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BEVEZETŐ

Lőrinci Város Polgármestere 112/2021. (III. 3.), a 138/2021. (V. 06.) és a 139/2021. (V. 06.) számú
határozatában döntött a hatályos településrendezési eszközök módosításának szükségességéről, és
arról, hogy a változásra kijelölt területeket kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja. A tervezett
rendezési szándékok a településfejlesztési koncepciójában foglaltakkal összhangban vannak.
A településrendezéssel érintett terület
A kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területek
- a 037/7 hrsz-ú telek és a rendezéshez szükséges kapcsolódó K-mü területfelhasználási egység
területe,
- a József Attila utca – Szabadság tér – Keleti utca – Hársfa utca által határol telektömb területe.
A településrendezési eljárás
A településrendezési eszközök módosításának egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tr.)
32. § (6) bekezdés a) pontja alapján, a Tr. 42. § szerinti tárgyalásos eljárással történik, tekintettel arra,
hogy a módosítások a Tr. 32. § (6) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt fejlesztési területté nyilvánított
területen, beruházás megvalósítása miatt indokolt.
A Tr. 42. § (1) bekezdése alapján tárgyalásos eljárás esetén a polgármester a településrendezési eszköz
tervezetét a végső szakmai véleményezési szakasz kezdeményezése előtt véleményezteti a
partnerekkel a 29/A. § szerint, jelen esetben a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére meghatározott szabályok figyelembevételével.
A tervezet partnerségi egyeztetése a Tr.-ben és Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testületének a
településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi
egyeztetés szabályairól szóló 20/2017. (XII. 06.) számú önkormányzati rendeletében (a továbbiakban:
partnerségi rendelet) foglalt követelmények alapján történik.
Jelen dokumentáció a partnerségi egyeztetés dokumentuma.

partnerségi egyeztetés dokumentuma
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I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATOK

1.

A módosítással érintett terület, és az azon folytatott tevékenység bemutatása

1.1. A rendezéssel érintett terület elhelyezkedése

1.

4

2.

a rendezéssel érintett területek elhelyezkedése a településen

1.
A módosítással érintett 037/7 hrsz-ú telek, üzemi terület a település központjától északnyugati
irányban, közvetlenül a 21-es számú főút mellett helyezkedik el és művelés alatt álló mezőgazdasági
területek határolják.
2.
A módosítással érintett beépítetlen ingatlancsoport a település központjában, a József Attila utca és
a Tölgyfa utca között helyezkedik el. Az érintett telkeket közhasználatú parkosított területek
(játszótér, sportpálya, park), valamint főként családi házas lakókörnyezet veszi körül.

partnerségi egyeztetés dokumentuma
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1.2. A rendezéssel érintett terület bemutatása

1.

2.

037/7 hrsz. és a
rendezéshez
szükséges
további
ingatlanok

2630/9-11,
2630/15-18 hrsz.

A Tender Port Hungary Kft.
telephelye, a 037/7 hrsz-ú telek
egy működő mezőgazdasági
üzemi területen belül található,
a 21-es számú főút közvetlen
szomszédságában a központi
szakasztól nyugatra.
Az üzemi területet a 21-es
főútra közvetlenül csatlakozó
bekötőút tárja fel. Az építési
telek csoportját a 21-es főút és
hasznosítás alatt álló szántó
művelési
ágú
területek
határolják.

a rendezéssel érintett terület a Google térképén

A lakóterület fejlesztéssel
érintett
terület
a
településközpontban
a
Szabadság tértől délre a József
Attila, Tölgyfa és Hársfa utcák
által határolt telektömbben
található, jelenleg beépítetlen,
hasznosítatlan.
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A beépítetlen építési telkek
csoportja a József Attila útról
közelíthető meg.

a rendezéssel érintett terület a Google térképén

saját készítésű helyszíni fotók a mezőgazdasági üzemi területről

partnerségi egyeztetés dokumentuma
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1.3. A rendezéssel érintett terület összefoglaló vizsgálata, a módosítás területi hatálya
1.3.1. Jellemző területhasználat, kialakult beépítés, közlekedési feltárás

1

A Tender Port Hungary Kft. telephelye a 037/7 hrszú telek egy telektömbben található.
A terület közlekedési feltárását a (036/3) és (035)
hrsz-ú 21-es út, és a (037/9) illetve a (036/4) hrsz-ú
bekötő út biztosítja, utóbbi a telektömböt is
közrezárja, továbbá közlekedési kapcsolatot
biztosít a 024 hrsz-ú – közigazgatási határral
szomszédos - mezőgazdasági út felé.
A telek közvetlen szomszédos építési telke a 037/10
hrsz-ú telek. A telektömb része továbbá a 034/5 és
a 037/3 hrsz-ú építési telek. A telkek csarnok és
üzemi épületekkel beépültek.

a rendezéssel érintett terület az alaptérképén

A módosítással közvetlenül érintett telephely beépítését jelenleg a 037/10 hrsz-ú ingatlannal
közös használati megosztásban lévő csarnoképület jelenti. Az 1. telektömbben található
tevékenység vegyesen ipari és mezőgazdasági üzemi.
A rendezéssel érintett Hársfa utcai telektömb fele
részben kisvárosias lakóterületként F és F+T
lakóépülettekkel zártsorú beépítési móddal
beépített, fele részben beépítetlen.

