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I. ELŐZMÉNYEK 

 

 

 Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2004. (I. 22.) határozata 
Dunaszentgyörgy község Településfejlesztési Koncepciójának elfogadásáról  

 Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005. (II. 10.) határozata 
Dunaszentgyörgy község többször módosított Településszerkezeti Tervének elfogadásáról  

 Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005. (II. 14.) ök. rendelete 
Dunaszentgyörgy község Helyi Építési Szabályzatáról  

 Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (IX. 1.) ök. rendelete a 
településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 

 Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II. 2.) ök. rendelete a 
településkép védelméről 

 Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (XI. 25.) határozata 
Dunaszentgyörgy község Településrendezési terve  módosításának előkészítéséről 

 „1. Dunaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településtervek 
tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet, 
valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdésére 
figyelemmel az érvényben lévő Településrendezési terv 2. pontban foglalt módosítását 
határozza el, amely a község Helyi Építési Szabályzatát (továbbiakban HÉSZ) és annak 
mellékletét képező Szabályozási tervlapot érinti. 

2. A HÉSZ mellékletét képező hatályos belterületi szabályozási tervlapon jelölt Táncsics 
M. utca és Selyem u. közötti tervezett KÖu-5 jelű közlekedési terület törlése.   

3. … 

4. A településrendezési eszközök módosításával érintett földrészleteket az önkormányzat 
kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a beruházás megvalósítása érdekében. A 
településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet, 
valamint a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés c) pontjában foglaltak 
szerint a településrendezési terv módosítását tárgyalásos eljárás keretében kívánja 
lefolytatni.  

5. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételével.” 

 Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (I. 18.) sz. 
határozata Dunaszentgyörgy község Településrendezési terve módosításának 
előkészítéséről szóló 33/2021. (XI. 25.) sz. képviselő-testületi határozat kiegészítéséről 
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„1. Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunaszentgyörgy 
község Településrendezési terv módosításának előkészítéséről szóló 33/2021. (XI. 25.) 
számú képviselő-testületi határozatának 2. pontját az alábbiak szerint egészíti ki: 

„2. A HÉSZ mellékletét képező hatályos belterületi szabályozási tervlapon jelölt Táncsics 
M. utca és Selyem u. közötti tervezett KÖu-5 jelű közlekedési terület törlése. A HÉSZ 9. §-
ában az Lf-k jelű kialakult falusias lakóterületekre vonatkozó előírások módosítandók oly 
módon, hogy a telken elhelyezhető „legfeljebb 500 m2” beépíthetőségi korlát kerüljön 
törlésre, továbbá az elhelyezhető rendeltetések köre egészüljön ki a szállásférőhellyel is.” 
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II.   

A SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA 

 

Dunaszentgyörgy község hatályos szabályozási tervén a belterület délkeleti részén a 
Táncsics utca – Rákóczi utca – Selyem utca – Wesselényi utca által határolt tömbben 
tervezett észak-déli irányú tömbfeltáró kiszolgáló út (utca) törlésre kerül. 

A HÉSZ-ben a kialakult falusias lakóterületekre vonatkozó szabályozási előírások úgy 
módosulnak, hogy az egy telken elhelyezhető összes beépítettség 500 m2-ben megállapított 
korlátja törlésre kerül, valamint az övezetben elhelyezhető rendeltetések kibővítésre 
kerülnek a szállás jellegű rendeltetéssel. 
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III. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLATOK 

(a megalapozó vizsgálattal összevontan) 

Dunaszentgyörgy, Rákóczi u. - Táncsics u. – Wesselényi u. – Selyem utcák által határolt 
tömb szabályozásának módosítása  

 

 

1. Környezetalakítás terve 

1.1. Településrendezési javaslat 

Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer 

 Dunaszentgyörgy község Tolna megye keleti felének középső részén, a Felső-Sárköz 
tájegység területén, a Paksi járásban, Szekszárdtól északra, Paks várostól délre fekvő 
település. A község lakos-száma 2019-ben 2586 fő volt.  

A község hatályos szabályozási tervén a belterület délkeleti részén a Táncsics utca – 
Rákóczi utca – Selyem utca – Wesselényi utca által határolt tömbben egy észak-déli irányú, 
tervezett tömbfeltáró kiszolgáló út (utca) szerepel, azonban a hatályos településszerkezeti 
terven a tömbfeltárásra utaló jelzés nincs.  

A tervezett utca a viszonylag tágas tömbbelsőben kb. 18-20 db új lakótelek 
kialakíthatóságát célozta. Az utca megvalósítása, azaz az út területének kisajátítása vagy 
megvásárlása azonban az Önkormányzatnak nem áll érdekében, az érintett 
telektulajdonosok pedig magánerőből az utca megnyitását és közművesítését nem képesek 
megvalósítani, így az utca tervének létjogosultsága kérdéses. 

A tömb közepe táján fekvő 252 hrsz-ú (Rákóczi u. 129.) ingatlanon nagyobb volumenű 
építési beruházás kezdődött, ennek érdekében az építtető kezdeményezte: 

- a tervezett tömbfeltáró utca törlését a szabályozási tervről,  

- az Lf-K jelű kialakult falusias lakóterület építési övezetre vonatkozó szabályozási 
előírások módosítását, mely szerint az egy telken elhelyezhető összes beépítettség 
500 m2-ben megállapított korlátja kerüljön törlésre; 

- a falusias lakóterületen elhelyezhető rendeltetések köre egészüljön ki a szállás 
jellegű rendeltetéssel. 

 Fenti szándékkal az Önkormányzat a 33/2021. (XI. 25.) sz. határozatával egyetértett. 

A település területfelhasználási rendszerében és szerkezetet meghatározó nyomvonalas 
és tagoló elemeiben változás nem tervezett. A tömb területét védelmi elemek nem érintik, 
de a tömb észak-keleti részén régészeti lelőhely található. 

Mivel a településszerkezeti terv változik, a vonatkozó jogszabály (419/2021. (VII.15.) 
Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése) értelmében a biológiai aktivitásérték fenntartását nem 
szükséges igazolni.  
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1.2. A változással érintett területek összefoglalója és összefüggései 

1.2.1. A hatályos Településszerkezeti terv kivonata 

(a településszerkezeti terv nem változik) 

 

 

 

 

 

Érintett térségi övezetek: Vízminőségvédelmi terület 

Területrendezési tervekkel való összhang igazolása:  

A változással érintett terület Tolna megye területrendezési terve szerint települési térség, a módosítás a 
megyei területrendezési tervvel összhangban van. 
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1.2.2. A településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való összefüggéseinek 
bemutatása 

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 

Tolna Megye Területrendezési Terve (8/2020. (X. 29.) m. ök. rendelet) 

 

 

 

A Megye Térségi Szerkezeti Terve 

 

A terv-módosításra szánt terület települési térséget érint. 
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Országos övezetek 

3.1. Ökológiai hálózat övezete    

 
A terv-módosításra szánt terület nem érintett. 

3.2. Kiváló és jó szántók övezete 

 
A terv-módosításra szánt terület nem érintett. 

3.3. Erdők és erdőtelepítésre javasolt ter. övezete 

 
A terv-módosításra szánt terület nem érintett. 

3.4. Tájképvédelmi terület övezete 

 
A terv-módosításra szánt terület nem érintett. 

3.5. Világörökségi és v.ör. várományos ter. övezete 

 
Dunaszentgyörgy község érintett. 

3.6. Vízminőség-védelmi terület övezete 

 
A terv-módosításra szánt terület érintett. 

3.7. Nagyvízi meder övezete 

 
A terv-módosításra szánt terület nem érintett. 

3.8. Honvédelmi és katonai célú terület övezete 

 
Dunaszentgyörgy község nem érintett. 
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Megyei övezetek 

3.9. Ásványi nyersanyagvagyon övezete 

 
Dunaszentgyörgy község nem érintett. 

3.10. Rendszeresen belvízjárta terület övezete 

 
A terv-módosításra szánt terület nem érintett. 

3.11. Földtani veszélyforrás terület övezete 
 

 
Dunaszentgyörgy község érintett 

3.12.1. Innovációs-technológiai fejlesztés támogatott 
célterületének övezete 

 
Dunaszentgyörgy község nem érintett. 

3.12.2. Logisztikai fejlesztések támogatott 
célterületének övezetek 

 
Dunaszentgyörgy község nem érintett. 

3.12.3. Turisztikai fejlesztések támogatott 
célterületének övezete 

 
Dunaszentgyörgy község érintett. 

 

1.2.3. A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhangjának 
bemutatása 

A településfejlesztési koncepció „A Kistérség versenyképességének javítása marketing 
eszközökkel” c. fejezete tartalmaz javaslatokat a helyi gazdaság javítására. A jelen módosítási 
szándék a TFK célkitűzéseivel nem ellentétes. 
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2. Szakági javaslatok 

2.1. Tájrendezési javaslat 

A módosítással érintett tömb belterületen található, a változtatás tájrendezési kérdéseket 
nem vet fel. 

  

2.2. Zöldfelületi rendszer fejlesztése 

A módosítás a település zöldfelületi rendszerét nem érinti. 

 

2.3. Közlekedési javaslat 

2.3.1. Közúti hálózati kapcsolatok 

A módosítással érintett tömb Dunaszentgyörgy község belterületének délkeleti részén 
található falusias lakóterület.  

A tömb keleti határán halad  az 5112 sz. Szekszárd – Dunaszentgyörgy országos mellékút 
dunaszentgyörgyi átkelési szakasza, ezen változtatási szándék nem merült fel. 

A módosítással érintett tömbtől délre kb. 100 méterre a belterület déli határa közelében 
építés alatt áll az 512 sz. Kalocsa – Dunaszentgyörgy (M6 autópálya) országos főút. 

A tömb északi határán húzódó Táncsics utca keleti része, és nyugati irányú folytatása 
(Kossuth utca – Várdomb utca) a településszerkezeti terv leírása szerint belterületi 
gyűjtőútnak minősül. 

2.3.2. Főbb közlekedési csomópontok 

A módosítással érintett tömb közelében, de azon kívül dél-kelet irányban az 5112. jelű út 
és az 512. út keresztezésénél szintbeni csomópont kiépítése folyamatban van. 

2.3.3. Keresztmetszeti szelvények 

A módosítással érintett tömb területén új út nem tervezett, ezért minta-keresztszelvény 
készítése nem indokolt.  

2.3.4. Belső úthálózat 

 A módosítással érintett tömb északi oldalán a Táncsics utca nyugati szakasza, a tömb 
nyugati oldalán a Wesselényi utca és a tömb déli határán a Selyem utca kiszolgáló utaknak 
minősülnek, melynek paraméterei kialakultak, rajtuk változtatás nem tervezett. 

A hatályos szabályozási terven szerepel a Táncsics utca és a Selyem utca között tervezett 
egy új, a két utcát összekötő kiszolgáló út, melynek célja a tömbbelső feltárása és az új utca 
mentén új lakótelkek kialakítása lett volna. Jelen módosítás e tömböt feltáró kiszolgáló út 
törlésére irányul. Az út törlése nem eredményezi a település közlekedési lehetőségeinek 
érdemi változását, nem jár a meglévő utcákon forgalom-növekedéssel. 

