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LŐRINCI VÁROS TSZT, HÉSZ
készítése

a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet alapján lefolytatott véleményezési szakaszának lezárása
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRE
1./ A településrendezési eszközök módosítását megalapozó döntés:
A változtatási szándékát az önkormányzat képviselő-testülete a 116/2017.(VII.5.) sz. KT. határozatában
foglalt döntés alapján deklarálta. A véleményezési eljárás teljes eljárásban került lefolytatásra.
2./ Partnerségi egyeztetés
Az önkormányzat a tárgyi településrendezési eszköz módosítással kapcsolatban a partnerségi egyeztetés
szabályairól szóló önkormányzati rendeletében foglaltak szerint lefolytatta. A kifüggesztésről szóló
jegyzőkönyv jelen irat mellékleteként csatolásra került.
A véleményezési szakaszban a tervezettel kapcsolatban a partnerek részéről három írásos észrevétel
érkezett, melyek alább kerülnek ismertetésre.
A lakossági fórum 2019.08.06-án került megtartásra, melynek jegyzőkönyve jelen irat mellékleteként
csatolásra került. A tervezettel kapcsolatban kizárólag az Erőműi lakóteleppel kapcsolatosan voltak
felszólalások, melyek egy része a tervezetben szereplő telkesítés lehetőségét nem támogatta. Egyéb
elhangzott hozzászólás nem a TSZT, HÉSZ témakörével volt kapcsolatos.
Képviselő testületi döntés szükséges arról, hogy a telkesítés lehetősége megtartásra kerüljön-e a
tervezetben, avagy maradjon a jelenlegi tömbtelkes telekstruktúra szerinti szabályozás a többlet
parkolók kialakítását lehetővé tevő szabályozások megtartásával.
A véleményezési szakaszban a tervezettel kapcsolatban a Hivatal részéről érkezett írásos észrevétel,
melyek alább kerülnek ismertetésre.
3./ Véleményezési szakaszban részt venni nem szándékozó szervek listája a csatolt táblázat szerint.
4./ Véleményezésbe bevont szervektől beérkezett vélemények kiértékelése:

A véleményezésben részt vett, és kifogást nem emelő államigazgatási szervek:
Szerv megnevezése

iktató-, ügyirat-, nyilvántartási
szám

Országos Atomenergia Hivatal
1.

2.

3.

4.

„Tájékoztatom
ugyanakkor,
hogy
Lőrinci
Város
településrendezési eszközeinek jelen módosítása az elhatározott
célok és a kimutatott hatások alapján, az OAH hatás- és
feladatköreit nem érinti.”
Budapest Főváros Kormányhivatala
Közlekedési Főosztály
„A megkeresésben ismertettek alapján és a korábbi véleményezési
szakasz során adott BP/08001/989-2/2017. számú 2017.
december 11-én kelt véleményem fenntartása mellett, Lőrinci
Város
településrendezési
eszközeinek
módosításával
kapcsolatban észrevételt nem teszek, annak elfogadását
támogatom.”
Nemzeti Népegészségügyi Központ
Országos Tisztifőorvos
„A Nemzeti Népegészségügyi Központ a Lőrinci Város
Önkormányzat Polgármestere megkeresésére indult 306531/2019/KTEF iktatószámú eljárás irtanyagát átteszi a hatáskörrel
és
illetékességgel
rendelkező
Budapest
Főváros
Kormányhuvatala Népegészségügyi Főosztálya részére.”
Budapest Főváros Kormányhuvatala Népegészségügyi Főosztály

OAH-2019-00028-0537/2019 (AL)

BP/0801/00559-2/2019

30653-2/2019/KTEF
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5.

6.

7.

„A település közigazgatási területén természetes gyógytényező
érintettsége nem áll fenn, ezért jelen esetben a BFKH
véleményezséi lehetőséggel nem rendelkezik.”
Heves Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály
Népegészségügyi és Járásügyi Osztály
„A LOR/739-4/2019. ügyiratszámú levéllel megküldött Közbenső
Véleményezési dokumentációban foglaltak alapján, annak
megfelelően Lőrinci Város Településszerkezeti terve és Helyi
Építési Szabályzata elkészült tervezetét közegészségügyi
szempontból nem kifogásolom.”
Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Osztály
„Az új Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat
elfogadása következtében környezetvédelmi és természetvédelmi
szempontból jelentős környezeti hatás nem várható, az elkészült
településrendezési
eszközök
véleményezésre
benyújtott
tervdokumentációjával
szemben
környezetvédelmi
és
természetvédelmi szempontból kifogást nem emelünk.”
Heves Megyei Önkormányzat
Területfejlesztési és Területrendezési Osztály
Megyei Főépítész
„Lőrinci Város új településszerkezeti terve megfelel Heves Megye
Területrendezési Tervének. A településszerkezeti terv elfogadása
ellen a Heves megyei Önkormányzat kifogást nem emel és kéri a
végleges dokumentáció megküldésé, amelyet elektronikus
elérhetőségen is fogadni tud.”