2

6

A módosítással érintett 2630/11, 2630/15-18 hrsz-ú
telkek művelés alól kivett beépítetlen építési
telkek.
A módosítással érintett telkek közlekedési
feltárása jelenleg a József Attila útról biztosított.
a rendezéssel érintett terület az alaptérképén

saját készítésű helyszíni fotók a lakóterületi fejlesztéssel érintett területről

partnerségi egyeztetés dokumentuma
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ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI VIZSGÁLAT

A fejezet az adatszolgáltatásban szereplő földhivatalai alaptérkép felhasználásával és a földhivatali
adatokkal került kidolgozásra.
TELEKVIZSGÁLAT

Az önkormányzattól adatszolgáltatásként kapott földhivatali alaptérkép korábbi telekstruktúrát
ábrázol, azonban a 2020-ban elkészült új településrendezési eszközök már a területen végbement
telekalakításokat tartalmazza, így a vizsgálat a szabályozási terv alapján készült.

hrsz.

tulajdonos

beépítettség
m2 (%)
4708
(0,4 %)
693,61
(15 %)
175,34
(5,44 %)
0
(0)

037/3

magán

037/5

magán

037/7

magán

037/10

magán

2630/11

magán

496
(0,05)

0
(0)

2630/15

magán

667
(0,06)

0
(0)

2630/16

magán

586
(0,06)

0
(0)

2630/17

magán

873
(0,08)

0
(0)

2630/18

önkormányzati

513
(0,05)

0
(0)

1.

2.

telekterület
m2 (ha)
25.001
(2,5)
4708
(0,4)
3222
(0,3)
32.366
(3,2)

egyéb

21-es számú főút 100 m-es
védőtávolsága
21-es számú főút 100 m-es
védőtávolsága
kivett
beépítetlen
terület
kivett
beépítetlen
terület
kivett
beépítetlen
terület
kivett
beépítetlen
terület
kivett
beépítetlen
terület

ÉPÜLET VIZSGÁLAT

A mezőgazdasági üzemi területen található telephelyek beépített területek, melyeken gazdasági
funkciójú, földszintes, magastetős épületek találhatóak.
A telek mellett két mezőgazdasági egység található, egy csirketenyésztő telep és a Lőrinci
Mezőgazdasági Szövetkezet telephelye.

partnerségi egyeztetés dokumentuma
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1. TERÜLET

10.
12. 11.

9.

8.

7.

6.
2.
3.
5.
4.

1.

részlet a digitális földhivatali alaptérképből

10.
12. 11.

9.

8.

6.

7.
5.

2.
3.
4.

partnerségi egyeztetés dokumentuma
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2. TERÜLET

A rendezéssel érintett ingatlanok beépítetlen
telkek.

részlet a digitális földhivatali alaptérképből

FUNKCIÓ, BEÉPÍTETTSÉG

1. TERÜLET
Ssz.
Épület/funkció
037/7 hrsz. meglévő épületei
1.
gazdasági épület
037/10 hrsz. meglévő épületei
2.
gazdasági épület
3.
gazdasági épület
4.
gazdasági épület
5.
gazdasági épület
6.
gazdasági épület
7.
gazdasági épület
8.
gazdasági épület
Összesen:
037/5 hrsz. meglévő épületei
9.
gazdasági épület
037/3 hrsz. meglévő épületei
10.
gazdasági épület
11.
gazdasági épület
12.
gazdasági épület
Összesen:

bruttó terület (m2)
175,34
350,44
1071,35
648,63
254,67
375,77
370,05
532,75
3070,91
693,61
753,24
992,51
323,37
2069,12

A BEÉPÍTETTSÉGI ADATOK

A vizsgálat a földhivatali adatok figyelembevételével, de a kialakult állapot szerint került kidolgozásra.
1. TERÜLET
037/5 hrsz.

Kialakult

HÉSZ
követelmény

telekterület

4708 m2
beépítési mód
beépítés mértéke
szintterületi mutató

szabadonálló
15 %
0,2

övezeti

A
telek
megengedett
legkisebb
kialakítható
területe
Beépítési mód
A megengedett legnagyobb
beépítési mérték
A megengedett legnagyobb
bruttó szintterületi mutató

partnerségi egyeztetés dokumentuma

K-Mü építési övezetre
meghatározott
4000 m2
szabadonálló
30 %
1,0
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zöldfelület mértéke

63 %
2944 m2

A megengedett legkisebb
zöldfelületi mérték

40 %

4,5 m

Az épület megengedett
legnagyobb
építménymagassága

6,0 m

épületmagasság

1. TERÜLET
037/7 hrsz.

Kialakult

HÉSZ
követelmény

telekterület

3222 m2
beépítési mód

oldalhatáronálló

beépítés mértéke

5,44%

szintterületi mutató
zöldfelület mértéke

0,1
40 %
1285 m2

épületmagasság
4,5 m
1. TERÜLET
037/10 hrsz.

Kialakult

32.366 m2
beépítési mód

oldalhatáronálló

beépítés mértéke

9,5 %

szintterületi mutató
zöldfelület mértéke

0,1
12 %
3838 m2

épületmagasság
4,5 m
1. TERÜLET
037/3 hrsz.

Kialakult

25.001 m2

beépítés mértéke
szintterületi mutató
zöldfelület mértéke

A megengedett legnagyobb
beépítési mérték
A megengedett legnagyobb
bruttó szintterületi mutató
A megengedett legkisebb
zöldfelületi mérték
Az épület megengedett
legnagyobb
építménymagassága

szabadonálló
8%
0,1
10 %
2586 m2

épületmagasság
4,5 m

övezeti

A
telek
megengedett
legkisebb
kialakítható
területe
Beépítési mód
A megengedett legnagyobb
beépítési mérték
A megengedett legnagyobb
bruttó szintterületi mutató
A megengedett legkisebb
zöldfelületi mérték
Az épület megengedett
legnagyobb
építménymagassága

HÉSZ
követelmény

telekterület

beépítési mód

A
telek
megengedett
legkisebb
kialakítható
területe
Beépítési mód

HÉSZ
követelmény

telekterület

övezeti

övezeti

A
telek
megengedett
legkisebb
kialakítható
területe
Beépítési mód
A megengedett legnagyobb
beépítési mérték
A megengedett legnagyobb
bruttó szintterületi mutató
A megengedett legkisebb
zöldfelületi mérték
Az épület megengedett
legnagyobb
építménymagassága

A 2. módosítással érintett terület beépítetlen.

partnerségi egyeztetés dokumentuma

K-Mü építési övezetre
meghatározott
4000 m2
szabadonálló
30 %
1,0
40 %
6,0 m

K-Mü építési övezetre
meghatározott
4000 m2
szabadonálló
30 %
1,0
40 %
6,0 m

K-Mü építési övezetre
meghatározott
4000 m2
szabadonálló
30 %
1,0
40 %
6,0 m
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2.