2.3.5. Közösségi közlekedés 

A tervezési terület keleti részén húzódó Rákóczi utcán helyközi járatú autóbusz-
közlekedés zajlik, a Táncsics Mihály utca torkolatától délre a Rákóczi utca mindkét oldalán 
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buszöblökkel és korszerű fedett buszvárókkal ellátott buszmegálló található. A közösségi 
közlekedés terén változás nem tervezett. 

2.3.6. Kerékpáros közlekedés 

A tervezési területet meglévő és tervezett kerékpárutak nem érintik. 

2.3.7. Főbb gyalogos közlekedés 

A módosítással érintett tömböt határoló utcákon a gyalogos közlekedés az utcák mentén 
gyalogjárdákon bonyolódhat le. A Táncsics, Wesselényi és Selyem utcákban jelenleg csak 
egyoldali, szűk gyalogjárdák találhatók. 

2.3.8. Gépjármű elhelyezés, parkolás 

A változással érintett területet igénybe vevő járművek parkolását az OTÉK előírásaival 
összhangban a lakó-ingatlanok telkén belül kell biztosítani. 

2.3.9. Más közlekedési formák  

A terv-módosítással érintett területen a kötöttpályás (vasúti-), vízi- és légi közlekedés nem 
releváns.  

 

2.4. Közművesítési javaslat 

A terv-módosítással érintett tömböt határoló utcákban (Rákóczi utca, Táncsics utca, 
Wesselényi utca, Selyem utca) ivóvíz-vezeték, szennyvízvezeték, 0,4 kV-os elektromos 
légvezeték, földgáz-vezeték és hírközlési vezeték található. A csapadékvíz-elvezető rendszer 
azonban hiányos, csak a Rákóczi utca egyik oldalán létezik burkolatlan nyílt árok. 

  

2.5. Környezeti hatások és feltételek 

A terv-módosítással érintett tömb környezetében zavaró hatású (levegőt, vizeket, talajt 
szennyező, vagy jelentős zajhatással járó létesítmények nincsenek. A területen a falusias 
lakóterületekre vonatkozó környezet-terhelési határértékek betartása kötelező.  

 

2.6. Hatályos településszerkezeti tervvel való összhang bemutatása 

A hatályos településszerkezeti terven változtatás nem történik. 

 

2.7. Beépítési terv 

A módosítással érintett terület jövőbeli beépítésére a 256 hrsz-ú telek építési 
engedélyezési tervének helyszínrajza tartalmazza a beépítési elképzelést.  



14 

 

 

A 256 hrsz-ú telken tervezett szállás jellegű épület helyszínrajza  
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2.8. Környezeti értékelés 

A tervhez a 2/2005. (I. 11.) Korm.rendelet előírásai szerint a környezeti értékelés 
szükségességének vizsgálata megtörtént, ennek végkövetkeztetése szerint a tervhez 
részletes környezeti vizsgálat készítése nem indokolt (lásd: 17/2022. (II. 15.) számú 
képviselő-testületi határozat.  

  

  









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. TERVIRATOK, FÜGGELÉKEK 







TELEPÜLÉSI FŐÉPÍTÉSZI FELJEGYZÉS 

Dunaszentgyörgy község településrendezési tervének 2021/3. számú módosításához 

 

 

Dunaszentgyörgy község településrendezési tervének 2021/3. számú módosításához (a módosítás 

csak a helyi építési szabályzatot és a belterületi szabályozási tervlap kis részért érinti) a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)  

11. § (6) bekezdésében foglalt előírások alapján a tervmódosításhoz a tartalmi követelmények 

meghatározására az alábbi javaslatot teszem: 

 A tervmódosítással érintett területek bemutatása és a módosítás céljának ismertetése az 

anyagban szerepeltetendő;  

 A településrendezési terv módosítása során a településszerkezeti terv nem módosul, ezért az 

alátámasztó javaslatokat elégséges felsorolás szinten bemutatni, miszerint érinti az adott 

témakört, vagy sem;  

 Bemutatandó a változással érintett terület területrendezési tervekkel való érintettsége; 

 Tájékoztató készítendő a környezeti értékelés szükségességének eldöntéséhez;  

 A megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslatok fejezetei összevonhatók, tekintettel arra, 

hogy csak egy viszonylag kis kiterjedésű, jelenleg nem intenzíven használt területet érintenek. 

 

 

Szekszárd, 2022. 01. 04. 

 

 

          
Hajba Csaba                                                                                                          

                                                                                                                települési főépítész 
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Előzetes szakvélemény és tájékoztatás környezeti értékelés szükségességéről 

Dunaszentgyörgy község településrendezési tervének 2021/3 módosításához 

(A 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése és 2. számú mellékletet alapján) 

 
 

1. TERVEZÉSI FELADAT 

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2021. (XI. 25.) sz. határozata: 

 1. Dunaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településtervek tartalmáról, 
elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet, valamint a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 16. § (1) bekezdésére figyelemmel az érvényben lévő Településrendezési terv 2. pontban 
foglalt módosítását határozza el, amely a község Helyi Építési Szabályzatát és annak mellékletét 
képező Szabályozási tervlapot érinti. 

2. A helyi építési szabályzat mellékletét képező hatályos belterületi szabályozási tervlapon jelölt 
Táncsics M. utca és Selyem u. közötti tervezett KÖu-5 jelű közlekedési terület törlése. 

3. A Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (V. 20.) önkormányzati 
rendelete a Helyi Építési Szabályzatáról szóló 3/2005. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. §-ában az 
Lf-k jelű kialakult falusias lakóterületekre vonatkozó előírások módosítandók oly módon, hogy a 
telken elhelyezhető „legfeljebb 500 m2” beépíthetőségi korlát kerüljön törlésre, továbbá az 
elhelyezhető rendeltetések köre egészüljön ki a szállásférőhellyel is. 

4. ……………….. 

5. A településrendezési eszközök módosításával érintett földrészleteket az önkormányzat kiemelt 
fejlesztési területté nyilvánítja a beruházás megvalósítása érdekében. A településtervek 
tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet, valamint a 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 32. § (6) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint a településrendezési terv módosítását 
tárgyalásos eljárás keretében kívánja lefolytatni.  

Előzmények: 

 Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2004. (I. 22.) határozata 
Dunaszentgyörgy község Településfejlesztési Koncepciójának elfogadásáról  

 Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005. (II. 10.) határozata 
Dunaszentgyörgy község többször módosított Településszerkezeti Tervének elfogadásáról  

 Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005. (II. 14.) ök. rendelete 
Dunaszentgyörgy község Helyi Építési Szabályzatáról  

 Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (IX. 1.) ök. rendelete a 
településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 

 Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II. 2.) ök. rendelete a 
településkép védelméről 

 



2 

 

 

 

A tervezési terület tömbjének elhelyezkedése Dunaszentgyörgy község hatályos 

településszerkezeti tervén 
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A módosítással érintett terület a hatályos településszerkezeti terven  

 

A módosítással érintett terület a hatályos belterületi szabályozási terven  



4 

 

  

2. A MÓDOSÍTÁS LÉNYEGE ÉS A HATÁLYOS TERVHEZ MÉRT JELENTŐSÉGE 

Dunaszentgyörgy község Tolna megye keleti felének középső részén, a Felső-Sárköz tájegység 
területén, a Paksi járásban, Szekszárdtól északra, Paks várostól délre fekvő település.  

A község lakos-száma 2019-ben 2586 fő volt.  

 

A Táncsics és Selyem utcák között tervezett kiszolgáló út törlése 

Dunaszentgyörgy község hatályos szabályozási terve szerint a belterület délkeleti részén a 
Táncsics utca – Rákóczi utca – Selyem utca – Wesselényi utca által határolt tömbben egy észak-déli 
irányú tömbfeltáró kiszolgáló utca szerepel, azonban a hatályos településszerkezeti terven a 
tömbfeltárásra utaló jelzés nincs.  

Az utca a viszonylag tágas tömbbelsőben néhány új lakótelek (kb. 18-20 db) kialakíthatóságát 
célozta. Az utca megvalósítására, azaz az út területének kisajátítása vagy megvásárlása azonban az 
Önkormányzatnak nem áll érdekében, az érintett telektulajdonosok pedig magánerőből az utca 
megnyitását és közművesítését nem képesek megvalósítani, így az utca tervének létjogosultsága 
kérdéses. 

Időközben a tömb közepén fekvő 252 hrsz-ú (Rákóczi u. 129.) ingatlanon nagyobb volumenű 
építési beruházás kezdődött, és az építtető kezdeményezte az utca törlését a településrendezési 
eszközökből, amivel az Önkormányzat is egyetértett. 

Mivel a településszerkezeti terv viszonylatában új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, 
és a törlésre szánt út területe nem éri el az 1 hektár területet (2203 m2), a vonatkozó jogszabály 
(419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése) értelmében a biológiai aktivitásérték 
fenntartását nem szükséges igazolni.  

 

3. VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSOK 

3.1. Talaj- és vízvédelem 

3.1.1. Felszíni vizek 

Dunaszentgyörgy község belterületén a felszínre hulló csapadékvizek nagyrészt a területen 
elszikkadnak. A módosítással érintett tömböt határoló utcák közül egyedül az országos közútnak 
minősülő Rákóczi utca egyik oldalán létezik egy szerény méretű, burkolatlan árok. 

A rendezési terv módosítás nem jár a burkolt felületek növekedésével és  közvetlenül nem igényli 
a csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztését. 

 

3.1.2. Földvédelem, felszín alatti vizek 

A község belterületén a szennyvíz-csatorna hálózat kiépült, a keletkező kommunális szennyvizeket 
a Tolna városi szennyvíztisztító telepre vezetik. 

Dunaszentgyörgy község csaknem teljes közigazgatási területe (a külterület délnyugati kis részét 
leszámítva) benne a tervezési terület Tolna megye területrendezési terve szerint vízminőség-védelmi 
terület övezetébe tartozik.  
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A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése 
alapján az egyes létesítmények, tevékenységek megvalósításakor úgy kell eljárni a felszín alatti vizek, 
illetve víztestek esetében, hogy 

a) azok állapota ne romoljon; 

b) a tevékenység következtében kialakult jelentős és tartósan kedvezőtlen irányú állapotváltozás 
megforduljon; 

c)- 

d) a gyenge állapotú és a külön jogszabály szerinti kritériumok alapján veszélyeztetett helyzetűnek 
jellemzett víztestek állapota fokozatosan javuljon; 

e) azok a területek, ahol a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg károsodott, nyilvántartásba és 
ellenőrzés alá kerüljenek, és állapotuk szennyezés-csökkentési intézkedések, illetve kármentesítés 
révén javuljon. 

 A talajt (termőtalajnak nem minősülő földtani közeget), illetve a felszín alatti vizeket ért 
szennyeződések értékelésénél figyelembe veendő határértékeket a 6/2009. (IV.14.) KöM-EüM-FVM-
KHVM együttes rendelet mellékletei tartalmazzák. A terv-módosítással érintett területeken 
talajszennyezésről nincs adat. A tervezett módosítások és az ott megengedhető tevékenységek a 
talajra, földtani közegre és a felszín alatti vizekre érdemi hatást nem gyakorolnak.  

