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I. ELŐZMÉNYEK 
 
Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata megbízásából 2004-ben irodánk készítette el a 
község településszerkezeti tervét, helyi építési szabályzatát és szabályozási tervét. A 
településszerkezeti tervet a Képviselő-testület 10/2005.(ll.10.) sz. határozatával, a HÉSZ-t és 
a szabályozási tervet 3/2005.(ll.14.) sz. rendeletével elfogadta. A hatályos rendezési tervhez 
a törvényi előírásoknak megfelelő szakági alátámasztó munkarészek elkészültek, 
szakhatósági és lakossági egyeztetése megtörtént. 2005-ben és 2006-ban lakossági 
kérelem nyomán a HÉSZ és a szabályozási terv kismértékben módosult. Újabb módosításra 
került sor 2007-2008-ban, ennek kiváltó oka az M6 autópálya leszabályozása, valamint a 
temető körüli terület újraszabályozása volt. A 2010. évi módosítás a sportpályától délre fekvő 
területet érintette. 
 
Jelen módosítás célja a Paks II. atomerőmű bővítés kapcsán szükségessé váló lakóterületi 
fejlesztés elősegítése.  
 
A projekttel érintett területet a Képviselő-testület 67/2018.(VII.12.) önkormányzati 
határozatával kiemelt fejlesztési területté nyilvánította, ezért a véleményezés a 
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban EljR.) 32.§ (6) c) pontját alapul véve 
tárgyalásos eljárásban zajlik. 
 
A módosítás az EljR. 45.§ (2) bekezdését alapul véve az EljR. VI. fejezet eljárási szabályai 
szerint, az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi 
követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával történik. 
 
 
II. A MÓDOSULÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ 
 
A Paks II. atomerőmű bővítése és üzemeltetése jelentős mértékű munkahelyteremtéssel jár. 
Az itt dolgozók lakhatásáról gondoskodni kell, amelynél figyelembe kell venni a gazdasági 
szempontokat is. A kérdéskörrel foglalkozó PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési NKft. 
kereste meg az önkormányzatot azzal, hogy a Pakshoz, illetve a leendő munkahelyhez 
közeli településen található-e olyan terület, amelyen állami beruházás keretében megoldható 
lakóépületek építése.  
 
Az önkormányzat a tulajdonában lévő 549/113-154 hrsz.-ú ingatlanokat ajánlotta fel erre a 
célra. A beruházói igény szerint ingatlanonként 4 lakás építése lenne a megfelelő, kétszintes 
épületekben. Mivel a jelenleg érvényben lévő szabályozás a területen telkenként csak 2 
lakás elhelyezését teszi lehetővé, az építménymagasságot pedig 4,50 m-ben maximalizálja, 
Dunaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 31/2018.(IV.19.) 
határozatával a hatályos településrendezési eszközök célzott módosításáról döntött. 
 
A helyszín leírása 
 
A módosítással érintett ingatlanok Dunaszentgyörgy belterületének délnyugati részén 
találhatók. A beépítetlen terület sík, megközelítése az Eötvös Károly utca felől megoldott, a 
Tolnai Lajos utca felől kiépíthető. 
A lakóterület fejlesztése érdekében a telekalakítás a hatályos szabályozási tervet alapul véve 
megtörtént. A terület a villamos energiaellátás kivételével egyenlőre közművesítetlen. 
A terület keleti szélén, külön helyrajzi számon kialakított közműsávban 20 kV-os 
szabadvezeték halad.  
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A terület a hatályos településrendezési eszközökben 
 
A módosuló területet a hatályos településszerkezeti terv falusias lakóterület kategóriába 
sorolja. A szabályozási terven a terület a falusias lakóterületen belüli Lf-1 övezeti besorolást 
kapott, a HÉSZ 8.§ (3) b) pontban megfogalmazott előírásokkal. 
 

Az építési telek kialakítására és beépítésére vonatkozó paraméterek 
telekalakítás nyeles telek nem alakítható ki 
lakóépület és lakásszám telkenként 1 db, legfeljebb kétlakásos lakóépület építhető
legkisebb telekterület 800 m2 
legkisebb utcai 
telekszélesség 

18 m 

beépítési mód oldalhatáron álló 
legnagyobb beépítettség 30% 
legkisebb/legnagyobb 
építménymagasság 

utcai épület esetében 3,50 m / 4,50 m  
udvari épület esetében  

2,00 m / 4,50 m 
(a megengedett maximumot az utcai homlokzat 

magassága külön sem haladhatja meg) 
előkert 5 m 

(ez egyben az utcai építési vonal utcai telekhatártól 
számított távolsága is) 

oldalkert 6 m 
hátsókert 6 m 
zöldfelületi mutató min. 40% 

 
A hatályos HÉSZ vonatkozó előírásai – 8.§ (3) b) pont – Lf-1 építési övezet 

 

 
 

Kivágat a hatályos szabályozási tervből 
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A módosítás célja 
 
A módosítás célja az állami beruházásban megvalósuló lakóterület fejlesztés elősegítése a 
településrendezési eszközök célzott módosításával. 
 