A hatályos településrendezési eszközök megállapításai a rendezéssel érintett területre
vonatkozóan

2.1. A hatályos településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat releváns tartalmai
Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 36/2020. (IV.29.) sz. határozattal hagyta jóvá
Lőrinci Város Településszerkezeti Tervét (a továbbiakban: TSZT).
Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 11/2020. (IV.29.) számú rendelettel fogadta el
Lőrinci Város Helyi Építési Szabályzatát (a továbbiakban: HÉSZ).
1. TERÜLET
A településszerkezeti terv a
telephelyet
K-Mü
jelű
különleges mezőgazdasági
üzemi
terület
területfelhasználásban határozza
meg.
A 037/7 és a 037/10 hrsz-ú
ingatlanokat érinti a 21-es
számú főút 100 méteres
védőtávolsága. Az üzemi
terület mellett halad el a 22
kV-os (7-7 méteres biztonsági
övezet) oszlopokra fektetett
szabadvezeték
hálózat,
valamint a földgázelosztó
hálózat
(5-5
méteres
biztonsági
övezet).
Az
üzemi
hatályos szerkezeti tervi kivonat
terület a villamosenergia
ellátását egy fogyasztói
transzformátor
állomáson
keresztül kapja.
A HÉSZ a telephelyet K-Mü
jelű
különleges
mezőgazdasági
üzemi
terület elnevezésű építési
övezetben határozza meg.
A 037/7 és a 037/10 hrsz-ú
ingatlanokat érinti a 21-es
számú főút 100 méteres
védőtávolsága.
A
rendezéssel
érintett
ingatlanokat
további
szabályozási és korlátozó
hatályos szabályozási tervi kivonat elem nem érinti.
partnerségi egyeztetés dokumentuma
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2. TERÜLET
A településszerkezeti terv a
módosítással
érintett
ingatlanokat
Vt
jelű
településközpont
vegyes
terület
területfelhasználásban határozza
meg.
A terület helyi területi
védelemmel
érintett
területtel határos.
A HÉSZ a szóban forgó
ingatlanokat
Vt-8
jelű
településközpont
vegyes
terület elnevezésű építési
övezetben határozza meg.
A terület helyi területi
védelemmel
érintett
hatályos szerkezeti tervi kivonat
területtel határos.
A
rendezéssel
érintett
ingatlanokat
további
szabályozási és korlátozó
elem nem érinti.

hatályos szabályozási tervi kivonat

partnerségi egyeztetés dokumentuma
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Az alábbiakban idézett TSZT előírások érvényesek a területekre:
(…)

(…)

13

(…)

Az alábbiakban idézett HÉSZ előírások érvényesek az ingatlanokra:
(…)

partnerségi egyeztetés dokumentuma
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(…)

2.2. A hatályos településrendezési követelményekkel kapcsolatos megállapítás

A módosítással érintett mezőgazdasági üzemi terület beépítettsége, az építmények rendeltetése
összhangban van a hatályos településrendezési eszközökben foglalt követelményekkel.
A 037/7 hrsz-ú ingatlanon tervezett tevékenység, a nem veszélyes hulladék előkezelése (tárolása,
előválogatása) rendeltetés nem felel meg a HÉSZ – ben meghatározott követelményeknek.
A területre korábban (2020. V. 29. előtt a jelenleg hatályos HÉSZ hatályba lépését megelőzően) a Gm1 jelű építési övezet volt hatályban, ebben az övezetben a HÉSZ nem zárta ki a hulladékgazdálkodási
tevékenységet, erre figyelemmel a SCH-ÓZON Kft. 2008 évtől végzett a 037/7 hrsz-ú telken nem
veszélyes hulladék begyűjtési és előkezelési tevékenységet a PMKH 2008. 03. 06. -án kiadott engedélye
alapján. A nem veszélyes hulladék előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély 2019.
november 15-ig engedély volt érvényben, majd a tevékenység időszakosan megszűnt.
A Tender Port Hungary Kft. (Gödöllő, Dózsa Gy. u. 32.) a hatályos településrendezési eszköz
módosítását annak érdekében kéri, hogy a 037/7 hrsz-ú ingatlanon továbbra is nem veszélyes
hulladékszállítás, hulladékkezelés tevékenységet végezhessen. A helyi építési szabályzatban a K-Mü
övezetre vonatkozó előírások módosítása szükséges.
A lakóterület fejlesztés kapcsán új területfelhasználás kerül kijelölésre, mely mind a településszerkezeti
terv és a helyi építési szabályzat módosítását jelenti, annak érdekében, hogy az érintett telektömb
területfelhasználása egységesen homogén településképet és rendeltetési kört biztosító kisvárosias
legyen. A terület kisvárosias területfelhasználásba és azzal összefüggésben a HÉSZ-ben már
alkalmazott Lk-3 jelű kisvárosias lakóterület építési övezetben kerül meghatározásra. Az
önkormányzat a terület északi végén található 2630/18 hrsz-ú ingatlan rendezését a jelenlegi parkoló
használatának megfelelően kéri, így az önkormányzati tulajdonú terület közlekedési célú
közterületként meghatározása szükséges.
A módosítások során új beépítésre szánt terület kijelölése nem történik.

partnerségi egyeztetés dokumentuma
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II. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT

3.