A 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a 219/2004. 
(VII.21.) Korm. rendelet 7. §-ával és a 2. mellékletével összhangban tartalmazza a felszín alatti víz 
állapota szempontjából érzékeny, fokozottan illetve kiemelten érzékeny területeken levő települések 
listáját. E rendelet melléklete szerint Dunaszentgyörgy község a felszín alatti vizek állapota 
szempontjából érzékeny területen fekszik.   

 

3.2. Ásványvagyon, felszíni mozgások 

Tolna megye területrendezési terve szerint Dunaszentgyörgy község nem tartozik az ásványi 
nyersanyagvagyon által érintett települések körébe. 

Tolna megye területrendezési terve szerint Dunaszentgyörgy község földtani veszélyforrás terület 
övezetével érintett település. A tervezett módosítás azonban nem érint meredek partfalakat vagy 
lejtős területeket, így potenciális felszín-mozgás veszély nem áll fenn. 

 

 3.3. Természet- és tájkép-védelem 

Tolna megye területrendezési terve szerint Dunaszentgyörgy külterületén jelentős kiterjedésű 
magterületek és ökológiai folyosó-területek találhatók, azonban a módosításra szánt terület nem 
érintett az országos ökológiai hálózat egyik térségi övezetével sem.    

Dunaszentgyörgy község külterületének északi része tájképvédelmi területek térségi övezetébe 
tartozik, de a módosítási szándék tájba illeszkedési problémákat nem vet fel. 

 

3.4. Levegőtisztaság-védelem 

A tervezett módosítások nem irányulnak új, levegőt szennyező tevékenységek végzésére. 
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A módosítással érintett területen és annak közelében nincsenek légszennyezettség szempontjából 
sérülékeny területek.  

  

3.5. Zaj elleni védelem 

A tervezett módosítások nem irányulnak új, zajhatással járó tevékenységek végzésére. 

A tervezési területen folyó tevékenységek során a jogszabályban előírt zajterhelési határértékek 
betartandók.  

   

3.6. Épített környezet védelme 

Az övezeti átsorolással érintett ingatlanokon és azok közvetlen környezetében nyilvántartott 
műemléki érték, műemlék, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet nem található. A 
református templom műemléki környezete a módosításra szánt tömböt nem érinti, csak határos vele. 

A kulturális örökség szempontjából Dunaszentgyörgy község világörökségi, világörökségi 
várományos területtel érintett település. azonban a község két világörökség-várományos helyszíne (A 
római birodalom határai – A dunai limes magyarországi határai) a módosításra szánt területtől 
távolabb találhatók.  

Dunaszentgyörgyre vonatkozóan 2019-ben készült régészeti hatástanulmány, mely alapján a 
módosítással érintett terület közelében észak-keleti irányban nyilvántartott régészeti lelőhely 
található (Dunaszentgyörgy 6, Református templom, azonosító: 23825). A régészeti lelőhely a 
módosításra szánt tömböt érinti, de a megszüntetésre tervezett út a régészeti területen kívül esik. 

 A módosítás során új beépítésre szánt terület kijelölésére nem kerül sor, ezért a kulturális 
örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 84. § (4) 
bekezdése előírásai szerint az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarészét nem kötelező 
elkészíteni. 

 

 

4. SZEMPONTOK A TERV MEGVALÓSÍTÁSA KÖVETKEZTÉBEN VÁRHATÓ KÖRNYEZETI 
HATÁSOK JELENTŐSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ  

 

A tervezett módosítás várható környezeti hatásainak értékelése a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 
(KR.) 2. számú mellékletében foglalt szempontrendszer szerint megtörtént és az alábbi 
megállapítások történtek: 

 

 

4.1. A településrendezési-terv tervezett módosítása 

a) Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervről szóló 2018. évi CXXXIX. 
törvény és Tolna Megye Területrendezési tervének előírásaival összhangban van; 

b) egyéb, a területet érintő más tervekkel összhangban van; 

c) nem vonatkozik olyan területre vagy kérdéskörre, ahol jelentős környezeti problémák merülnek 
fel; 
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d) környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályokat nem érint. 

 

4.2. A településrendezési-terv módosítás várható környezeti hatásai 

a) várhatóan nem jelentősek, visszafordíthatatlan folyamatokat nem indítanak el; 

b) negatív környezeti hatásokat nem indukál, azokat várhatóan nem erősíti; 

c) az országhatáron nem terjednek át; 

d) az emberi egészségre, a környezetre kockázatot nem jelentenek; 

e) csak az érintett területre korlátozódnak; 

f) országos védelem alatt álló területet nem érintenek;  

g) a KR. 4. számú melléklet 3.5.2. és 3.6.2. pontjaiban felsorolt következményeket feltételezhetően 
nem idézik elő. 

 

4.3. A tervmódosítással érintett terület 

a) a környezeti elemek, rendszerek, és a kulturális örökség szempontjából különleges elemeket nem 
érint, 

b) a területen a környezetvédelmi határértékeket [Kvt. 4. § 24., 25., 26. pontjai] elérő vagy azt 
meghaladó igénybevétel, kibocsátás, illetve szennyezettség nem ismert; 

c) a terület hasznosítása a tervmódosítás előtti állapotokhoz képest nem eredményez jelentős 
negatív változást. 

 

 

 

5. ÖSSZEFOGLALÁS 

A tervezési feladattal kapcsolatosan előzetesen leírt tények és szempontok, valamint a Kr. 2. számú 

melléklete szerint elvégzett értékelés alapján szakmai álláspontunk szerint jelen tervezési feladat és 

tervmódosítás környezeti vizsgálat nélkül is megvalósítható.  

 

Szekszárd, 2022. január 

              

 Deák-Varga Dénes 

         tervező 
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Tárgy: 
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Dunaszentgyörgy Község Településrendezési 

Tervének 2021/3. számú módosítása – 

környezeti értékelés - véleményezés 

D/8-11/2022. 

 

Tisztelt Címzett! 

 

Az erdészeti hatóságként eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal (Agrárügyi Főosztály 

Erdészeti és Földművelésügyi Osztály, 7633 Pécs, Lázár Vilmos u. 12., a továbbiakban: 

Baranya Megyei Kormányhivatal) a Dunaszentgyörgy Község Településrendezési 

Tervének 2021/3. számú módosításával kapcsolatban megküldött Előzetes szakvélemény és 

tájékoztatás környezeti értékelés szükségességéről Dunaszentgyörgy község településrendezési 

tervének 2021/3. módosításához dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció) 

áttanulmányozta, a benne foglaltakkal kapcsolatban kifogást nem emel, környezeti 

vizsgálat készítését nem tartja szükségesnek. 

 

A Dokumentációban megjelölt módosítási területen az Országos Erdőállomány 

Adattárban (a továbbiakban: Adattár) nyilvántartott erdőtervezett erdő nem található. 



 

7633 Pécs, Lázár Vilmos u. 12. Telefon: +36-72 795-009 Fax: +36-72 795-700 

A Baranya Megyei Kormányhivatal felhívja figyelmét, hogy a Településrendezési 

Eszközök készítése, felülvizsgálata, módosítása során erdőterületet érintően az erdőről, 

az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a 

továbbiakban: Evt.) és az Evt. végrehajtására kiadott 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (a 

továbbiakban: Vhr.) előírásaira legyen figyelemmel. Így különösen az Evt. hatályát 

szabályozó 4. §, az erdő rendeltetését szabályozó 22-28/E §, és az erdő igénybevételét 

szabályozó 77-86. §-ainak előírásaira. 

 

A Baranya Megyei Kormányhivatal tárgyi ügyben erdészeti hatóságként a 

földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 11. § (1) bekezdése alapján járt el.  

A Baranya Megyei Kormányhivatal illetékességi területéről a Kr. 2. melléklete 6. pontja 

rendelkezik. 

 

Ügyintéző: Ulrich Éva (+36 72/795-009) 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét. 

 

Pécs, 2022. január 31.  

 

Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta: 

 

 

                                           Ulrich Éva 

                                           ügyintéző

Kapják: 

1. Címzett – HK 

2. Irattár 



 
ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI F  

 

Örökségvédelmi Osztály 

Cím: 1056 Budapest, Váci u. 62–64.  

Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 234. – Telefon: +36 (1) 79-59050 

KRID: 422374158 
E-mail: oroksegmasodfok@bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

 

Kirnyákné Balogh Mária polgármester 

 

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata 

 

7135 Dunaszentgyörgy 

Rákóczi F. u. 90. 

Iktatószám: BP/2602/0085-2/2022 

Ügyintéző: dr. Tóth János Attila 

Telefonszám: 1/795-9045 

E-mail: toth.janos.attila@bfkh.gov.hu 

Tárgy:  Dunaszentgyörgy településrendezési 

eszközeinek részterületre vonatkozó 

felülvizsgálata – örökségvédelmi vélemény 

környezeti vizsgálat szükségességének 

meghatározásáról 

Hiv. szám: D/8-11/2022 

 

Tisztelt Polgármester Asszony! 

 

A fent megjelölt hivatkozási számon és tárgyban küldött megkeresésükre az egyes tervek, illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdésében, 

továbbá a 3. számú melléklet II. 2. h) pontjában foglaltak alapján nyilatkozom, hogy a rendelkezésre álló 

szakanyagok alapján műemlékvédelmi és régészeti örökségvédelmi szempontból  

 

nem tartom szükségesnek 

a környezeti vizsgálat lefolytatását. 

A tervezett módosítás a Miniszterelnökség által vezetett közhiteles nyilvántartás aktuális adatai alapján 

örökségi érdeket nem sért. 

Ezúton tájékoztatom, hogy a további hatósági eljárások során a területileg illetékes megyei 

örökségvédelmi hatóság, a Tolna Megyei Kormányhivatal (Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, 

Örökségvédelmi Osztály, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11–13.) jogosult eljárni. 

Budapest, dátum: digitális aláírás szerint 

 

Tisztelettel: 

Dr. Sára Botond kormánymegbízott megbízásából: 

 

 

 

 

Sajti Zsuzsanna 

osztályvezető 

 

 

mailto:oroksegmasodfok@bfkh.gov.hu
http://www.kormanyhivatal.hu/


Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
7625 Pécs, Tettye tér 9. 
Telefon: (72) 517-200 Fax: (72) 517-229 

dunadrava@ddnp.hu 

 

 

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata 
 
Kirnyákné Balogh Mária 
polgármester részére 

 

 

 
    
Tisztelt Polgármester Asszony! 

 

 

 Dunaszentgyörgy község településrendezési tervének 2021/3. évi módosítása 

kapcsán a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság az alábbi véleményt adja:  

  A tervezett módosítás nem érint országos jelentőségű védett természeti területet, 

európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területet, vagy a 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 

CXXXIX. törvény szerinti országos ökológiai hálózat övezetét és a tájképvédelmi terület 

övezetét.   A tervezett módosítás természeti értékre várhatóan nem lesz jelentős hatással, 

természetvédelmi szempontból a környezeti értékelés készítése nem szükséges. 

 Jelen véleményünket a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet,  a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 

38.§, valamint a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 37.§ d) pontjában foglalt jogkörünkben 

adtuk meg. 

