruházást érintő Nagynyárád belterületétől észak nyugati irányban található területek a
hatályos településrendezési terveken ipari gazdasági építési övezetként vannak jelölve. Ennek
ellenére a beruházással érintett ingatlanok a térségi tervlapon mezőgazdasági térségként
szerepelnek, melynek nagysága 2,45 ha.

Nagynyárád igazgatási területén 2060,4 ha nagyságban jelöli ki a mezőgazdasági térség területét
BMTrT szerkezeti tervlapja. A módosítandó területek ennek csak 0,12%-át érinti, így az övezetben
megengedett eltérés biztosított.
Új beépítésre szánt terület
„MaTrT 90.§ (2) A megyei területrendezési terv hatálya alá tartozó településrendezési terv
tekintetében az olyan beépítésre szánt területet, amelyet a jogszerűen elfogadott településrendezési
terv e törvény kihirdetése előtt már beépítésre szánt területnek nyilvánított, továbbra is ilyen
területnek kell tekinteni, kivéve, ha ez a terület a 2. melléklet szerinti Ország Szerkezeti Tervében a
4/1-4/11. melléklet szerinti országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok vagy egyedi
építmények területére esik.”
Jelen módosítással érintett területeket a 2007-ben elfogadott hatályos terv beépítésre szánt
területbe sorolta.
Országos és térségi övezeteknek való megfelelés
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
A BMTrT. 3/4. melléklete alapján az Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete a
beruházással érintett területet érinti.
A módosítás területe és szomszédos területrészek Nagynyárád 2006-ban készült Településrendezési
tervein már ipari gazdasági területként jelöltek, ami a MaTrt és a BMTrT módosításai során nem
kerültek átvezetésre. Jelen módosítással érintett területrészek nagysága 2,45 ha-t, ami a település
egészére vonatkozó kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetét (528,87 ha) minimálisan
0,46%-kal csökkenti.
A beruházás területén jelenleg is mezőgazdasági üzemi épületek és hozzá kapcsolódó kiszolgáló
létesítmények találhatók.
Megyei övezeteknek való megfelelés
Földtani veszélyforrás terület övezete
Nagynyárád település teljes közigazgatási területét érinti a földtani veszélyforrás terület övezete.
A 2018-ban módosított településrendezési eszközökben az illetékes államigazgatás szerv
adatszolgáltatása és a kidolgozott mérnökgeológiai munkarész alapján lehatárolásra került az övezet
tényleges területe. E szerint a módosítással érintett területek nem tartoznak a földtani veszélyforrás
övezetébe.

Egyedileg meghatározott övezeti érintettség
Nagynyárád az Innováció-technológiai fejlesztés támogatott célterülete által érintett.
Innováció-technológiai fejlesztés támogatott célterületének övezete által érintett településen a
kereskedelmi-gazdasági besorolású területeken a beépítési és zöldfelületi mutatókra kedvezmények
állapíthatóak meg, amely az Önkormányzat kiemelt innovációs-technológiai fejlesztési területté
minősítő határozatát követően érvényesíthető. A jelenlegi módosítással érintett területre ilyen jellegű
döntés nincs érvényben.
A jelenlegi módosítás meglévő gazdasági terület fejlesztését teszi lehetővé.

6.

JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

1. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA - MÓDOSÍTÁS

Nagynyárád Község Önkormányzata Képviselőtestület
…./2021. (…...) határozata
a Településszerkezeti terv módosításáról
Nagynyárád Község Önkormányzat képviselő-testülete – az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (továbbiakban Étv.) 6.§ (1) bekezdésében meghatározott
jogkörében eljárva az alábbiak szerint módosítja a hatályos településszerkezeti tervét:
1. Nagynyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 57/2018. (XI.30.) határozattal
jóváhagyott Településszerkezeti Tervét a 097 hrsz-ú út, a belterületi határ, a 0103 hrsz-ú
árok, igazgatási terület határa és a vasúti terület által lehatárolt tömbterületre vonatkozóan
módosítja, az 1. melléklet szerint.
2. Jelen határozat mellékleteit képezik a: „T-1mód” jelű Településszerkezeti Terv módosítás c.
tervlap 1. melléklet, a Változások (Beavatkozások és ütemezések) leírása c. 2. melléklet, A
település területi mérlege c. 3. melléklet, Területrendezési tervekkel való összhang igazolása
c. 4. melléklet és a Biológiai aktivitásérték számítás c. 5. melléklet.
3. A településszerkezeti terv leírása változatlan formában hatályban marad.
Nagynyárád, 2021. ………….. hó

_________________________
jegyző

_________________________
polgármester

Záradék:
A határozat kihirdetése ……….
jegyző

1.