BP/FNEF-TKI/05088-2/2019

HE/NEF/00894-2/2019

HE-02/KVTO/02723-3/2019

222/44-1/2019

A véleményezésbe bevont, véleményt NEM küldő szervek:

1.

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

2.

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály

Észrevételt tett államigazgatási szervek, észrevételek és válaszok:
Heves Megyei Kormányhivatal
Állami főépítész
„Szakmai vélemény
2. A módosítási javaslatra vonatkozóan:

Módosítást nem igényel, támogató vélemény

üi.sz.: HE/ÁF/87-2/2019
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Indoklással el nem fogadott észrevétel
A jelezett területek a TSZT-ben távlati kijelölést mutatnak, mivel a szabályozási tervlapokon építési övezet meghatározása
nem történt meg. A két tervlap közötti (TSZT és HÉSZ) összhangot az Mko-2 jelű övezeti kijelölés adja meg. Ebbe az övezetbe
azon földterületek kerültek besorolásra, melyek a településfejlesztés szempontjából korlátos területek (44.§(2)d) pontja), mely
területek építési jogait a 46.§(2) bekezdése az alábbiak szerint szabályozza: „Az Mko-2 jelű övezet a település mezőgazdasági
művelés alatt álló, távlati településfejlesztés érdekeit szolgáló nem beépíthető területei.”

Elfogadott észrevétel.
Az észrevétel alapján a fentiek szerint a HÉSZ tervezet átdolgozásra került.

3. Az alátámasztó munkarészekre vonatkozóan:

Módosítást nem igényel, támogató vélemény

Indoklással elfogadott észrevétel
Az Erőmű ipari területével határos ingatlanok esetében a tervezett funkcióra vonatkozó környezetvédelmi határértékek
figyelembe vétele mellett kell megtervezni az épületeket, mely országos jogszabály írja elő. Erre való figyelemfelhívással az
alátámasztó munkarész kiegészítésre kerül.
A közmű berendezések védőtávolságára vonatkozó méretek tájékoztató adatok, melyekre vonatkozó értékek a mindenkori
szabvány szerint értendők.

Elfogadott észrevétel.
Észrevételét köszönettel vettük, az elírás javításra került.

Elfogadott észrevétel.
Észrevételét köszönettel vettük, az elírás az alátámasztó javaslatban javításra került.
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Indoklással elfogadott észrevétel
Köszönettel vettük észrevételét. A dokumentáció a hiányolt fejezettel kiegészítésre került.A hivatkozott véleményező szerv
feltételezhetően véletlenül maradt ki a listából, azonban a dokumentáció részükre is megküldésre került.

Heves Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal
Hatósági Főosztály örökségvédelmi Osztály

üi.sz.: HE-02/EOV/01125-2/2019

Elfogadott észrevétel.
Észrevételét köszönettel vettük, A hiányzó régészeti területek jelölése és a HÉSZ mellékletében való feltüntetése pótlásra
kerül az adatszolgáltatásban kapottaknak megfelelően.

Elfogadott észrevétel.
Tájékoztatását köszönettel vettük. Az Örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése a terv jóváhagyásig pótlásra kerül.