 

Pécs, 2022. február 07. 
 
Tisztelettel: 

 

  

 

Závoczky Szabolcs 

  Igazgató 

 

Kapják:  
- Címzett  
- Irattár   

Ügyiratszám: DDNPI/ 160 -   3  /2022 
Tárgy: Dunaszentgyörgy község  
településrendezési eszközeinek 2021/3. sz. 
módosításához környezeti értékelés 
szükségességéről vélemény 
Ügyintéző Nálunk: Dévényi Borbála 
Hivatkozási szám:  D/8-11/2022 





 
 
 
 
 
 
 
 

 

Állami Főépítészi Iroda 

7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Telefon: (36 74) 501-279 Fax: (36 74) 415 686   

E-mail: afi@tolna.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatal.hu 
Hivatali kapu: TMKHFOEP;  KRID azonosító: 562262151 

 

KIRNYÁKNÉ BALOGH MÁRIA 

polgármester 

 

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata 

Dunaszentgyörgy  

Rákóczi F. u. 90. 

7135 

 

Iktatószám: 

Ügyintéző: 

 

 

 

Hiv. szám: 

Ügyintézőjük: 

TOB/2/00020-2/2022. 

dr. Nezdei Csilla 

nezdei.csilla@tolna.gov.hu 

Tel.:74/501-250; 30/074-6851 

 

D/8-11/2022. 

Kirnyákné Balogh Mária 

 

 

Tárgy:  Dunaszentgyörgy község településrendezési eszközeinek 2021/3. sz. módosítása – 

tájékoztatás környezeti vizsgálat szükségességéről 

 

 

Tisztelt Polgármester Asszony! 

 
 
 

Hivatkozott számú levelében tájékoztatást ad arról, hogy Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata (a 

továbbiakban: Önkormányzat) módosítani kívánja a hatályos településrendezési eszközeit. 

Tájékoztatást ad arról, hogy a módosítás várható környezeti hatásának jelentőségét a 2/2005. (I. 11.) 

Kormányrendelet vonatkozó előírásainak figyelembevételével szükséges eldönteni. 

Megkereső levelében szakmai véleményt kér az egyes tervek, illetve programok környezeti 

vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 4. § (2) bekezdés és a 3. 

melléklet előírásai alapján arról, hogy a településrendezési eszközök tervezett módosítása 

következtében várható-e jelentős környezeti hatás. A megkereséshez benyújtotta „Előzetes 

szakvélemény és tájékoztatás környezeti értékelés szükségességéről Dunaszentgyörgy község 

településrendezési tervének 2021/3. évi módosításához” c. dokumentumot. 

 

Tervezett módosítás célja: 

1. Dunaszentgyörgy Táncsics utca – Rákóczi utca – Selyem utca – Wesselényi utca által határolt 

telektömb tervezett tömbfeltáró útjának megszüntetése (Köu-5), a szabályozási tervlapról való 

törlése. 

2. Dunaszentgyörgy helyi építési szabályzatában (a továbbiakban: HÉSZ) az Lf-k építési övezet 

beépíthetőségi paramétereinek módosítása, a maximális 500 m
2
-es beépíthetőségi korlát 

törlése, az elhelyezhető rendeltetés szállásférőhellyel történő kiegészítése. 

 

A Kr. 1. § (3) bekezdés előírása alapján a környezeti vizsgálat szükségessége a várható környezeti 

hatásuk jelentőségének eseti meghatározása alapján dönthető el, a Kr. 2. mellékletében foglalt 

szempontok alapján. 

 

mailto:nezdei.csilla@tolna.gov.hu
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Tájékoztatjuk, hogy az állami főépítészi feladatkörében eljáró Tolna Megyei Kormányhivatal a Kr. 

előírásainak megfelelő véleményét az épített környezet védelmére kiterjedően adja meg.  

 

Az „Előzetes szakvélemény és tájékoztatás környezeti értékelés szükségességéről Dunaszentgyörgy 

község településrendezési tervének 2021/3. évi módosításához” című dokumentációt 2022. január 

dátummal Deák-Varga Dénes tervező készítette el, amelyre az alábbi szakmai véleményt adjuk: 

 

A véleményezési dokumentációban tájékoztatást ad arról, hogy az Önkormányzat Képviselő-

testületének 33/2021. (XI. 25.) sz. határozatával az érintett földrészleteket kiemelt fejlesztési területté 

nyilvánította, és a módosítást a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának 

rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: új R.), valamint a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

korábbi R.) 32. § (6) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint tárgyalásos eljárás keretében kívánja 

lefolytatni.  

 

Tájékoztatást ad arról, hogy a tervezett módosítást a 252 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa 

kezdeményezte, a tervezett utca törlése az Önkormányzat céljaival összhangban van, ezért a 

módosítást az Önkormányzat támogatja.  

 

A várható környezeti hatásokat a dokumentáció az előírásoknak megfelelően vizsgálja, az épített 

környezet védelmére vonatkozó munkarészt tartalmazza.  

 

Megállapítja, hogy a módosítással érintett területen és azok közvetlen közelében világörökségi vagy 

világörökségi várományos helyszín, nyilvántartott műemléki érték, műemlék, műemléki jelentőségű 

terület, műemléki környezet nem található. A véleményezési dokumentáció alapján a telektömb 

határos a műemléki védelem alatt álló református templom műemléki környezetével (régészeti lelőhely 

azonosítószáma: 23825).  

A telektömb nyilvántartott régészeti lelőhellyel érintett, azonban a megszüntetésre tervezett út a 

régészeti területen kívül helyezkedik el. Figyelemmel arra, hogy a településszerkezeti terven a 

tömbfeltáró út nem szerepel, új beépítésre szánt területen kijelölése nem történik, ezért az 

örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarészét a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 84. § (4) 

bekezdés előírása alapján nem kötelező elkészíteni. 

 

A dokumentáció vizsgálata során megállapítható, hogy a módosítások a terület a tervezett 

funkcióbővítést követően a meglévő épített környezetre káros hatást várhatóan nem gyakorolnak. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 252 hrsz-ú ingatlannal határos 256 hrsz-ú telek helyi védelemmel 

érintett a szabályozási tervlap alapján. Az épített környezet alakítása során emiatt kérjük figyelembe 

venni, hogy a helyi védelem alatt álló ingatlan értéke és az utcakép településképi szerepe ne sérüljön. 

Figyelemmel a HÉSZ 21. § (2) bekezdés rendelkezéseire, kérjük a helyi településkép-védelmi rendelet 

(a továbbiakban: Tkr.) 16-17. § előírásaira, valamint 2. mellékletére (A településképi szempontból 

meghatározó területek jegyzéke figyelemmel lenni.   

 

A módosítással érintett terület várhatóan az építészeti és régészeti örökségre negatív hatást nem 

eredményez.  
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Fentiek alapján a terv megvalósítása során az épített környezet védelme biztosítható, arra 

jelentős környezeti hatással nincsen, ezért a környezeti vizsgálat lefolytatása nem indokolt, a 

környezeti értékelés elkészítése nem szükséges.  

 

Kérjük figyelemmel lenni a Kr. eljárási szabályaira, amelynek értelmében az Önkormányzat a 

beérkezett vélemények alapján dönt a környezeti vizsgálat szükségességéről, döntését és annak 

indokolását nyilvánosságra hozza, és értesíti a várható környezeti hatások jelentőségének 

eldöntésébe bevont környezet védelméért felelős szerveket. 

 

Egyéb tájékoztatás: 

Kérjük, hogy a módosítással érintett területet a településrendezési eljárás dokumentációjában 

lehatárolni szíveskedjenek.  

 

A Tolna Megyei Kormányhivatal állami főépítészi feladatát és hatáskörét a főépítészi tevékenységről 

szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 7. § h) pontja, illetékességét a fővárosi 

és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) 

Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.  

 

A várható környezeti hatás jelentőségének eldöntésére vonatkozó szakmai vélemény a Kr. 4. § (2) 

bekezdés rendelkezése alapján a Kr. 3. számú melléklet II. 2. b) pontjára figyelemmel készült. 

 

 

Szekszárd, 2022. január 31. 

 

 

Tisztelettel: 

 

Dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

Kétnyári Aranka 

állami főépítész 

 

 

 

 

Kapja: 

1. Címzett 

2. Irattár 













7633 Pécs, Lázár Vilmos u. 12. Telefon: +36-72 795-009 Fax: +36-72 795-700 

 

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata 

 

Dr. Nagy Attila 

jegyző 

 

7135 Dunaszentgyörgy 

Rákóczi F. u. 90. 

 Iktatószám: BA/52/09194-2/2021. 

Tárgy: 

 

 

Dunaszentgyörgy Község Településrendezési 

Eszközeinek módosítása – véleményezés 

 

Tisztelt Címzett! 

 

Az erdészeti hatóságként eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal (Agrárügyi Főosztály 

Erdészeti és Földművelésügyi Osztály, 7633 Pécs, Lázár Vilmos u. 12., a továbbiakban: 

Baranya Megyei Kormányhivatal) a Dunaszentgyörgy Község Településrendezési 

Eszközeinek módosításával kapcsolatban megküldött dokumentációt (a továbbiakban: 

Dokumentáció) áttanulmányozta, a benne foglaltakkal kapcsolatban kifogást nem emel.  

 

A Dokumentációban szereplő, tervmódosítás által érintett Dunaszentgyörgy 256 hrsz-ú 

ingatlan belterületi ingatlan, az Országos Erdőállomány Adattárban (a továbbiakban: 

Adattár) nyilvántartott erdőtervezett erdőt nem érint.  

 

A Baranya Megyei Kormányhivatal tájékoztatja továbbá, hogy az eljárás további 

szakaszában részt kíván venni. 



 

7633 Pécs, Lázár Vilmos u. 12. Telefon: +36-72 795-009 Fax: +36-72 795-700 

 

A Baranya Megyei Kormányhivatal felhívja figyelmét, hogy a Településrendezési 

Eszközök készítése, felülvizsgálata, módosítása során erdőterületet érintően az erdőről, 

az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a 

továbbiakban: Evt.) és az Evt. végrehajtására kiadott 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (a 

továbbiakban: Vhr.) előírásaira legyen figyelemmel. Így különösen az Evt. hatályát 

szabályozó 4. §, az erdő rendeltetését szabályozó 22-28/E §, és az erdő igénybevételét 

szabályozó 77-86. §-ainak előírásaira. 

 

A Baranya Megyei Kormányhivatal tárgyi ügyben erdészeti hatóságként a 

földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 11. § (1) bekezdése alapján járt el.  

 

A Baranya Megyei Kormányhivatal illetékességi területéről a Kr. 2. melléklete 6. pontja 

rendelkezik. 

 

Ügyintéző: Ulrich Éva (+36 72/795-009) 

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét. 

 

Pécs, 2021. december 17.  

 

Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott 

felhatalmazása alapján kiadmányozta: 

 

                                           Ulrich Éva 

                                           ügyintéző

Kapják: 

1. Címzett – HK 

2. Irattár 



Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
7625 Pécs, Tettye tér 9. 
Telefon: (72) 517-200 Fax: (72) 517-229 

dunadrava@ddnp.hu 

 

 

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata 
 
Kirnyákné Balogh Mária 
polgármester részére 

 

 

 
    
Tisztelt Polgármester Asszony! 