MELLÉKLET a…../2021. (…..) önkormányzati határozathoz
SZERKEZETI TERV a módosuló tömbterületre

2. MELLÉKLET a…../2021. (…..) önkormányzati határozathoz
TERÜLETEGYSÉGET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK (BEAVATKOZÁSOK ÉS ÜTEMEZÉSEK)

A módosítással érintett a 097 hrsz-ú út, a belterületi határ, a 0103 hrsz-ú árok, az igazgatási terület
határa és a vasúti terület által lehatárolt tömbterület Ve jelű – védelmi célú erdőterületbe sorolt
099/14 hrsz-ú ingatlan egy része a szomszédos területtel azonos Gip jelű – ipari gazdasági terület
terület-felhasználásra módosul. A 0104/13 hrsz-ú ingatlan déli Gip jelű – ipari gazdasági terület
terület-felhasználású déli terület része Ve jelű – védelmi célú erdőterületre módosul.
A terület-felhasználásban bekövetkező változás:

Ve → Gip
Gip → Ve

0,33 ha
0,33 ha

3. MELLÉKLET a…../2021. (…..) önkormányzati határozathoz
TELEPÜLÉSI TERÜLETI MÉRLEG
A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK
Terület-felhasználás
Beépítésre szánt területek
Ipari gazdasági terület
Ipari gazdasági terület
Beépítésre nem szánt területek
Védelmi célú erdőterület
Védelmi célú erdőterület

Terület (ha)
+
-

0,42
0,42

+

0,42
0,42

4. MELLÉKLET a…../2021. (…..) önkormányzati határozathoz
A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

Nagynyárád Község hatályos településrendezési eszközének változása a kiváló termőhelyi adottságú
szántóterület övezetet, illetve település teljes közigazgatási területét érintő földtani veszélyforrás
terület elnevezésű megyei övezetet érinti.
A kiváló szántóterülettel érintett, módosítás tárgyát képező területrészek a jelenleg hatályos
településrendezési terveken ipari gazdasági területbe és védelmi célú erdőterületbe tartoznak.
Fentiekre tekintettel a MaTrT 90. § (2) bekezdésének értelmében a módosítási szándék az
területrendezési terv övezeti előírásaival nem ellentétes.
A módosítás során új beépítésre szánt terület kijelölése történik, ezzel egyenértékű beépítésre
nem szánt terület kijelöléssel.
A településrendezési, illetve a területrendezési terv továbbra is összhangban maradt.

5. MELLÉKLET a…../2021. (…..) önkormányzati határozathoz
BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS EREDMÉNYE

A módosítások során új beépítésre szánt terület került kijelölésre. Beépítésre szánt és nem szánt
terület változás Nagynyárád Településrendezési tervének módosítását a belterülettől nyugati
irányban található ipari gazdasági területet érinti.
Területfelhasználás

Biológiai aktivitásérték
Szorzó sz.

eredeti

Ev
Gip

tervezett

Gip
Ev

Érték

Területnagyság (ha)

0,42
0,42

Eredeti

Terv.

Eredeti

Terv.

9
0,2

0,2
9

3,78
0,084
3,864

0,084
3,78
3,864

BAÉ = BAÉT - BAÉM = 3,864 – 3,864 = 0
A biológiai aktivitásérték szinten tartása a módosítás területén teljesül.