Módosítást nem igényel, támogató vélemény

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

üi.sz.: 03397-0007/2019

„A tárgyi módosítások ellen kifogást nem emelünk. A 00881-0017/2018 iktatószámú levelünkben írt véleményünket
továbbra is fenntartjuk, kérjük az ott leírtakat figyelembe venni, az alábbiakkal kiegészítve:
Lőrinci településen a területileg illetékes vízügyi hatóság FKI-KHO:2476-1/2016. számú határozatával kijelölte a
Heréd-Lőrinci vízbázis belső védőövezetét, valamint belső, külső és hidrogeológiai védőidomának „A” és „B”
zónáját, így ezek vonatkozásában maradéktalanul be kell tartani a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az
ivóvízellátást szolgáló vizilétesítmények védelméről szóló 123/1997.(VII.18.) Korm. rendelet előírásait.
Tárgyi témakör által érintett vízrajzi létesítmény:
Törzsszám

Állomásnév

EOVX

EOVY

Állomás jellege

1087

Lőrinci

270252

696605

felszín közeli

Állomás
elhelyezkedése
Lőrinci, Bajcsy
Zs. u.114.sz. ház
udvarán

A fenti állomás az országos vízrajzi törzshálózatának része, így kiemelt fontosságú, megóvása kötelező.”
Elfogadott észrevétel.
A megküldött adatokkal a Megalapozó vizsgálat rajzi munkarésze kiegészítésre került.
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Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

üi.sz.: CM/17469-2/2019

„A rendelet-tervezetben az 55.§(2) bekezdésben „a vezetékeket a meglévő oszlopsorra”, illetve közös
tartóoszlopokra kell fektetni”, helyett a következő szereplejen: „a vezetékeket a meglévő oszlopsorra, illetve közös
tartóoszlopokra kell feszíteni.”
Elfogadott észrevétel.
A megküldött javaslat szerint a HÉSZ tervezet módosításra került.

Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

üi.sz.:36000/1293-1/2019.ált.

„Lőrinci város településrendezési eszközeinek tárgyi módosításában a MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt. 3022
Lőrinci, erőműtelep 1476/5 hrsz alatti telephelyére, valamint a BOREALIS L.A.T. Hungary Kft. 3021 Lőrinci,
hrsz.: 1493 szám alatti telephelyére, mint alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekre
veszélyességi övezet nincs kijelölve.
Az MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt. 3022 Lőrinci, Erőműtelep 1476/5 hrsz alatti telephelyére a 36000/20577/2018.ált. számú határozatában a korábban kijelölt veszélyességi övezet lett fenntartva, mely 2019. január 14-én
a Lőrinci Város Polgármesteri Hivatal részére megküldésre került.
A BOREALIS L.A.T. Hungary Kft. 3021 Lőrinci, hrsz 1493 szám alatti telephelyére 36000/191-16/2015.ált. számú
határozatában veszélyességi övezet lett kijelölve, mely 2016 január 27-én a Lőrinci Város Polgármesteri Hivatal
részére megküldésre került.
A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem körüli veszélyességi övezet határait a településszerkezeti tervben fel kell
tüntetni a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011.(X.20.) Korm.
rendelet 28.§(2) bekezdése szerint.”
Elfogadott észrevétel.
A hivatkozott határozatokkal megküldött védőövezet lehatárolások a TSZT és Szabályozási tervlapokra feltüntetésre kerültek,
míg a határozatokra való hivatkozásokkal a Megalapozó vizsgálati munkarészek kerültek kiegészítésre.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya

üi.sz.:BO/15/1464-2/2019.

„…a véleményezési dokumentációval szemben bányászati szakigazgatási szempontból kifogás nem merült fel.
A város igazgatási területét érinti az FGSZ Földgázszállító Zrt.(8600 Siófok, Tanácsház u.5.) üzemeltetésében lévő
földgáz szállítóvezeték nyomvonala egy gázátadó állomással, melynek biztonsági övezetét javasoljuk feltüntetni a
Helyi Építési Szabályzatban.”
Elfogadott észrevétel.
A földgázszállító vezetékek és az 5,0 métert meghaladó védőtávolságok a szabályozási tervlapra feltüntetésre kerültek.

Heves Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és
Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály

üi.sz.: 10.059/2019.