 

 

 Dunaszentgyörgy község településrendezési eszközeinek tervezett módosítása 

kapcsán a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság az alábbi előzetes adatszolgáltatást 

nyújtja:  

  A Dunaszentgyörgy 256 hrsz-ú földrészlet nem érint országos jelentőségű védett 

természeti területet, európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területet, 

vagy a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 

CXXXIX. törvény szerinti országos ökológiai hálózat övezetét és a tájképvédelmi terület 

övezetét.   A tervezett módosítás természeti értékre várhatóan nem lesz jelentős hatással. 

 Jelen véleményünket a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet,  a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 

38.§, valamint a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 37.§ d) pontjában foglalt jogkörünkben 

adtuk meg. 

 

Pécs, 2022. január 11. 
 
Tisztelettel: 

 

  

 

Závoczky Szabolcs 

  Igazgató 

 

Kapják:  
- Címzett  
- Irattár   

Ügyiratszám: DDNPI/160-1/2022 
Tárgy: Dunaszentgyörgy község  
településrendezési eszközeinek módosításához 
előzetes adatszolgáltatás megküldése 
Ügyintéző Nálunk: Dévényi Borbála 
Ügyintéző Önöknél: Dr. Nagy Attila 
Hivatkozási szám:  D/490-1/2021 
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Nyt. szám: 479-8/2021/h sz. példány
Hiv. szám: D/490-1/2021

Kirnyákné Balogh Mária
Dunaszentgyörgy Község Polgármestere részére

Dunaszentgyörgy

Tárgy: Előzetes tájékoztatás és adatszolgáltatás településfejlesztési 
koncepció és településrendezési eszközök készítéséhez

Tisztelt Polgármester Asszony!

A D/490-1/2021 ügyiratszámú megkeresésére Dunaszentgyörgy Község településfejlesztési 
koncepciójának és településrendezési eszközeinek készítése tárgyában az alábbiakról 
tájékoztatom:

1. Az adott területre vonatkozólag különös követelményeket, a településfejlesztési 
koncepció vagy a településrendezési eszközök tartalmi követelményeivel kapcsolatos 
különös elvárásokat és az adott területet érintő ágazati elhatározást nem fogalmazok meg.

2. A rendezési feladat ellátásához szükséges adatot nem tartok indokoltnak szolgáltatni.
3. Dunaszentgyörgy Község az állami célú légiközlekedés tekintetében légiközlekedéssel 

közvetlenül nem érintett, tekintettel arra, hogy az adott terület az állami repülések céljára 
szolgáló repülőterek (beleértve a közös felhasználású repülőtereket is) vagy az állami célú 
repülés biztonságát szolgáló földi berendezések biztonsági övezetén kívül van, és hogy 
az adott terület az állami repülések céljára szolgáló repülőterek telekhatárától mért 15 
kilométernél nagyobb távolságban van. 
Az érintett terület ugyanakkor az állami célú légiközlekedés tekintetében 
légiközlekedéssel közvetve érintett, tekintettel arra, hogy egyes – így különösen a 
beépítésre szánt területen a 100 méternél, beépítésre nem szánt területen az 50 méternél 
magasabb – építmények az állami célú légiközlekedés biztonságát veszélyeztethetik. Az 
ilyen építmények állami célú légiközlekedésre gyakorolt hatását a katonai légügyi hatóság 
az építmények építésügyi hatósági eljárásaiban, jogszabályban meghatározott 
szakhatóságként vizsgálja.

4. Az eljárás további szakaszaiban nem kívánok részt venni.

Tájékoztatom Polgármester asszonyt, hogy előzetes tájékoztatásomat és 
adatszolgáltatásomat 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: Kormányrendelet) 30. § (3) bekezdésére, 
37. § (4) bekezdésére és 9. melléklete táblázata 14. sorának b) pontjára figyelemmel, a katonai 
légügyi hatóság kijelöléséről szóló 392/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. §-ban kijelölt illetékességi 
területemen eljárva adtam meg.
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Tájékoztatom tisztelt Polgármester asszonyt, hogy előzetes tájékoztatásom és 
adatszolgáltatásom nem minősül a Kormányrendelet 9. melléklete táblázatának 20. sorában 
meghatározott honvédelemért felelős miniszter, mint államigazgatási szerv előzetes 
tájékoztatásának vagy adatszolgáltatásának.

Budapest, időbélyeg szerint.

Tisztelettel:

Dr. Benkő Tibor
honvédelmi miniszter

nevében és megbízásából:

Lázár Béla ezredes
Repülésfelügyeleti Osztály

osztályvezető (főov. h.)

Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző (tel.): Csáder Zsuzsanna főhadnagy (Tel.: +36 1 474 1218; E-mail: zsuzsanna.csader@hm.gov.hu)
Kapják: 1. sz. pld.: Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata (Hivatali Kapun továbbítva)

2. sz. pld.: Irattár
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adatkezelési tájékoztató: 
https://hm.hatosagihivatal.kormany.hu/download/c/3b/c2000/Telep%C3%BCl%C3%A9srendez%C3%A9si%20hat%C3%B3s%C3%A1gi%20aktusok.pdf

Nyt. szám: 17682-2/2021/h
Hiv. szám: D/490-1/2021.

Dr. Nagy Attila
Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata

jegyző
7135 Dunaszentgyörgy

Rákóczi F. u. 90.

Tárgy: Dunaszentgyörgy község településrendezési eszközeinek 
módosítása - tárgyalásos eljárás, előzetes adatszolgáltatás

Tisztelt Jegyző Úr!

Megkeresésükre értesítem, hogy a tárgyi dokumentációt megvizsgáltattam és azzal 
kapcsolatban az alábbi állásfoglalást adom:

A fenti hivatkozási számon érkezett dokumentációban foglaltak a honvédelem érdekeit 
nem érintik, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása 
biztosított, ezért a tárgyi módosítással kapcsolatban észrevételt nem teszek.

Jelen állásfoglalást, mint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. sz. 
mellékletének 20. pontjában megjelölt államigazgatási szerv adtam ki, figyelemmel az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (2) m) pontjára.

Tájékoztatom, hogy jelen állásfoglalásom, nem helyettesíti a 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 9. sz. melléklet 14. b) pontjában nevesített katonai légügyi hatóság állásfoglalását.

Állásfoglalásomat a honvédelemért felelős miniszter nevében, a Honvédelmi 
Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (III. 5.) HM utasítás 42. § 
(10)-(11)-(12) bekezdése alapján adtam ki.

Budapest, „időbélyegző szerint”
Tisztelettel:

Dr. Benkő Tibor
Magyarország honvédelmi minisztere

nevében és megbízásából

Bucsánszky Zoltán alezredes
településrendezési hatósági osztályvezető

Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző (tel/fax): Jakabné Papp Anita alezredes (tel.:+36 (1) 414-1100/22-679; HM 022-22-679; fax: +36 (1) 474-1467)
Kapják: 1. sz. pld.: Irattár

2. sz. pld.: Címzett 

. számú példány
„Elektronikusan továbbítandó!”
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https://hm.hatosagihivatal.kormany.hu/download/c/3b/c2000/Telep%C3%BCl%C3%A9srendez%C3%A9si%20hat%C3%B3s%C3%A1gi%20aktusok.pdf
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Kirnyákné Balogh Mária 
polgármester 

DUNASZENTGYÖRGY KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA 

7135 Dunaszentgyörgy, Rákóczi utca 90 

 

Ügyintézőnk:  Gábor Anita 

Ügyintézőjük: Dr. Nagy Attila 

Számuk: D/490-1/2021 

 

Tárgy: Válasz Dunaszentgyörgy község településrendezési eszközeinek 

tárgyalásos eljárás keretében történő módosításáról szóló előzetes 

tájékoztatásra 

 

Tisztelt Polgármester Asszony! 

 

Az Országos Atomenergia Hivatalnál (OAH) 2021. december 14-én érkeztetett, 

fenti számú levelével előzetes tájékoztatást adott részünkre Dunaszentgyörgy 

község településrendezési eszközeinek tárgyalásos eljárás keretében történő 

módosításáról a Rákóczi u. – Selyem u. – Wesselényi u. – Táncsics u. által határolt 

területet érintően, melyhez kérte kapcsolódó adatszolgáltatásunk, valamint 

nyilatkozatunk jogszabályi előírások szerinti megadását. 

Az OAH alapvető és más további feladatköreit az atomenergiáról szóló 1996. évi 

CXVI. törvény 17. §-a, a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági 

követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. 

(VII.11.) Korm. rendelet, a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges 

elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel 

összefüggő hatósági tevékenységről szóló 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet, a 

nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló biztonsági övezetéről szóló 

246/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) előírásai, 

valamint más kapcsolódó jogszabályok rendelkezései határozzák meg. 

Az OAH részére a megkereséssel összefüggő véleményezői jogkört a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: EljR.) 37. 

§ (4) bekezdés b) pontja, továbbá a 9. melléklete biztosítja. 
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Az EljR. 9. mellékletének „Adatszolgáltatás témaköre” című rovata az OAH részére 

előírási szempontokat nem tartalmaz. 

A küldött megkeresésre válaszolva tájékoztatom, hogy tárgyi tervezési terület 30 

kilométeres körzetében a Paksi Atomerőmű, és a Kiégett Kazetták Átmeneti 

Tárolója üzemel. E meglévő létesítmények mellett a település területe az új 

atomerőművi blokkok Korm. rendelet szerinti, majdani 30 kilométeres védendő 

zónájába fog esni. A tervezett atomerőművi beruházás folytán a településüket 

közvetlenül érintő ágazati jellegű elhatározás a 25/2009. (IV. 2.) OGY határozat és 

annak megvalósulása érdekében megalkotott 2015. évi VII. törvény. 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Korm. rendelet 7. § (6) és (7) bekezdései alapján 

a nukleáris létesítmények 30 kilométeres körzetében mindazon veszélyes 

létesítmények és tevékenységek engedélyezése esetén, amelyek tekintetében 

jogszabály védőtávolság kijelölését írja elő, az engedélyezésre hatáskörrel 

rendelkező hatóság az eljárás megindításáról tájékoztatja az OAH-t, valamint a 

nukleáris létesítmény engedélyesét. Az ilyen eljárásban az OAH és az engedélyes 

ügyfélnek minősül. 

Az OAH, felhatalmazó jogszabályi előírás hiányában, nem állapít meg a tárgyi 

tervezési területen érvényesítendő településrendezési elvárásokat. 

Tájékoztatom továbbá, hogy az eljárás következő szakaszaiban részt kívánunk 

venni, a véleményezési dokumentációt elektronikusan kérjük megküldeni!  

 

Budapest, 2021. december 28. 

 
 

Üdvözlettel: 
 

 

 

 Mészáros István 

főosztályvezető 

 

Kapják: 

1. DUNASZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

2. Irattár 

 



 
TOLNA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 

IGAZGATÓ 
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Hivatali Kapu azonosító: TMKVI (KRID:608441175) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kirnyákné Balogh Mária 

Polgármester 

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata 

 

Dunaszentgyörgy 

 

 

Tisztelt Kirnyákné Balogh Mária Asszony!  