A terület a módosított településrendezési eszközökben 
 
Mivel az önkormányzat nem kívánja a település összes Lf-1 építési övezetbe sorolt részén 
lehetővé tenni a kétszintes beépítést és telkenként 4 lakás építését, a település egyéb 
pontjain is leszabályozott Lf-1 építési övezetbe sorolt területektől való megkülönböztetés 
érdekében az érintett terület a módosítás során külön övezeti jelet kapott (Lf-2).  
 
A hatályos terv elkészítését követően a szabályozási tervet alapul véve megtörtént a 
területen belüli telekalakítás. A módosítás már erre a korszerűsített alaptérképre készült. 
 

 
 

Kivágat a módosított szabályozási tervből 
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Az övezeti előírások az építménymagasságról szóló és a 4 lakás építését lehetővé tévő 
alpont kivételével megegyeznek a területre a hatályos HÉSZ szerint vonatkozó előírásokkal. 
 
A módosított HÉSZ vonatkozó előírásai – 8.§ (3) c) – Lf-2 építési övezet: 
 

ca)Az építési övezetben nyeles telek nem alakítható. 
cb)Építési telkenként legfeljebb 4 lakás építhető. 
cc)Legkisebb telekterület 800 m2. 
cd)Legkisebb utcai telekszélesség 18 m. 
ce)Beépítési mód oldalhatáron álló. 
cf)Legnagyobb beépítettségi 30%. 
cg)Legnagyobb építménymagasság 6,50 m. 
ch)Legkisebb előkert 5 m. 
ci)legkisebb oldalkert 6 m. 
cj)Legkisebb hátsókert 6 m. 
ck)Legkisebb zöldfelület 40%. 

 
A terület régészeti érintettsége miatt a HÉSZ terepszint alatti építményekre vonatkozó 7.§-a 
is módosul. Eszerint az Lf-2 jelű építési övezetben terepszint alatti építmény nem építhető. A 
HÉSZ 21.§ (3) b) pontja tartalmazza a régészeti érintettség esetén betartandó általános 
előírásokat. 
 
A módosítás a településszerkezeti tervet nem érinti. A módosítás során újonnan beépítésre 
szánt terület nem keletkezik, ezáltal a település közigazgatási területére számított biológiai 
aktivitásérték sem változik. 
 
Szakági alátámasztó munkarészek 
 
A telkenként építhető lakásszám módosítása a szakági munkarészeket nem befolyásolja. 
 
A módosítás előkészítő szakaszában a polgármester az egyes tervek, illetve programok 
környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendeletben előírtak szerint megkereste a 
jogszabályban meghatározott államigazgatási szerveket a környezeti vizsgálat 
szükségességének eldöntése céljából. A várható környezeti hatások értékelését követően az 
államigazgatási szervek kivétel nélkül úgy nyilatkoztak, hogy környezeti vizsgálat 
lefolytatását nem tartják szükségesnek.  
 
Talaj- és vízvédelem 
A földtani közeg (termőföld-termőtalaj, mederüledék, a kőzetek, ásványok, stb.) és a víz 
védelme kiterjed a föld felszíni és felszín alatti rétegeire. Az egészséges életfeltételek 
biztosítása érdekében a földben, vagy a föld felszínén csak olyan anyag helyezhető el, 
valamint csak olyan tevékenység végezhető, amely a földet valamint a környezeti elemeket, 
a felszíni és a felszín alatti vizeket nem szennyezi, nem károsítja. 

a) Felszíni vizek 
A tervezett terület-felhasználás a felszíni vizek minőségét nem veszélyezteti. A területen 
keletkező csapadékvizek szakszerű és biztonságos elvezetéséről a jogszabályok szerint 
gondoskodni kell.  

b) Földvédelem, felszín alatti vizek 
A tervezett fejlesztést lehetővé tevő övezeti átsorolás termőföldből való kivonással nem jár, 
továbbá nem veszélyezteti a felszín alatti vizek minőségét.  
A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 
7.) Korm. rendelet tartalmazza a nitrátérzékeny területek kijelölésének és felülvizsgálatának 
szempontjait. Az átsorolással megvalósuló, ill. megvalósítható tevékenységek nem 
mezőgazdasági jellegűek és nem járnak nitrát kibocsátással. 
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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 tervezési területen és 
környezetében szennyezett területről nincs adat. 
A tervezett övezeti átsorolás és az ott megengedhető tevékenységek a talajra, földtani 
közegre és a felszín alatti vizekre számottevő hatást nem gyakorolnak.  
 