A fejlesztési igény és a tervezett állapot

Az 1. módosítással érintett terület tekintetében a Tender Port Hungary Kft. kezdeményezte a város
Önkormányzatánál a településrendezési eszközök módosítását. A kérelmező a Pest Megyei
Kormányhivatal Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya PE/KTFO/008397/20121. ügyiratszámon hulladékgazdálkodási engedélyben engedélyezte a Tender Port Hungary Kft.
nem veszélyes hulladékok országos szállítását és gyűjtését. Az engedély figyelembe vételével a 037/7
hrsz-ú telken nem veszélyes hulladékok előkezelése (szelektálása és ideiglenes tárolása)
tevékenységet kíván végezni, mely tevékenység a 2020. évben elfogadásra került Lőrinci új Helyi
Építési Szabályzata alapján a továbbiakban nem folytatható.
Az Önkormányzat a kérelmet befogadta és a településrendezési eszközök módosítását támogatja,
mely kapcsán a HÉSZ előírásainak módosítása történik.
A 2. módosítással érintett terület tekintetében tulajdonosi kezdeményezésre az Önkormányzat az a
telektömb egységes lakóterületként történő meghatározása kapcsán kívánja módosítani a hatályos
településrendezési eszközöket. A módosítással érintett telektömb beépített része kisvárosias
beépítéssel beépült, a beépítetlen részét a TSZT és a HÉSZ településközponti vegyes területben
határozza meg.
A telektömb beépítetlen része mind telekstruktúrában, mind szerkezeti adottságokban eltér a Vt-8
építési övezet adottságaitól, a terület településrendezési szempontok szerint fenntarthatóan az Lk-3
jelű építési övezet adottságainak feleltethető meg.
A terület tulajdonosai sem kívánják a területet a Vt- 8 építési övezetnek megfelelően beépíteni, hiszen
a Vt-8 építési övezetben fő rendeltetésként lakófunkció nem helyezhető el.
A szóban forgó telektömb teljes területén az Lk-3 jelű építési övezet kerül bevezetésre, azzal, hogy a
telektömböt a Vt-8 építési övezet irányába 2630/18 hrsz-ú telken a kialakult parkoló terület
közterületként történő meghatározása zárja le.

4.

Településrendezési javaslat

A településrendezési javaslatot az Önkormányzat településfejlesztési döntései alapozzák meg,
egyértelmű tervezési keret meghatározásával.

4.1. Tervezett telekalakítás, telekalakítási javaslatok
A rendezéssel érintett területeken telekalakítás nem történik. A 2. területen meglévő építési telek kerül
közlekedési célú közterületként meghatározásra.

partnerségi egyeztetés dokumentuma
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4.2. Tervezett területfelhasználás változás
Az 1. módosítás kapcsán a területfelhasználás módosítása nem indokolt, javasolt az érintett 037/7 hrszú ingatlan továbbra is K-Mü jelű különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület
területfelhasználásban történő megtartása.
Az OTÉK 24. § - a és a TSZT – ben a Mezőgazdasági Üzemi területre vonatkozó leírás szerint „ebben a
területfelhasználási egységben elhelyezhetők a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó üzemi
építmények, továbbá az azokhoz környezetvédelmi és közegészségügyi szempontból illeszkedő egyéb
gazdasági építmények.”
Az OTÉK 10. § (2) bekezdése kimondja, hogy „Az egyes építési övezetekben vagy övezetekben az
övezet sajátos használatának megfelelő, e rendelet szerinti rendeltetéseken kívül csak olyan más
rendeltetés engedhető meg, amely használata során a terület sajátos használatát nem korlátozza vagy
attól nem igényel védelmet, és az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a
rendeltetése szerinti külön jogszabályi előírásoknak megfelel.”
A szóban forgó rendeltetés 2008 évtől működött a módosítással érintett területen, amennyiben a
tevékenység a hatósági engedélyben foglalt követelmények szerint történik annyiban a környező
területek sajátos használatát nem korlátozza. Ezen tevékenységet, a mezőgazdasági üzemi területen
meglévő és megvalósítható a környezetre jelentős hatással bíró rendeltetések nem korlátozzák.
A 037/7 hrsz-ú telken a nem veszélyes hulladékhulladék (jellemzően papír) előkezeléséhez raktár és
épületnek nem minősülő építmény szükséges. A telken használati megosztással működő csarnok
épület mellett egy raktár épület és további egy tároló építmény elhelyezése tervezett. Ezen
építmények megfelelnek a TSZT leírásban szereplő követelménynek így az ezen építmények
elhelyezését biztosító HÉSZ módosítás megfelel a magasabb szintű és a TSZT leírásban foglalt
követelményeknek egyaránt.

a módosítás nem érinti a településszerkezeti tervet,
szerkezeti tervlapot

A 2. módosítás kapcsán az érintett ingatlanok településközpont vegyes területfelhasználásból
kisvárosias lakóterület területfelhasználásba kerülnek átsorolásra.

partnerségi egyeztetés dokumentuma
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hatályos szerkezeti tervlap kivonata

a szerkezeti tervlap tervezett módosítása

A TSZT módosítása az alábbi területfelhasználás váltások szerint tervezett:
2. TERÜLET
hrsz.