 

 

Dunaszentgyörgy község településrendezési eszközeinek módosításához kapcsolódó 

megkeresésére az alábbiakat javaslom figyelembe venni a dokumentáció elkészítése során, 

ismertetve a hatáskörömbe tartozó kérdésekben az adott területre vonatkozó követelményeket 

és a terv tartalmi elemeivel kapcsolatos elvárásaimat: 

 

1. A település ár- és belvíz által veszélyeztetett területeire az állandó építési tilalom 

kiterjesztése indokolt. 

2. A csapadékvíz-elvezető rendszer kialakítását (méret, kapacitás, elvezető és áteresztő 

képesség) a terület-felhasználás során tervezni szükséges. 

3. Azokon a részeken, ahol a talaj laza, löszös szerkezetű, ott az (elvi) építési engedély 

kiadása előtt be kell szerezni Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat szakmai 

véleményét. 

4. Amennyiben a tervekben jelölt területen a B–F tűzvédelmi osztályba sorolt (fa vagy más 

éghető anyagú külső térelhatároló szerkezetű, fokozatú, héjazatú) anyagból létesítendő 

építmények között az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 

253/1997.(XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 36. § (1) bekezdés a)-b) 

pontjában előírt (tűz-, illetve telepítési) távolság nem tartható, be kell szerezni a 

területileg illetékes elsőfokú tűzvédelmi hatóság szakmai véleményét. 

5. Az új, beépítésre tervezett területek oltóvízzel való ellátottságának megoldásaira 

vonatkozó konkrét elképzeléseket az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 31. § (1) bekezdés a) pontjának és a 

tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. 

törvény (a továbbiakban: Ttv.) 29. § (1) bekezdésének figyelembe vételével kell 

kialakítani. 

Tárgy: Dunaszentgyörgy község 

településrendezési eszközeinek 

módosítása – előzetes tájékoztatási 

szakasz 

Hiv. szám: 

Ügyintézőjük: 

D/490-1/2021. 

Dr. Nagy Attila 

Ügyintéző: 

Telefon: 

Illés Mónika tű. százados 

74/504-700 
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6. A tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítása tekintetében az építmények megközelítési 

lehetőségeit, a tűzoltóság járműveinek felvonulási útját és azok felállítási helyét az Étv. 

31. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint kell kialakítani. 

7. Tűzjelzés céljára a településen mindenki által bármikor igénybe vehető nyilvános 

távbeszélő állomást kell üzemben tartani a Ttv. 5. § (5) bekezdése szerint. 

8. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (a 

továbbiakban: OTSZ) 31. § (2) bekezdése értelmében zsindely, nád, szalma és egyéb E, 

Froof vagy F tűzvédelmi osztályú anyag tetőfedésként csak a területileg illetékes 

tűzvédelmi hatóság külön, egyedi esetekre (egyedi esetként kezelendő a tájegység vagy 

területrendezési egység is) vonatkozó engedélye és annak feltételei alapján, legfeljebb 

egy emeletszinttel rendelkező épületeknél alkalmazható. Nem kell a tűzvédelmi hatóság 

engedélye, ha az E tűzvédelmi osztályú tetőfedés a Broof(t1) osztályt is teljesíti, az 

építmény legfeljebb kétszintes, és Nagyon Alacsony Kockázati osztályba tartozik. 

9. A településen az oltóvíz-intenzitást, az oltóvízhálózat kialakítását, valamint a 

tűzcsapokkal szemben támasztott követelmények megvalósulását az OTSZ előírásai 

alapján kell biztosítani. 

10. A települési hulladék elhelyezését és esetlegesen előforduló veszélyes hulladék kezelését 

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben 

meghatározottak szerint, valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 

tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben 

foglaltak alapján kell végezni. 

11. Minden építészeti átalakítás, bővítés, rendeltetésváltoztatás során érvényre kell juttatni az 

OTÉK 31. § (1) bekezdésben és az 52. §-ban megfogalmazott, a tűzbiztonságra 

vonatkozó előírásokat. 

A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés 

egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 

11.) BM rendelet 1. számú melléklet értelmében Dunaszentgyörgy község II-es 

katasztrófavédelmi osztályba sorolt. 

 

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: R1.) 36. §, 37. §, 42. § és a 9. 

melléklet 10. pontja alapján alábbi adatokat szolgáltatom. 

 

A katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében Dunaszentgyörgy községben lebiztosítás 

szükséges. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 2. 

sz. melléklete szerint a katasztrófavédelmi szempontból II. veszélyességi osztályba sorolt 

településeken az elégséges védelmi szint meglétéhez a következők szükségesek: 

 Riasztás: a lakosság riasztása és veszélyhelyzeti tájékoztatása feltételeinek 

biztosítása. 

 Lakosságvédelmi módszer: kockázatbecslésben megállapítottaknak megfelelően, 

elsősorban elzárkózás. 

 Felkészítés: a) a lakosság 3 évente történő aktív tájékoztatása; b) a lakosság 

passzív tájékoztatása nyomtatott és elektronikusan elérhető információs anyagok 

biztosításával; c) a lakosság felkészítése a riasztás módszerének és jelének 

felismerésére, valamint az annak megfelelő magatartási szabályokra. 
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 Védekezés: a) különleges felszerelések és kiképzett szakértők (önkéntes 

mentőszervezetek) bevonásának tervezése és begyakoroltatása; b) a 

kockázatbecslésnek megfelelően egyes polgári védelmi szakalegységek  

megalakítása; c) a karitatív és más önkéntes, humanitárius feladatot ellátó szervek 

bevonásának tervezése. 

 Induló katasztrófavédelmi készlet: teljes induló katasztrófavédelmi készlet megléte. 

 

Az R1. 9. melléklet alapján a polgári védelmi célú adatszolgáltatás a lebiztosított 

objektumokról és szolgáltatásokról a települési veszélyelhárítási terv mellékletét képező 

települési adattár alapján valósul meg. Az adattár elektronikus formában Dunaszentgyörgy 

község közbiztonsági referensénél rendelkezésre áll. 

 

A településen telepített riasztó eszközök (Széchenyi u. 28., Óvoda, Dózsa u. 7.) működőképes 

állapotban vannak. 

 

Dunaszentgyörgy községben veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem nem működik, így a 

veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. 

(X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 29. §-ában foglaltakat figyelembe véve további 

követelmények megfogalmazása nem indokolt. 

 

Tájékoztatom, hogy az R1. 37. § (4) bekezdése és 9. melléklet 6. és 7. pontjában foglalt 

szakterület vonatkozásában a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az egyeztetési 

eljárásban résztvevő államigazgatási szerv. 

 

Megfogalmazott javaslatainkat kérjük figyelembe venni a dokumentáció kidolgozása során.  

 

A tájékoztatást az R1-ben, valamint az R2-ben foglaltak alapján adtam.  

 

Kelt: Szekszárd, elektronikus bélyegző szerint 

 

Tisztelettel: 

 

 Dr. Balázs Gábor tű. dandártábornok 

 tűzoltósági főtanácsos 

 igazgató 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melléklet: – 

Terjedelem: 3 oldal 

Kapja:  címzett (biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján – Hivatali kapu)  



 
 
 
 
 
 
 
 

Állami Főépítészi Iroda 

7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Telefon: (36 74) 501-279 Fax: (36 74) 415 686   

E-mail: afi@tolna.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatal.hu 
Hivatali kapu: TMKHFOEP;  KRID azonosító: 562262151 

   

KIRNYÁKNÉ BALOGH MÁRIA  

polgármester 

 

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata 

 

Dunaszentgyörgy 

Rákóczi Ferenc utca 90. 

7135 

Iktatószám: 

Ügyintéző: 

 

 

 

Hiv. szám: 

Ügyintézőjük: 

TOB/2/00169-2/2021. 

dr. Nezdei Csilla 

nezdei.csilla@tolna.gov.hu 

Tel.:74/501-250; 30/074-6851 

 

D/490-1/2021. 

dr. Nagy Attila 

 

 

Tárgy:  Dunaszentgyörgy község településrendezési eszközeinek módosítása – előzetes tájékoztatás 

 

 

Tisztelt Polgármester Asszony! 

 

 

Hivatkozott számú levelében tájékoztatást ad arról, hogy Dunaszentgyörgy Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 33/2021. (XI. 25.) számú határozatával döntött a község 

településrendezési tervének módosításáról. A tervezett módosítást a településfejlesztési koncepcióról, 

az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

területrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

korábbi R.) előírásai szerint tárgyalásos eljárás keretében kívánják lefolytatni, amelyhez a korábbi R. 

42. § (5) bekezdés alapján előzetes véleményt és adatszolgáltatást kér. 

 

Tervezett módosítás célja: 

- A Rákóczi u. – Selyem u. – Wesselényi u. – Táncsics u. által határolt telektömbben kijelölt 

beépítésre nem szánt közlekedési terület (Köu-5 jellel, 12m széles tömbfeltáró út) törlése;  

- a meglévő kialakult falusias lakóterület (Lf-k) szabályozásának módosítása. 

 

Tájékoztatást ad arról, hogy a településen tervezett jelentős volumenű építési beruházás 

támogatásához a hatályos településrendezési eszközöket módosítani szükséges a nevezett 

tömbfeltáró út törlésével és az Lf-k jelű építési övezet szabályozásának módosításával. 

A tervezett módosítás a Képviselő-testület döntése alapján „Dunaszentgyörgy község 

településrendezési eszközeinek módosítása” történik, amelyet a településszerkezeti tervi és helyi 

építési szabályzatának kivágatán mutatnak be.  

A térképi ábrázoláson a kiemelt fejlesztési terület és környezetének lehatárolása nem történt meg, 

ezért a tárgyalásos eljárás kezdeményezésekor kérjük a változással érintett kiemelt fejlesztési területet 

pontosan lehatárolni, valamint a tervezett módosítást részletesen bemutatni.  

 

A Kt. hivatkozott 33/2021. (XI. 25.) döntését kérjük megküldeni. 

 

mailto:nezdei.csilla@tolna.gov.hu
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Tájékoztatom, hogy a településfejlesztési és a településrendezési dokumentumok készítése során az 

állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal egyeztetési szakterülete a korábbi R. 9. 

melléklet előírása szerint: településfejlesztés, területrendezés, településrendezés és településkép 

védelem, amellyel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettsége nincs. 

 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.)   

6/A. § (3) bekezdése és a korábbi R. előírásai alapján kérjük a település főépítészét megnevezni, az 

eljárás folyamatába bevonni és az általa készülő munkarészeket (feljegyzések) megismerhetővé tenni. 

 

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről szóló 266/2013. (VII. 

11.) Korm. rendelet előírásaira figyelemmel kérjük a készülő munkarészeket, dokumentációkat ellátni a 

tervezők által aláírt, szakképzettséget, szakmai címet, névjegyzéki jelölést és elérhetőséget tartalmazó 

aláírólappal. 