Ásványvagyon, felszíni mozgások 
Az 1/2005. (II. 21.) önkormányzati rendelettel elfogadott Tolna Megye Területrendezési 
Tervének 3.8. melléklete (Ásványi nyersanyagvagyon terület) a község területét nem érinti.  
A tervezési területen és annak környezetében a morfológiai viszonyok és földtani felépítés 
figyelembe vételével felszínmozgások és földtani veszélyforrások kialakulása nem várható. 
 
Természet- és tájkép-védelem 
A módosítással érintett területen természeti értéket képviselő növényzet nincs. Az érintett 
terület nem áll természetvédelmi oltalom alatt, nem része a Natura2000 védettségű 
területeknek, sem az Országos Ökológiai Hálózatnak.  
Az OTRT és az MTRT vonatkozó mellékletei alapján a tervezési területet nem tartozik a 
kiemelten kezelendő tájképvédelmi terület övezetébe, ezért fejlesztések esetén jogszabályon 
alapuló tájképvédelmi követelmények nem merülnek fel. 
 
Levegőtisztaság-védelem 
A módosítással érintett területen nincsenek légszennyezettség szempontjából ökológiailag 
sérülékeny területek.  
A tervezési területen tervezett tevékenység (lakó funkció) légszennyező pont- és diffúz 
források létesítésével nem jár.    
 
Zaj elleni védelem 
A tervezési területen tervezett tevékenység a környezetére zavaró zajhatással nem jár. 
 
Épített környezet védelme 
A településrendezési terv módosítással érintett ingatlanain, valamint azok közelében 
műemlék, nyilvántartott műemléki érték, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet, 
továbbá helyi védelem alatt álló objektum nem található. A tervezési terület a történeti 
településközpontot sem érinti. 
 
A Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és 
Törvényességi Főosztály az előkészítő szakaszban jelezte, hogy a módosuló területet 
régészeti lelőhely érinti. Az érintettség pontosítása érdekében a módosítás részeként 
célzottan a területre vonatkozóan örökségvédelmi hatástanulmány készült. 
 
A hatástanulmány alapján a módosuló területen és annak közvetlen környezetében 2 
régészeti lelőhely ismert: 
- Dunaszentgyörgy, Dömötör út – 6-os út között (lelőhely-azonosító: 58698) 
- Dunaszentgyörgy, Dögkút (lelőhely-azonosító: 48578). 
A területen tervezett lakóingatlanok építésével a földmunkák régészeti örökségi elemeket 
veszélyeztethetnek, ezért a hatástanulmány a földbolygatással érintett területre teljes felületű 
megelőző feltárást javasol. 
 
Összességében megállapítható, hogy a tervezett módosítás a régészeti érintettség 
figyelembe vételével környezetvédelmi szempontból megvalósítható. A követelmények 
figyelembe vételével történő tervezéssel, illetve azok következetes betartatásával a 
módosítás következtében jelentős zavaró hatás nem prognosztizálható. 
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Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
……………………. Önkormányzati rendelete 

a helyi építési szabályzatról szóló 3/2005.(ll.17.) számú rendelet módosításáról 
 
Dunaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 
bekezdés 1.) pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVlll. törvény 6. § (1) bekezdésében és a 13.§ (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek és a településfejlesztéssel, 
településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés 
helyi szabályairól szóló 9/2017.(IX.1.) önkormányzati rendeletben felsorolt partnerek 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
  
1.§ A 3/2005.(II.17.) számú rendelet (a továbbiakban: R) 7.§ (2) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:  
 

“(2)A terepszint alatti építmények 
 
a)Lf-2 jelű építési övezetben terepszint alatti építmény nem építhető. 
b)Az a) ponttal nem érintett beépítésre szánt területeken terepszint alatti 
építmény a megfelelő műszaki megoldások alkalmazásával bárhol létesíthető.  
c)Önálló pince csak geotechnikai munkarésszel kiegészített talajmechanikai 
szakvélemény alapján létesíthető. 
d)Pince csak épített szerkezettel alakítható ki. 
e)Terepszint alatti építmény csak az építési helyen belül emelkedhet ki a 
terepszintből. 
f)Terepszint alatti építmény földalatti részei sem nyúlhatnak a szomszédos 
ingatlanok alá.” 