„A belterületbe vonni tervezett szántó művelési ágú termőföldek egy része (05/1, 062/6 hrsz) az ingatlannyilvántartás tartalmából megállapíthatóan az átlagosnál jobb minőségi osztályú és már Gksz besorolásúak. A
tervezett új kijelölések között is szerepel olyan övezeti besorolás, ami átlagosnál jobb minőségű termőföldeket
érint. (021/56-58 hrsz).
….
Belterületi, illetőleg beépítésre szánt területi felhasználásra kerülő területek folyamatosan, a településfejlesztés
megvalósításától függően vonhatók a belterületbe. Belterületbe vonás iránti kérelem elbírálása során elutasítási
ok lehet, ha a kérelemmel érintett termőföldek nem szomszédosak belterületi földrészletekkel, továbbá a
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kérelmezett, az átlagosnál jobb minőségű termőföldek mellett gyengébb minőségű termőföldek is szomszédosak
belterületi földrészletekkel.”
Indoklással nem elfogadott észrevétel.
A véleményében írt 05/1 hrsz, közigazgatási határ menti további Gksz kijelölésével kapcsolatban írt észrevételét köszönettel
vettük, mellyel kapcsolatban az alábbiakat vezetjük elő:
A jó minőségű szántóterületek igénybevételével kapcsolatos észrevételével egyetértünk, azonban a kijelölésre tett javaslat a
föld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11.§-ában tett felhatalmazás alapján történt, mely kivételt fogalmaz meg az
átlagosnál jobb minőségű földterületek igénybevételével kapcsolatban, melyek között a helyhez kötött igénybevétel is szerepel.
„11. § (1) Termőföldet más célra csak kivételesen - elsősorban a gyengébb minőségű termőföld
igénybevételével - lehet felhasználni.
(2) * Az átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, illetve helyhez kötött
igénybevétel céljából lehet. A termőföldnek hulladéklerakó céljára történő igénybevétele esetén a
környezetvédelmi és természetvédelmi követelmények betartása mellett, mezőgazdasági művelésre alkalmatlan
vagy átlagosnál gyengébb minőségű termőföld más célú hasznosítása engedélyezhető. A nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházás esetében az átlagosnál jobb minőségű
termőföld végleges más célú hasznosítása is engedélyezhető, amennyiben annak megvalósítása más jogszabály
rendelkezéseire figyelemmel más helyen vagy más nyomvonalon nem lehetséges. *
(3) * A (2) bekezdés alkalmazása szempontjából helyhez kötött igénybevételnek kell tekinteni különösen *
a) a meglévő létesítmény bővítését, közlekedési és közmű kapcsolatainak kiépítését;”

A belterületbe vonás területi kiterjesztését az
ILINOX kft kérelmezte az Önkormányzattól, akik
a 05/1 hrsz-ú ingatlannal határos, belterületi
fekvésű 2005 hrsz-ú ingatlanon rozsdamentes
acélszerkezetekből
álló
termékek
összeszerelésével foglalkoznak és hosszú távú
terveik között szerepel a jelenlegi összeszerelő
csarnok mellé további kettő telepítése.
Fenti jogszabályi helyre hivatkozva tisztelettel
kérjük a véleményében leírtak átértékelését és a
tervezetben szereplő javaslat elfogadását.
A véleményében írt 062/6 hrsz egy része, mely a rendezési eszközökben Lke területfelhasználási kategóriába jelölt, a
jelenleg hatályos tervekben is szerepel, beépítésre szánt területbe sorolt, mely építési övezetek által meghatározott, építési
jog keletkeztető hatályú előírásokkal rendelkező terület. Ennek értelmében a véleményezésre megküldött tervben szereplő
lakóterületi megjelölés nem számít új kijelölésnek. Ezen városrészre vonatkozó módosítás csupán az érintett terület egységes
területfelhasználási kategóriába történő átsorolásának irányába hatott, illetve a terv átsorolja távlati felhasználású területnek,
ezzel megszüntetve az építési jogokat és a szabályozási tervlapon korlátos mezőgazdasági övezetbe sorolja azt, mely
véleményünk szerint a földterületekkel való takarékos bánásmódnak megfeleltethető változtatási javaslat.
Fentiek ismeretében kérem a véleményében leírtak átértékelését és a tervezetben szereplő javaslat elfogadását.

tszt és szt kivágat a hatályos tervből

tszt és szt kivágat a tervezetből
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A véleményében írt 021/56-58 hrsz-ú ingatlanok Gksz kijelölése, lakossági kérelem alapján történt. Az 2018. CXXXIX. tv.
12.§(2) bekezdése kimondja, hogy amennyiben a településrendezési eszközökben kijelölt beépítésre szánt terület
igénybevétele aránytalanul nagy terhet jelentene annak várható költsége miatt, abban az esetben nem kell alkalmazni a
12.§(1)c) pontot. A tervezett helyen a telkek fejlesztői tulajdonban állna, amelyet a Vörösmajori úton rendelkezésre álló
közműhálózatról el lehet látni.
Miután a meglévő, kijelölés alatt álló földterületek tulajdonba kerülése és nulláról való közművesítése aránytalanul nagy terhet
jelentene annak várható költsége miatt a fejlesztőnek, és a tervezés során ahol lehetőség volt, ott a tervből kivezetésre kerültek
a kijelölt, de nem hasznosított gazdasági terület kijelölések, ezért kérjük, hogy a véleményében leírtak átértékelését és a
tervezetben szereplő javaslat elfogadását.