 

Kérjük a korábbi R. 42.§ szerinti „tárgyalásos eljárás” folyamatában az eljárási szabályokat megtartani, 

a partnerségi egyeztetésről, valamint a környezetvédelmi szervekkel történő egyeztetésről a 

tájékoztatást megadni. 

 

A hatályos településrendezési eszközökről megállapítható, hogy régen, 2005. évben, a korábbi R. 

hatálybalépése előtt készültek, ezért a tervezett módosítás  

- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a 

továbbiakban: Étv.)  60. § (8) bekezdése,  

- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 121. § (1) bekezdése [2012. augusztus 6-án hatályos II. 

fejezete, valamint 1. számú melléklete és a módosításkor hatályos III. fejezete], és  

- a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: új R.) 78. § (1) bekezdés a) pontja [korábbi R. VI. Fejezete] alapján készül. 

 

Tájékoztatjuk, hogy a településrendezési eszközök módosítását, valamint a szükséges megalapozó és 

alátámasztó munkarészeket az Étv., az OTÉK, a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 

területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MATrT), a területrendezési 

tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM 

rendelet (a továbbiakban: MvM rendelet), valamint a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

Tolna megye területrendezési tervéről szóló 8/2020. (X. 29.) önkormányzati rendelete és 49/2020. (X. 

29.) közgyűlési határozata (a továbbiakban: TMTrT) vonatkozó előírásai alapján kell elkészíteni. 

 

Tájékoztatjuk, hogy az elfogadott országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek térképi 

adatbázisa az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (a továbbiakban: 

TeIR) adatbázisából érhetők el (internetes elérhetősége: https://teir.hu).  

Tolna megye új területrendezési tervének elérhetősége: 

https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg5ed8dr3eo0dt7ee2em9cj4ca5ca8cd1by0bx7cd4g 

http://www.tolnamegye.hu/fooldal/rendezesi-tervek/megyei-rendezesi-terv 

 

 

http://www.vati.hu/index.php?page=main&menu=20340&langcode=hu
https://teir.hu/
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg5ed8dr3eo0dt7ee2em9cj4ca5ca8cd1by0bx7cd4g
http://www.tolnamegye.hu/fooldal/rendezesi-tervek/megyei-rendezesi-terv
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Kérjük figyelemmel lenni arra, hogy a koncepció, a településszerkezeti terv, az arculati kézikönyv és a 

településképi rendelet egymással tartalmi összhangban készül. A helyi építési szabályzat a 

településszerkezeti tervvel és a településképi rendelettel összhangban készül.  

 

Megalapozó vizsgálat                                                                                          korábbi R. 1. melléklet 

A korábbi R. 16. § rendelkezései alapján tájékoztatjuk, hogy a településrendezési eszközök 

módosítása során a hét éven belül készült megalapozó vizsgálat felhasználható, azonban annak 

tartalmát aktualizálni szükséges a hatályos jogszabályi előírásokra figyelemmel.  

Figyelemmel arra, hogy a tervezett módosítás nem az egész közigazgatási területre készül, a 

megalapozó vizsgálatot a településfejlesztés és településrendezés várható hatása szerinti területre 

kell elvégezni a szerkezeti összefüggések bemutatásával.  

A korábbi R. 3/C. § előírása alapján kérjük a megalapozó vizsgálat tartalmi elemeit és azok 

részletezettségét az önkormányzati főépítész által írásban meghatározni és a feljegyzést az elhagyott 

tartalmi elemek indokolásával a megalapozó vizsgálathoz mellékelni. 

 

Kérjük vizsgálni és igazolni, hogy a tervezett módosítások a településfejlesztési koncepcióval 

összhangban vannak. 

 

Alátámasztó javaslat                                                                                            korábbi R. 3. melléklet 

A korábbi R. 16. § előírásaira, valamint a 3. melléklet tartalmi követelményeire figyelemmel kérjük az 

alátámasztó javaslatot a tervezési feladatnak megfelelő tartalommal elkészíteni. Tájékoztatjuk, hogy a 

megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat tartalmi elemei összevonhatók, fejezeten belül 

átcsoportosíthatók, bővíthetők, egyes részelemei elhagyhatók. 

A korábbi R. 3/C. § előírása alapján kérjük az alátámasztó javaslat tartalmi elemeit és azok 

részletezettségét az önkormányzati főépítész által írásban meghatározni és a feljegyzést az elhagyott 

tartalmi elemek indokolásával az alátámasztó javaslathoz mellékelni. 

 

Az alátámasztó javaslatban kérjük bemutatni a módosítással érintett területek hatályos és tervezett 

településrendezési előírásait és annak rajzi és szöveges bemutatását. Kérjük a rendezési tervi 

kivágatokon a szomszédos területek besorolását is ábrázolni figyelemmel arra, hogy a tervezett 

módosítás hatása annak ismeretében értékelhető. 

 

A településszerkezeti változások területrendezési tervekkel (MATrT, MvM rendelet, TMTrT) való 

összefüggéseinek bemutatását rajzi és szöveges munkarészben is kérjük bemutatni és az összhangot 

igazolni. 

 

Az alátámasztó javaslat részét képező, az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról 

szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet előírásaira kérjük figyelemmel lenni és a környezet védelméért 

felelős szervek véleménye alapján indokolt esetben a környezeti vizsgálatot lefolytatni, a környezeti 

értékelést elkészíteni. Figyelemmel arra, hogy a környezeti értékelés az alátámasztó javaslat részét 

képezi, készítése estén kérjük a záró dokumentációhoz az önálló munkarészt csatolni. 

 

Településrendezési eszközök                                                                  

A módosuló településrendezési eszközöket digitális formátumban kell elkészíteni oly módon, hogy 

papír formátumú dokumentálásra is alkalmas legyen. A szerkezeti tervlapot és szabályozási tervet az 



 4 

állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis felhasználásával kell elkészíteni. A szabályozási 

tervlapon kérjük feltüntetni, hogy „Készült az állami alapadatok felhasználásával”.  

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben a terv készítésekor az OTÉK előírásainál megengedőbb 

követelményeket kívánnak megállapítani, akkor a korábbi R. 28. § (4) bekezdése alapján az állami 

főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal külön hozzájárulását kell kérni, összefoglalva a 

módosítás tárgyát és annak jogszerűen alátámasztott indokolását. 

 

A településszerkezeti tervet az önkormányzat a megállapításról szóló döntés mellékleteként fogadja 

el, ezért kérjük a módosító határozat-tervezetet megküldeni.  

 

A HÉSZ módosításának jóváhagyásához kérjük a módosító rendelet-tervezetet elkészíteni. A 

rendeletalkotás során kérjük a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény és a 

jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait figyelembe venni.  

Javasolt, hogy az előkészített rendelet-tervezetet saját hatáskörben és a jegyző bevonásával 

felülvizsgálni szíveskedjenek, különös tekintettel a jogalkotással kapcsolatos normák érvényesüléséért 

a záró szakmai véleményezés előtt. 

 

Kérjük figyelemmel lenni a településrendezési eszközök készítésére vonatkozó jogszabályi előírások 

betartására, továbbá arra, hogy az Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdése szerint önkormányzati 

rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes. 

 

A tárgyalásos eljárás szabályait a korábbi R. 42. § előírásai részletezik.  

A partnerségi egyeztetés lezárását követően kérjük a végső szakmai véleményezési szakasz 

lefolytatását kezdeményezni a Hivatalunkhoz benyújtott kérelemmel.  

A kérelemhez kérjük mellékelni a partnerségi egyeztetést lezáró döntést, papír formátumban a 

településrendezési eszköz tervezetét, az elkészített megalapozó vizsgálatot és alátámasztó javaslatot, 

valamint annak egy másolati példányát elektronikus adathordozón (CD/DVD).  

 

A Tolna Megyei Kormányhivatal állami főépítészi feladatát és hatáskörét a főépítészi tevékenységről 

szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 7. § h) pontja, illetékességét a fővárosi 

és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) 

Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.  

A településrendezési eszközök készítésére vonatkozó előzetes tájékoztatást a korábbi R. 42. § (5) 

bekezdés rendelkezéseire figyelemmel készült. 

 

 

Szekszárd, 2021. december 21. 

 

Tisztelettel: 

 

Dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott nevében és megbízásából:  

Kétnyári Aranka 

állami főépítész 

Kapja: 

1. Címzett 

2. Irattár 





















Cím: 7101 Szekszárd Postafiók: 86  

Telefon: 74/501-140, BM: 23/32-50 

e-mail: kozlekedes@tolna.police.hu 

 
 RZSNEO_3.90.200.201 (17000-6924.3574-BUEG---427333733-4C52620D9B8B-6924.3581) 

 
TOLNA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 

RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG 

KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY 

 

 Hiv. szám: D/490-1/2021.    

 Tárgy: Dunaszentgyörgy község településrendezési eszközeinek 

módosítása 

 Üi: Pernyészné Szente Judit c. r. alezredes 

 Tel: 23/32-44 

 email: szentej@tolna.police.hu  

 

 

Kirnyákné Balogh Mária  

polgármester 

 

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata 

Dunaszentgyörgy 

7135 Rákóczi u. 90. 

 

 

Tisztelt Polgármester Asszony! 

 

Tájékoztatom, hogy Dunaszentgyörgy község településfejlesztési koncepciójával, 

településrendezési eszközeivel kapcsolatban a település fejlődése és építési rendje szempontjából 

észrevételünk, javaslatunk nincs.  

A 314/2012 (XI.8) Kormány rendelet 9. melléklete a megyei rendőr-főkapitányság egyeztetési 

szakterületeként a határrendészetet határozza meg. Mivel ilyen jellegű kérdés nem merült fel, ezért 

a véleményezési eljárás további szakaszában csak abban az esetben kívánunk részt venni, ha azt a 

93/2012. (V.10.) Kormányrendeletben (Az utak építésének, forgalomba helyezésének és 

megszüntetésének engedélyezéséről) foglaltak előírják.  

 

Ebben az esetben kérem, hogy az illetékes Paksi Rendőrkapitányságot értesíteni szíveskedjen. 

 

Szekszárd, időbélyegző szerint 

 

                                        

 Tisztelettel:  

   

  Megyeri Zsolt r. alezredes 

  osztályvezető 

 

















































































Állami Főépítészi Iroda 

7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Telefon: (36 74) 501-279 Fax: (36 74) 415 686   

E-mail: afi@tolna.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatal.hu 
Hivatali kapu: TMKHFOEP;  KRID azonosító: 562262151 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

KIRNYÁKNÉ BALOGH MÁRIA 

polgármester 

 

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata 

Dunaszentgyörgy 

Rákóczi Ferenc utca 90. 

7135 

Iktatószám: 

Ügyintéző: 

 

 

 

Hiv. szám: 

Ügyintézőjük: 

TOB/2/00055-24/2022. 

dr. Nezdei Csilla 

nezdei.csilla@tolna.gov.hu    

Tel.:74/501-250; 30/074-6851 

 

D/8-25/2022. 

Dr. Nagy Attila 

 

 

Tárgy: Dunaszentgyörgy község helyi építési szabályzatának módosítása - tárgyalásos eljárás záró 

szakmai vélemény 

 

 

Tisztelt Polgármester Asszony! 