 
2.§ A R 8.§ (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: 
 

“c)Az  „Lf-2”  jelű építési övezet 
 

ca)Az építési övezetben nyeles telek nem alakítható. 
cb)Építési telkenként legfeljebb 4 lakás építhető. 
cc)Legkisebb telekterület 800 m2. 
cd)Legkisebb utcai telekszélesség 18 m. 
ce)Beépítési mód oldalhatáron álló. 
cf)Legnagyobb beépítettségi 30%. 
cg)Legnagyobb építménymagasság 6,50 m. 
ch)Legkisebb előkert 5 m. 
ci)legkisebb oldalkert 6 m. 
cj)Legkisebb hátsókert 6 m. 
ck)Legkisebb zöldfelület 40%.” 

 
3. § A R e rendelet 2. és 3. mellékletével egészül ki. 
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4.§(1) Ez a rendelet az elfogadást követő napon lép hatályba. Előírásait a hatálybalépést 
követően keletkezett ügyekben kell alkalmazni. 
 
 
 
Dunaszentgyörgy, ………………………….. 
 
 
 
 
                 Hencze Sándor                                    dr. Nagy Attila  
         polgármester                                  jegyző 
 
 
 
Záradék: A rendeletet Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
……………………. fogadta el. A rendelet kihirdetve: ………………………… 
 
 
Dunaszentgyörgy, …………………………… 
 
 
 
 

                              dr. Nagy Attila 
                    jegyző 
  

 
 
 
 

1. melléklet a …………………… önkormányzati rendelethez 
 

TT-1808 jelzőszámú, V-2-M18 rajzszámú szabályozási terv módosítás 
 
 

2. melléklet a …………………… önkormányzati rendelethez 
 

„6. melléklet a 3/2005.(II.17.) sz. önkormányzati rendelethez 
 

„V-1” rajzszámú SZABÁLYOZÁSI TERV” 
 
 

3. melléklet a …………………… önkormányzati rendelethez 
 

„7. melléklet a 3/2005.(II.17.) sz. önkormányzati rendelethez 
 

„V-2” rajzszámú SZABÁLYOZÁSI TERV” 
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1. 
Örökségvédelmi hatástanulmány 

 
2. 

31/2018.(IV.19.) önk. határozat a hatályos településrendezési eszközök módosításáról 
 

3. 
67/2018.(VII.12.) önk. határozat az 549/113-154 hrsz.-ú ingatlanok kiemelt fejlesztési 

területté történő nyilvánításáról 
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Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata  

_____________________________________________________________________________ 

 

KIVONAT 

 

Készült Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő‐testületének 2018. április 19. napján 

megtartott képviselő‐testületi ülésének jegyzőkönyvéből. 

 
 

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő‐testületének 

31 /2018. (IV.19.) számú képviselő‐testületi határozata 

Településrendezési eszközök módosításáról 

 

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő‐testülete úgy határozott, hogy 

módosítani kívánja a szükséges településrendezési eszközöket annak megfelelően, hogy 

az  újonnan  kialakítani  kívánt,  közművesítésre  váró  építési  telkeken  legalább 

négylakásos  lakóépületek  legyenek  építhetők.  A  képviselő‐testület  megbízza  a 

polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.  
 

 

 Hencze Sándor sk.                        Dr. Nagy Attila sk. 

     polgármester                           jegyző 

 

A kiadmány hiteléül: 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata  
_____________________________________________________________________________ 

 

KIVONAT 

 

Készült Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő‐testületének 2018. július 12. napján 

megtartott képviselő‐testületi ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő‐testületének 

67 /2018. (VII.12.) számú képviselő‐testületi határozata 

Kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról 

 

Dunaszentgyörgy  Község  Önkormányzatának  Képviselő‐testülete  a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.  törvény 13. § 

(1)  bekezdés  1.  pontjában  biztosított  feladatkörében  eljárva,  valamint  a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról, és a 

településrendezési  eszközökről,  valamint  az  egyes  településrendezési  sajátos 

jogintézményekről  szóló  314/2012.  (XI.  8.) Korm.  rendelet  32.  §  (6) bekezdés  c) 

pontja alapján kiemelt  fejlesztési  területté nyilvánítja Dunaszentgyörgy 549/113‐

154 hrsz‐ú  ingatlanait annak érdekében, hogy a  település  szempontjából  fontos 

lakóterületi fejlesztés minél előbb megvalósulhasson. 

 

 

Felelős:   Hencze Sándor polgármester   

Határidő:   azonnal 
 

 
 
 Hencze Sándor sk.                        Dr. Nagy Attila sk. 
     polgármester                           jegyző 
 

A kiadmány hiteléül: 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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