2. A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK RENDELET-TERVEZETE
Nagynyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
......../2021. (.....) önkormányzati rendelete
Nagynyárád Közság Helyi Építési Szabályzatról szóló 4/2007. (III.28.)önkormányzati rendelet
módosításáról
Nagynyárád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja, valamint az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) és a 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.) Kormányrendelet 9.
mellékletében meghatározott véleményezésben részt vevő szervek és egyéb érdekeltek
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§ Nagynyárád Község Helyi Építési Szabályzatról szóló 4/2007.(III.28.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 2. mellékletét képező V-1 jelű Szabályozási terv Nagynyárád Község
igazgatási területére tervlap jelen rendelet mellékletét képező V-1mód jelű szabályozási tervlap
szerint módosul.
2.§ A Rendelet 7.§ (2) bekezdés a) pont Gip-1 jelű építési övezetre vonatkozó táblázatának helyébe a
következő rendelkezés lép:
a) Gip-1 jelű építési övezet a településtől északnyugatra tervezett új beépítésű egyéb ipari
területe, ahol az OTÉK 20.§ (4) bekezdésében meghatározott épületek építhetők.
b) A kialakítható legkisebb telekterület: 3000 m2
c) A kialakítható legkisebb utca szélessége: 50 m
d) A beépítés módja: szabadon álló
e) A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 40%
f) A zöldfelület legkisebb mértéke: 30%
g) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 7,5 méter
h) A kialakítható legkisebb előkert: 10,0 méter
i) A kialakítható legkisebb oldalkert: 5,0 méter
j) A kialakítható legkisebb hátsókert: 6,0 méter
k) Az építési övezetben előírt legnagyobb építménymagasságtól egyedi esetben, csak ha azt a
technológia megköveteli (kémény, siló, terményszárító, terménytároló) el lehet térni, de a
23 méter nem haladhatja meg.
3.§ (1) E rendelet az elfogadást követő napon 2021..……………. lép hatályba. Rendelkezéseit a
hatályba lépését követően keletkezett ügyekben kell alkalmazni.
(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.
Nagynyárád, 2021. ………….. hó
jegyző

polgármester

1. MELLÉKLET a …../2021. (…..) önkormányzati rendelethez
SZABÁLYOZÁSI TERV a módosuló tömbterületre

MELLÉKLETEK

1. MELLÉKLET

Kivonat
Készült: Nagynyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. augusztus
25. napján megtartott képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből
NAGYNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK
29/2021. (VIII. 25.) sz. HATÁROZATA:

Rendezési terv módosítása – 099/14. hrsz. fásított terület területének
csökkentése és a 0104/13. hrsz-ú szántó területének növelése tárgyában:
Nagynyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendezési terv
módosításával – 099/14. hrsz. fásított terület területének csökkentése és a
0104/13. hrsz-ú szántó területének növelése – kapcsolatos előterjesztésben
foglaltakat elfogadja. Egyben nyilatkozik, hogy a módosítás tárgya a hatályos
településfejlesztési koncepcióhoz igazodik, azzal összhangban van.
Az eljárás menetét, ezzel együtt a költségviseléssel kapcsolatos feltételeket és
határidőket az épített környezet alakításáról és védelméről szóló módosított
1997. évi LXXVIII. tv. 30/A.§-ban foglaltak alapján Nagynyárád Község
Önkormányzat és a KARC-H10 Kkt. vállalkozási szerződésben rögzítik.
A nagynyárádi 099/14. hrsz-ú fásított terület csökkentését a 099/11. hrsz-ú
ingatlanon megvalósítandó beruházás teszi szükségessé. A képviselő-testület
kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a nagynyárádi 099/11., 099/14., 0104/2,
0104/3, 0104/4, 0104/5, 0104/6, 0104/7, 0104/8, 0104/9, 0104/10, 0104/11,
0104/12, 0104/13 hrsz-ú ingatlanokat.
Megbízza a polgármestert, hogy a településtervezőnek a módosításokkal
kapcsolatos megbízást a testület által elfogadott telepítési tervek alapján adja
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2021. szeptember 15.

Nagynyárád, 2021. augusztus 26.
Kerekes Norbert s. k.
polgármester

dr. Kovács Anikó s. k.
jegyző

Kiadmány hiteléül:
dr. Kovács Anikó
jegyző

2. MELLÉKLET