Hivatal részéről érkezett észrevételek és azokra adott válaszok:
Műszaki Osztály előzetes írásbeli változtatási kérelme Erőmű telep:
Az Erőműhöz kapcsolódóan kerüljön kijelölésre még 52 db garázs hely a meglévőek mellett a 1438 hrsz telken,
illetve a 1965 hrsz és 1966 hrsz ingatlanok maradjanak Gksz besorolásban a jelenlegi hatályos tervben
rögzítetteknek megfelelően.
Elfogadott észrevétel.
A garázs férőhelyek kijelölésének, valamint a Gksz területfelhasználás megtartásának a hivatkozott ingatlanokon nincs
szakmai szempontból akadálya, így azok átvezetésre kerülnek a tervben.

Műszaki Osztály előzetes írásbeli változtatási kérelme 071 hrsz telek egy része:
Kéri a 071 hrsz-ú telekből 2 ha-t kijelölni Gip építési övezetbe.
Elfogadott észrevétel.
A kérelme a célzott területfelhasználásnak megfelelően Kb-H övezeti kijelölést kapott a tulajdonossal történt egyeztetés
eredményeként. A kijelöléssel kapcsolatban a véleményező szervek kifogást nem emeltek.

Műszaki Osztály közbenső írásbeli változtatási kérelme 1966, 1965 hrsz telkek:
Kéri az ingatlanok hatályos terv szerint jelölt területfelhasználási és építési övezeti besorolásának megtartását
(Gksz) a tervezetbe.
Elfogadott észrevétel.
A hivatkozott ingatlanok átsorolása átvezetésre került a tervezetben.

Műszaki Osztály közbenső írásbeli változtatási kérelme 1438 hrsz telek:
Kéri az ingatlanon 52 db garázs férőhely kialakíthatóságára a tervezetben lehetőséget adni.
Elfogadott észrevétel.
A kérelem beillesztésre került a tervezetben.

Partnerek részéről (lakosság) érkezett észrevételek és azokra adott válaszok:
Oláh Győző írásbeli változtatási kérelme:

2019. február 8.

Kéri a 02/9, 02/10 és 02/11 hrsz-ú ingatlanok kereskedelmi-, szolgáltató-, és ipari területté történő átsorolását.
Nem támogatott kérelem
A 02/10 és 02/11 hrsz-ú ingatlanok átlagosnál jobb minőségű szántó területek, melyek beépítésre szánt területté minősítését
jogszabály tiltja, továbbá az Étv 7.§(3) c) pontja is kimondja, hogy „a települések beépítésre szánt területeinek összességét -
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ott, ahol az fizikailag lehetséges - beépítésre nem szánt területekből álló gyűrűvel kell körülvenni, a települések
összenövésének elkerülése érdekében,”.

Címer család írásbeli változtatási kérelme:

2018. január 25.

Kérik a 021/26, 021/57 és 021/58 hrsz-ú ingatlanok kereskedelmi-, szolgáltató-, és ipari területté történő
átsorolását.
Támogatott kérelem
Bár a kérelmezett ingatlanok szintén átlagosnál jobb minőségű földterületek, a MATrT-ban adott felhatalmazás alapján
kijelölhetőek, amennyiben a Földhivatal a jelen véleményezési eljárás során a támogatását megadja.
Földhivatal véleménye:…………..

Petrik Zoltán írásbeli változtatási kérelme:

2018. január 9.

Kéri a 067/28 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonási lehetőségét lakóterület fejlesztés céljából.
Támogatott kérelem
A kérelem beépítésre került a tervezetbe, mellyel kapcsolatban nem érkezett kifogás a véleményezés során.

Kelt: Budapest, 2019. december hó

A válaszokat összeállította:

A településrendezési eszközök készítője:
Sin Emília
KASIB Kft.
vezető településrendező tervező