művelési ág

telek területe

2630/11

művelés alól
kivett telek

469,2281 m2
0,05 ha

2630/15

művelés alól
kivett telek

666,8838 m2
0,07 ha

2630/16

művelés alól
kivett telek

586,1472 m2
0,06 ha

2630/17

művelés alól
kivett telek

872,7505 m2
0,09 ha

2630/18

művelés alól
kivett telek

513,4724 m2
0,05 ha

hatályos területfelhasználás

tervezett területfelhasználás

településközpont
vegyes terület
(Vt)
településközpont
vegyes terület
(Vt)
településközpont
vegyes terület
(Vt)
településközpont
vegyes terület
(Vt)
településközpont
vegyes terület
(Vt)

kisvárosias
lakóterület
(Lk)
kisvárosias
lakóterület
(Lk)
kisvárosias
lakóterület
(Lk)
kisvárosias
lakóterület
(Lk)
kisvárosias
lakóterület
(Lk)

partnerségi egyeztetés dokumentuma
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4.4. Biológiai aktivitásérték egyenleg fenntartásának követelménye
A módosítás új beépítésre szánt terület kijelölésével nem jár, az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló törvény 8.§ (2) bekezdés b) alpontja szerint:
„… újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének – a
külön jogszabály alapján számított – biológiai aktivitás értéke (a továbbiakban: BIA érték) az átminősítés
előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet”.
Ennek figyelembe vételével a területek biológiai aktivitásértékének számítása nem szükséges.

4.5. Tervezett beépítettség
A Tender Port Hungary Kft. telephelye kapcsán a terület beépítettsége nem változik, a módosítás
csupán a telephely tevékenységi körének jogi rendezése kapcsán szükséges.
A területre az alábbi HÉSZ előírások vannak érvényben:

19

(…)
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(…)
A K-Mü építési övezet előírásainak kiegészítése szükséges az alábbiak szerint:
• a 31. § (2) bekezdése kiegészül a következő h) ponttal:
„h) nem veszélyes hulladék előkezelését szolgáló raktár és egyéb tároló építmény, a szabályozási
tervben az ezen előíráshoz meghatározott területen.”
A 2. módosítással érintett terület 2630/11, 2630/15-17 hrsz-ú telkei Lk-3 jelű kisvárosias lakóterület
építési övezetben kerülnek meghatározásra. A 2630/18 hrsz-ú ingatlan közlekedési területben
(belterületi kiszolgáló út) kerül meghatározásra.
A területre az alábbi HÉSZ előírások lesznek érvényesek:
(…)

20
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(…)

(…)
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A rendezéssel érintett lakótelkek kapcsán konkrét fejlesztési elképzelések egyelőre nem ismertek, az
ingatlanok tekintetében az alábbiakban feltüntetett adatok az építési övezet szerinti megengedett
maximális értékeket mutatják be:
2630/11 hrsz.

Tervezett
(jelenlegi állapot)

telekterület

496 m2
beépítési mód
beépítés mértéke

szabadonálló
(beépítetlen)
60 % = 298 m2
(0 %)

HÉSZ
követelmény

övezeti

A
telek
megengedett
legkisebb
kialakítható
területe
Beépítési mód
A megengedett legnagyobb
beépítési mérték

szintterületi mutató

1,3 = 645 m2

zöldfelület mértéke

30 % = 149 m2
(100 %)

A megengedett legnagyobb
bruttó szintterületi mutató
A megengedett legkisebb
zöldfelületi mérték

épületmagasság

7,5 m
(0,0 m)

Az épület megengedett
legnagyobb
építménymagassága

2630/15 hrsz.

Tervezett
(jelenlegi állapot)

telekterület

667 m2
beépítési mód

szabadonálló
(beépítetlen)

HÉSZ
követelmény

övezeti

A
telek
megengedett
legkisebb
kialakítható
területe
Beépítési mód

partnerségi egyeztetés dokumentuma

Lk-3 építési övezetre
meghatározott
1000 m2
szabadonálló
60 %
1,3
30 %
7,5 m

Lk-3 építési övezetre
meghatározott
1000 m2
szabadonálló
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60 % = 400 m2
(0 %)

A megengedett legnagyobb
beépítési mérték

szintterületi mutató

1,3 = 867 m2

zöldfelület mértéke

30 % = 200 m2
(100 %)

A megengedett legnagyobb
bruttó szintterületi mutató
A megengedett legkisebb
zöldfelületi mérték

épületmagasság

7,5 m
(0,0 m)

Az épület megengedett
legnagyobb
építménymagassága

beépítés mértéke

2630/16 hrsz.

Tervezett
(jelenlegi állapot)

HÉSZ
követelmény

telekterület

586 m2
beépítési mód
beépítés mértéke
szintterületi mutató

szabadonálló
(beépítetlen)
60 % = 352 m2
(0 %)
1,3 = 762 m2

zöldfelület mértéke

30 % = 176 m
(100 %)

épületmagasság

7,5 m
(0,0 m)

2. TERÜLET
2630/17 hrsz.

2

Tervezett
(jelenlegi állapot)

telekterület

873 m2
beépítési mód
beépítés mértéke

szabadonálló
(beépítetlen)
60 % = 524 m2
(0 %)

övezeti

A
telek
megengedett
legkisebb
kialakítható
területe
Beépítési mód
A megengedett legnagyobb
beépítési mérték
A megengedett legnagyobb
bruttó szintterületi mutató
A megengedett legkisebb
zöldfelületi mérték
Az épület megengedett
legnagyobb
építménymagassága

HÉSZ
követelmény

övezeti

A
telek
megengedett
legkisebb
kialakítható
területe
Beépítési mód
A megengedett legnagyobb
beépítési mérték

szintterületi mutató

1,3 = 1135 m2

zöldfelület mértéke

30 % = 262 m2
(100 %)

A megengedett legnagyobb
bruttó szintterületi mutató
A megengedett legkisebb
zöldfelületi mérték

épületmagasság

7,5 m
(0,0 m)

Az épület megengedett
legnagyobb
építménymagassága

60 %
1,3
30 %
7,5 m

Lk-3 építési övezetre
meghatározott
1000 m2
szabadonálló
60 %
1,3
30 %
7,5 m

Lk-3 építési övezetre
meghatározott
1000 m2
szabadonálló
60 %
1,3
30 %
7,5 m

Egyéb építési szabályok:
•

a területre egyéb építési szabályok meghatározása nem indokolt.