 

 

Megkereső levelében Dunaszentgyörgy község településrendezési eszközei módosításának 

tárgyalásos eljárását kezdeményezte a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes területrendezési 

sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: korábbi R.) 42. § 

előírásai alapján. 

 

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a 

33/2021. (XI.25.) és 7/2022. (I.18.) sz. Kt. határozattal döntött a tervezett módosítás 

kezdeményezéséről és támogatásáról, valamint a módosítással érintett területet kiemelt fejlesztési 

területté nyilvánította, ezért a településrendezési eszközök egyeztetése a korábbi R. 32. § (6) 

bekezdés c) pont alapján tárgyalásos eljárás keretében történt, a korábbi R. 42. § eljárási szabályai 

szerint. 

 

Módosuló, hatályos településrendezési eszköz: 

- Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének Dunaszentgyörgy Község 

Helyi Építési Szabályzatáról szóló 3/2005. (II. 14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 

HÉSZ) 

 

Tervezett módosítás célja: 

- Dunaszentgyörgy Táncsics utca – Rákóczi utca – Selyem utca – Wesselényi utca által határolt 

telektömb tervezett tömbfeltáró útjának megszüntetése, a szabályozási tervlapról való törlése 

(új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre) 

mailto:nezdei.csilla@tolna.gov.hu
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- Az Lf-k építési övezet beépítési paramétereinek módosítása a HÉSZ-ben, a maximális 500 

m2-es beépíthetőségi korlát törlése, az elhelyezhető rendeltetések kibővítése szállás jellegű 

rendeltetéssel  

 

Az Önkormányzat az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) 

Korm. rendelet előírásai alapján a környezet védelméért felelős szervek véleményét megkérte, és a 

17/2022. (II.15.) Kt. határozatában döntött arról, hogy a beérkezett véleményeket megismerte és 

elfogadja, továbbá a környezeti értékelés elkészítését nem tartja indokoltnak.  

 

Az Önkormányzat a partnerségi egyeztetést lefolytatta és a Képviselő-testület 17/2022. (II.15.) 

határozatában lezárta. 

 

Az Önkormányzat településrendezési feladatát az Étv. 6/A. § (3) bekezdése alapján Hajba Csaba 

települési főépítész bevonásával látta el.  

 

A hatályos településrendezési eszközökről megállapítható, hogy azok régen, 2005. évben, a korábbi 

R. hatályba lépését megelőzően készültek, ezért a tervezett módosítás az alábbi eljárási szabályok 

alapján: 

- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a 

továbbiakban: Étv.)  60. § (8) bekezdése [2023. december 31-ig módosítható],  

- a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: új R.) 78. § (1) bekezdés a) pontja [korábbi R. VI. Fejezete]; 

továbbá az alábbi jogszabályi előírások tartalmi követelményeire figyelemmel:  

- az Étv.,  

- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 121. § (1) bekezdése [2012. augusztus 06-án hatályos II. 

fejezete, valamint 1. számú melléklete és a módosításkor hatályos III. fejezete],  

- a korábbi R. vonatkozó előírásai,  

- a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 

CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Trtv.),  

- a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 

9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet (a továbbiakban: MvM rendelet),  

- a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Tolna megye területrendezési tervéről szóló 

8/2020. (X. 29.) önkormányzati rendelete és 49/2020. (X. 29.) közgyűlési határozata (a 

továbbiakban: TMTrT) 

készült. 

 

A „DUNASZENTGYÖRGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2021/3. 

MÓDOSÍTÁSA ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉS ANYAGA, A Rákóczi u. – Táncsics u. – Wesselényi u. – 

Selyem utcák által határolt tömb szabályozásának módosítása” című záró véleményezési 

dokumentációt 2022. dátummal Deák-Varga Dénes okl. építészmérnök, közlekedési szakmérnök TT 

14-0058, Tkö 17-00773 készítette, amelyre az alábbi záró szakmai véleményt adjuk: 
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A településszerkezeti terv a közlekedési területet nem határolja le, ezért a tervezett módosítás során új 

beépítésre szánt terület kijelölése nem történik, az Étv. 8. § (2a) bekezdés rendelkezése alapján a terv 

országos főépítészi véleményezése nem vált indokolttá. 

 

Az állami főépítészi hatáskörében eljáró Tolna Megyei Kormányhivatal az eljárási szabályoknak 

megfelelően az egyeztető tárgyalást 2022. március 17-én megtartotta.  

A tervezett módosítás ellen a tárgyalásra meghívott szervek kifogást nem emeltek.  

A tárgyalásról készített kivonatos jegyzőkönyvet, valamint a tárgyalásra beérkezett véleményeket 

mellékelten megküldjük. 

 

A tervezett módosítással kapcsolatos szakmai vélemény: 

A tervezett módosítás a záró szakmai véleményben foglalt feltétellel kiegészítve megfelel az Étv. 7. §-

ban megfogalmazott előírásoknak és a vonatkozó jogszabályi követelményeknek, valamint az egyéb 

szakmai elvárásoknak. A településrendezési eszközök módosítása összhangban van a 

területrendezési tervekkel, a Trtv., az  MvM rendelet, valamint a TMTrT vonatkozó előírásaival. 

 

Fentiek, és az egyeztető tárgyaláson elhangzottakra figyelemmel 

a módosuló településrendezési eszköz tervezete az alábbi javítás elvégzését követően 

elfogadásra javasolt: 

 

- Kérjük a jóváhagyandó önkormányzati rendelet-tervezet 1. mellékletében a település 

megnevezését pontosítani, az elírást javítani. 

 

Tájékoztatás a további teendőkről: 

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Polgármester Asszonyt, hogy a településrendezési eszközök módosításának 

elfogadását követően a korábbi R. 43. § (2) bekezdése szerint kell eljárnia:  

-  Az elfogadott településrendezési eszközt módosító rendeletet, valamint annak mellékletét az 

elfogadást követő 15 napon belül rövid, közérthető összefoglaló kíséretében közzé kell tenni az 

önkormányzati honlapon hirdetményben és az önkormányzati hivatalban nyomtatásban. 

- Az elfogadott településrendezési eszközt módosító rendeletet, valamint annak mellékletét az 

elfogadásáról szóló jegyzőkönyvvel együtt meg kell küldeni a Lechner Tudásközpont részére, az 

állami főépítész hatáskörében eljáró Tolna Megyei Kormányhivatalnak és az eljárásban részt vevő 

összes államigazgatási szervnek.  

 

A korábbi R., valamint az Étv. előírásai alapján felhívjuk Tisztelt Polgármester Asszony figyelmét arra, 

hogy gondoskodnia kell a településrendezési eszközök nyilvánosságáról, az önkormányzat honlapján 

való közzétételéről, valamint az egyes ingatlanokkal kapcsolatos településrendezési követelményekről 

adandó tájékoztatásról. 

 

Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi 

Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 4. § rendelkezései alapján a 

településrendezési eszközöket, a rendeletet, határozatot és terv-mellékleteket az önkormányzat 

döntését követő 30 napon belül a jegyző köteles a Dokumentációs Központ részére ingyenesen átadni 

vagy megküldeni. 
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A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet előírásai alapján a jegyző köteles 

a képviselő-testület által megalkotott, a polgármester és a jegyző által aláírt és kihirdetett 

önkormányzati rendeletet, valamint a módosított önkormányzati rendelet jövőbeni időállapota szerinti 

egységes szerkezetű szövegét a Nemzeti Jogszabálytárban közzétenni, és a Nemzeti Jogszabálytár 

szolgáltatója által e célra kialakított informatikai rendszeren keresztül megküldeni az illetékes 

kormányhivatalnak.  

 

Kérjük figyelemmel lenni arra, hogy a HÉSZ melléklete a szabályozási terv, a szabályozási terv nélkül 

az ingatlanokra vonatkozó előírások nem azonosíthatók be, ezért az egységes szerkezetű 

szabályozási tervet is fel kell tölteni a Nemzeti Jogszabálytárba.  

 

Kérjük, hogy a hatályba lépést követő 30 napon belül a változással érintetett egységes szerkezetű 

településrendezési eszközöket digitális adathordozón és annak aláírt, önkormányzati bélyegzővel 

ellátott, eredeti méretarányban dokumentált példányát papír formátumban is szíveskedjenek 

rendelkezésünkre bocsátani. 

 

Egyéb tájékoztatás: 

 

A hatályos településrendezési eszközökről megállapítható, hogy régen, 2005-ben készültek, a 

korábbi R. hatályba lépését megelőzően, amellyel kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adjuk: 

 

Az Étv. 60. § (8) bekezdés rendelkezése alapján: 

„(8) *  Azon településeknek, amelyek 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: 

korábbi R.) tartalmi követelményei alapján nem készítettek településfejlesztési koncepciót, integrált 

településfejlesztési stratégiát és településrendezési eszközöket, az új településfejlesztési tervüket és 

településrendezési tervüket legkésőbb 2024. január 1-ig hatályba kell léptetniük, és a 2012. augusztus 

6-án hatályos szabályoknak megfelelő településfejlesztési koncepciójuk, integrált településfejlesztési 

stratégiájuk vagy településrendezési eszközeik módosítására 2023. december 31-ig van 

lehetőségük.” 

 

Az OTÉK 121. § (1) bekezdés rendelkezése alapján: 

„(1) A 2012. augusztus 6-án hatályos településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési 

stratégia és településrendezési eszközök 2023. december 31-ig megvalósítható módosítása során 

a települési önkormányzat a módosítást e rendelet 

a) 2012. augusztus 06-án hatályos II. fejezete, valamint 1. számú melléklete és 

b) koncepció, stratégia vagy településrendezési eszköz módosításakor hatályos III. fejezete 

figyelembevételével készíti el.” 

 

Tájékoztatjuk, hogy a településrendezési tervekkel kapcsolatosan új rendelet lépett hatályba, a 

településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: új R.).  
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Az új R. átmeneti rendelkezéseinek 78. § (1) bekezdés a) pontja alapján: 

„(1) A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, településszerkezeti terv, 

a helyi építési szabályzat, a kerületi építési szabályzat, a fővárosi rendezési szabályzat, a 

településtervek, a kézikönyv és a településképi rendelet 

a)  legkésőbb 2022. június 30-ig megkezdett készítése és módosítása során a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet (e § tekintetében a továbbiakban: korábbi R.) VI. Fejezetének eljárási rendelkezéseit, 

b)  2022. július 1-jétől történő készítése és módosítása során a VII-IX. Fejezet eljárási rendelkezéseit 

kell alkalmazni. 

A Tolna Megyei Kormányhivatal állami főépítészi feladatát és hatáskörét a főépítészi tevékenységről 

szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 7. § h) pontja, illetékességét a fővárosi 

és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) 

Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.  

 

A településrendezési eszközök módosítására vonatkozó záró szakmai vélemény a korábbi R. 42. § (6) 

bekezdés rendelkezésére figyelemmel készült.  

 

 

Szekszárd, elektronikus bélyegző szerint. 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

Dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

  Kétnyári Aranka 

   állami főépítész 

 

 

 

Értesül: 

1. címzett 

2. irattár 
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