A fejlesztés közműellátása a kialakult ellátórendszerrel biztosítható. A területek közlekedési
kapcsolatai adottak.

partnerségi egyeztetés dokumentuma
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4.6. Tervezett építési övezet, övezet
Az 1. módosítással érintett terület tekintetében a HÉSZ előírásainak módosítása szükséges.
A 2. módosítással érintett terület tekintetében a 2630/11, 2630/15-17 hrsz-ú ingatlanokon az Lk-3 jelű
kisvárosias lakóterület építési övezet, a 2630/18 hrsz-ú ingatlan pedig közlekedési terület (belterületi
kiszolgáló út) övezetben kerül meghatározásra.

a módosítás nem érinti a szabályozási tervet

24

hatályos építési övezet és övezet a rendezéssel érintett
területen

tervezett építési övezet és övezet a rendezéssel érintett
területen

partnerségi egyeztetés dokumentuma

Lőrinci településrendezési eszközeinek a módosítása – lakóterület és mezőgazdasági üzemi terület fejlesztése

5.

Területrendezési tervekkel való összefüggések bemutatása

Lőrinci Város településrendezési eszközeinek eseti módosítása kapcsán figyelembe kell venni a
magasabb szintű jogszabályokat, így vizsgálni szükséges az országos és a megyei területrendezési
terveket, hogy a tervezett fejlesztés, beruházás megvalósíthatósága érdekében eszközölt rendezési
tervi módosítás ezen hatályban lévő magasabb szintű jogszabályokkal ne legyen ellentétes.
A módosítás során új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre.
5.1. Az országos és megyei szerkezeti terv megállapításai
A Magyarország és kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Trtv.) 2019. január 2‐án lépett hatályba. A Trtv. második része foglalja magába az
Országos Területrendezési Tervet (OTrT), melyet Lőrinci vonatkozásában figyelembe kell venni.
Az Ország Szerkezeti terve meghatározza az ország területfelhasználási rendszerét, a települések
térbeli rendjét, az országos műszaki infrastruktúra‐hálózatokat és az egyedi építmények térbeli
rendjét, és ezek összefüggéseit.
A rendezéssel érintett területek települési térségben helyezkednek el, mely térségi területi
kijelölést a megyei területrendezési terv pontosít tovább, így a Trtv. 11.§-a szerint a települési
területfelhasználási egységek kijelölése során a megyei területfelhasználási kategóriákat kell
figyelembe venni a térségi övezeti szabályok együttes figyelembe vételével. Az OTrT szerkezeti
elemei nem érintik a rendezési területet.

Trtv. 2. melléklete: OTrT Szerkezeti Tervlap kivonata

A rendezéssel érintett területek települési térségben helyezkednek el. A rendezéssel érintett
területeket az infrastruktúra hálózatai nem érintik.
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HMTrT. 2. melléklete: Heves Megye Szerkezeti Terv kivonata

A településrendezési eszközök készítésénél a megyei területfelhasználási kategóriákon belül a Trtv.
11.§ előírásait kell alkalmazni.
„11. § A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a települési
területfelhasználási egységek kijelölése során
a) az erdőgazdálkodási térségben az erdőterület területfelhasználási egységet a térséget lefedő erdők
övezetére vonatkozó szabályok szerint, valamint az erdőtelepítésre javasolt terület övezetére
vonatkozó szabályok figyelembevételével kell lehatárolni;
b) a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a mezőgazdasági terület
települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó rész természetközeli terület, nagyvárosias lakóterület és vegyes terület kivételével - beépítésre szánt terület vagy különleges
honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület területfelhasználási egységbe
sorolható;
c) a vízgazdálkodási térség területét - e törvény hatálybalépését megelőzően már jogszerűen kijelölt
beépítésre szánt területek kivételével - vízgazdálkodási terület, vízgazdálkodási célú erdőterület,
vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület, természetközeli terület, továbbá különleges honvédelmi,
katonai és nemzetbiztonsági célú terület vagy honvédelmi célú erdőterület területfelhasználási
egységbe kell sorolni, és a működési területével érintett vízügyi igazgatási szervvel egyeztetve kell
pontosítani;
d) a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető;
e) a sajátos területfelhasználású térség területét a terület tervezett felhasználásának megfelelően
honvédelmi, különleges, közlekedési, erdő-, gazdasági vagy intézményterület települési
területfelhasználási egységbe kell sorolni.”

A tervezés során 0,3 ha (3108,482 m2) kisvárosias lakóterület területfelhasználás kerül kijelölésre
települési térségen belül, mely települési területfelhasználási kijelölés megfelel a fent idézett
előírásnak, ugyanis a települési térség területén belül bármilyen települési területfelhasználási
egység kijelölhető.
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5.2. Az országos térségi övezetek megállapításai
A Trtv. részeként az Országos Területrendezési Terv országos övezetei és a Trtv. 19.§ (4) bekezdése
alapján a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet (a továbbiakban: MvM) által megállapított országos övezetek közül az
alábbiak érintik Lőrinci közigazgatási területét, azonban a rendezéssel érintett területet nem érintik:
•
•
•
•
•
•

Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete,
Jó termőhelyi adottságú szántók övezete,
Erdők övezete,
Erdőtelepítésre javasolt terület övezete,
Vízminőség-védelmi terület övezete,
Nagyvízi meder övezete.

5.3. A megyei térségi övezetek megállapításai
A megyei övezetekre vonatkozó általános előírásokat a 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet állapítja meg.
Az alábbi övezetek érintik Lőrinci Város közigazgatását:
•
•
•

Földtani veszélyforrás övezete,
Tájrehabilitációt igénylő terület övezete által érintett települések,
Összenövéssel érintett települések övezete.

Az övezetekre vonatkozó előírásokat a miniszterelnökséget vezető miniszter 9/2019. (VI. 14.) MvM
rendeletet és a Heves Megye Önkormányzata Közgyűlésének 5/2020. (V.7.) önkormányzati rendelete
tartalmazza:
MvM

A hatályos településrendezési eszközök Lőrinci területén földtani veszélyforrással érintett terület nem
jelölnek.
HMTrT

A hatályos településrendezési eszközök Lőrinci területén tájrehabilitációt érintő területet nem jelölnek.
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HMTrT

A tervezéssel érintett területek már meglévő beépítésre szánt területen valósulnak meg. A
módosítások új beépítésre szánt terület kijelölésével nem járnak, így az összhang továbbra is
biztosított.

28
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III. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ

6.

A településszerkezeti terv módosítása

Határozat-tervezet

Lőrinci Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2021 (…..) sz. határozata
Lőrinci Város 36/2020. (IV.29.) Kt. sz. határozattal megállapított Településszerkezeti tervének
módosításáról
Lőrinci Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. §-ban foglaltak alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbi döntést hozza:
29

1. Lőrinci közigazgatási területére vonatkozóan elfogadja és jóváhagyja:
a) jelen határozat 1. sz. mellékletét: Lőrinci Településszerkezeti Tervének módosító TSZT-1M jelű
tervlapja,
b) jelen határozat 2. sz. mellékletét: fejlesztések kapcsán a módosítással érintett területekre
vonatkozó összhang igazolás,
c) jelen határozat 3. sz. mellékletét: a módosítással érintett terültre vonatkozó területi mérleg
változása.
2. Jelen határozattal elfogadott, 1. pont szerinti TSZT módosítással
a) a település közigazgatási területére vetített biológiai aktivitás érték nem változik, új beépítésre
szánt terület kijelölése nem történik;
b) a Heves Megyei Területrendezési Terv térségi területfelhasználási kategóriáit érintő igénybevétel
nem történik.
3. E határozat elfogadását követően a település közigazgatási területén készülő szabályozási terveket
a módosított Településszerkezeti Tervvel összhangban kell elkészíteni.
Jelen határozat a közlését követő napon lép hatályba.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy jelen településszerkezeti terv módosításáról szóló határozat
közlését az elfogadást követő legkésőbb 10. napon tegye meg.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal
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A …/2021. (… …) sz. határozat 2sz. melléklete
fejlesztések kapcsán a módosítással érintett területekre vonatkozó összhang igazolás

Területrendezési tervekkel való összefüggések bemutatása
Lőrinci Város településrendezési eszközeinek eseti módosítása kapcsán figyelembe kell venni a
magasabb szintű jogszabályokat, így vizsgálni szükséges az országos és a megyei területrendezési
terveket, hogy a tervezett fejlesztés, beruházás megvalósíthatósága érdekében eszközölt rendezési
tervi módosítás ezen hatályban lévő magasabb szintű jogszabályokkal ne legyen ellentétes.
A módosítás során új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre.
1. Az országos és megyei szerkezeti terv megállapításai
A Magyarország és kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Trtv.) 2019. január 2‐án lépett hatályba. A Trtv. második része foglalja magába az
Országos Területrendezési Tervet (OTrT), melyet Lőrinci vonatkozásában figyelembe kell venni.
Az Ország Szerkezeti terve meghatározza az ország területfelhasználási rendszerét, a települések
térbeli rendjét, az országos műszaki infrastruktúra‐hálózatokat és az egyedi építmények térbeli
rendjét, és ezek összefüggéseit.
A rendezéssel érintett területek települési térségben helyezkednek el, mely térségi területi
kijelölést a megyei területrendezési terv pontosít tovább, így a Trtv. 11.§-a szerint a települési
területfelhasználási egységek kijelölése során a megyei területfelhasználási kategóriákat kell
figyelembe venni a térségi övezeti szabályok együttes figyelembe vételével. Az OTrT szerkezeti
elemei nem érintik a rendezési területet.

Trtv. 2. melléklete: OTrT Szerkezeti Tervlap kivonata
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A rendezéssel érintett területek települési térségben helyezkednek el. A rendezéssel érintett
területeket az infrastruktúra hálózatai nem érintik.

32
HMTrT. 2. melléklete: Heves Megye Szerkezeti Terv kivonata

A településrendezési eszközök készítésénél a megyei területfelhasználási kategóriákon belül a Trtv.
11.§ előírásait kell alkalmazni.
„11. § A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a települési
területfelhasználási egységek kijelölése során
a) az erdőgazdálkodási térségben az erdőterület területfelhasználási egységet a térséget lefedő erdők
övezetére vonatkozó szabályok szerint, valamint az erdőtelepítésre javasolt terület övezetére
vonatkozó szabályok figyelembevételével kell lehatárolni;
b) a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a mezőgazdasági terület
települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó rész természetközeli terület, nagyvárosias lakóterület és vegyes terület kivételével - beépítésre szánt terület vagy különleges
honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület területfelhasználási egységbe
sorolható;
c) a vízgazdálkodási térség területét - e törvény hatálybalépését megelőzően már jogszerűen kijelölt
beépítésre szánt területek kivételével - vízgazdálkodási terület, vízgazdálkodási célú erdőterület,
vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület, természetközeli terület, továbbá különleges honvédelmi,
katonai és nemzetbiztonsági célú terület vagy honvédelmi célú erdőterület területfelhasználási
egységbe kell sorolni, és a működési területével érintett vízügyi igazgatási szervvel egyeztetve kell
pontosítani;
d) a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető;
e) a sajátos területfelhasználású térség területét a terület tervezett felhasználásának megfelelően
honvédelmi, különleges, közlekedési, erdő-, gazdasági vagy intézményterület települési
területfelhasználási egységbe kell sorolni.”
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A tervezés során 0,3 ha (3108,482 m2) kisvárosias lakóterület területfelhasználás kerül kijelölésre
települési térségen belül, mely települési területfelhasználási kijelölés megfelel a fent idézett
előírásnak, ugyanis a települési térség területén belül bármilyen települési területfelhasználási
egység kijelölhető.
2. Az országos térségi övezetek megállapításai
A Trtv. részeként az Országos Területrendezési Terv országos övezetei és a Trtv. 19.§ (4) bekezdése
alapján a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet (a továbbiakban: MvM) által megállapított országos övezetek közül az
alábbiak érintik Lőrinci közigazgatási területét, azonban a rendezéssel érintett területet nem érintik:
•
•
•
•
•
•

Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete,
Jó termőhelyi adottságú szántók övezete,
Erdők övezete,
Erdőtelepítésre javasolt terület övezete,
Vízminőség-védelmi terület övezete,
Nagyvízi meder övezete.

3. A megyei térségi övezetek megállapításai
A megyei övezetekre vonatkozó általános előírásokat a 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet állapítja meg.
Az alábbi övezetek érintik Lőrinci Város közigazgatását:
•
•
•

Földtani veszélyforrás övezete,
Tájrehabilitációt igénylő terület övezete által érintett települések,
Összenövéssel érintett települések övezete.

Az övezetekre vonatkozó előírásokat a miniszterelnökséget vezető miniszter 9/2019. (VI. 14.) MvM
rendeletet és a Heves Megye Önkormányzata Közgyűlésének 5/2020. (V.7.) önkormányzati rendelete
tartalmazza:
MvM

A hatályos településrendezési eszközök Lőrinci területén földtani veszélyforrással érintett terület nem
jelölnek.
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HMTrT

A hatályos településrendezési eszközök Lőrinci területén tájrehabilitációt érintő területet nem jelölnek.
HMTrT

A tervezéssel érintett területek már meglévő beépítésre szánt területen valósulnak meg. A
módosítások új beépítésre szánt terület kijelölésével nem járnak, így az összhang továbbra is
biztosított.
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A …/2021. (… …) sz. határozat 3sz. melléklete
a módosítással érintett terültre vonatkozó területi mérleg változása
A módosítások során az alábbi területfelhasználás változásból adódó területváltozások történnek:
• kisvárosias lakóterület növekmény: 3108,482 m2 = 0,3 ha
• településközpont vegyes terület csökkenés: 3108,482 m2 = 0,3 ha
TSZT TERÜLETFELHASZNÁLÁS
MEGNEVEZÉSE
JELE
TERÜLET (ha)
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
541,58
LAKÓTERÜLETEK
336,25
Kisvárosias lakóterület
Lk
15,69
VEGYES TERÜLET
24,40
Településközpont vegyes terület
Vt
24,40
KÖZIGAZGATÁSI TEÜRLET
2353,15
ÖSSZESEN

%
0,23
0,14
0,01
0,01
0,01
1,00
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7.

A helyi építési szabályzat módosítása

Rendelet-tervezet

Lőrinci Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2021. (….) kt. rendelete
Lőrinci Helyi Építési Szabályzatáról szóló
11 /2020. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Lőrinci Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. §. (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a 62. § (6)
bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 13. § (1) bekezdésében, valamint a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településfejlesztési
eszközökről, valamint az egyes sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Tr.) 32. § (1) bekezdés c) pont és 32. § (6) bekezdése a) pont szerinti eljárásban a Tr. 9.
számú mellékletben megjelölt véleményezési jogkörben eljáró szervek, és az érintett területi és
települési önkormányzatok, illetve a partnerségi egyeztetés szabályai szerint a partnerek
véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja:

1. §
Jelen rendelet mellékletei az
a) 1. sz. melléklet: SZT 03M jelű módosító Szabályozási Tervlap szelvény,
b) 2. sz. melléklet: SZ 05M jelű módosító Szabályozási Tervlap szelvény,
c) 3. sz. melléklet: SZ – JM jelű módosító Szabályozási Tervlap szelvény
2. §
(1) Lőrinci Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11 /2020. (IV.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
R.) 31.§ (2) bekezdése kiegészül a következő h) ponttal:
„h) nem veszélyes hulladék előkezelését szolgáló raktár és egyéb tároló építmény, a szabályozási
tervben az ezen előíráshoz meghatározott területen.”
3. §
Az R. 1. § (2) bekezdésében az „SZT-3” szövegrész helyébe az „SZ-03M” szöveg, az „SZT-5” szövegrész
helyébe az „SZT 05M”,az „SZT-10” szövegrész helyébe az „ SZT-10 és SZ-JM” szöveg lép.
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4. §
Záró rendelkezések
(1)
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2)
A rendelet előírásait a hatálybalépését követően indított ügyekben kell alkalmazni.
(3)
R. 1. melléklet SZT-3 jelű melléklete helyébe jelen rendelet 1.§ a) pont szerint melléklet, SZT-5
jelű melléklete helyébe jelen rendelet 1. § b) pont szerinti melléklet, SZ-J jelű melléklete helyébe az 1. §
c) pont szerinti melléklet lép.

Lőrinci, 2021.

Polgármester

Jegyző

37

A rendelet kihirdetve ……

Jegyző
Záradék:
Egységes szerkezetbe foglalva ……

Jegyző
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IV. MELLÉKLETEK

8.

Döntés a kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról
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