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tervének módosításához
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Kercaszomor

község

településrendezési

Alulírott településtervező nyilatkozom, hogy az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási
tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 14.§ alapján a tervezői munka elvégzésére
jogosultsággal rendelkezem. A Magyar Építész Kamara tagja vagyok.
A tervdokumentáció megfelel a magasabb rendű terveknek és jogszabályoknak, így elsősorban:
- a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvénynek;
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvény;
- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm.rendeletnek;
- a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.)
Korm.rendeletnek;
- Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvénynek;
- területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.)
MvM rendeletnek.

FELELŐS TELEPÜLÉSTERVEZŐ
Káli Marianna
okl. építészmérnök
felsőfokú urbanista szakmérnök
Tervezői névjegyzékszám: TT 20-0332
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TARTALOMJEGYZÉK – Kercaszomor község településrendezési tervének
módosításához
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1. ELŐZMÉNYEK
1.1. a településrendezési tervek módosításának programja
Kercaszomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. szeptember 23-án
határozatban döntött arról, hogy kezdeményezi a településrendezési terveinek módosítását az
alábbiak szerint:
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Tervezési program:

A tervezési program Kercaszomor község helyi építési szabályzatának, szabályozási és
településszerkezeti tervének módosítása a 62 hrsz.-ú területen, az egykori iskola telkén. A jelenlegi
KÜ-002 jelű beépítésre szánt különleges mezőgazdasági övezet módosítása szükséges falusias
lakóövezetre.
A településen lévő KÜ-002 jelű beépítésre szánt különleges övezet az alábbi területen helyezkedik
el:

(forrás: www.openstreetmap.org)

A tervdokumentációt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rend. (a továbbiakban: Eljr.) 45. § (2) a) pontjának lehetőségével
élve az OTÉK 2012. augusztus 06-án érvényes településrendezési tartalmi követelményeinek és
jelmagyarázatának alkalmazásával készítjük.
A tervdokumentáció egyeztetési és elfogadási eljárásában Bálizs Andrej építész működött közre
önkormányzati főépítészként. Az általa készített főépítészi feljegyzés a tervdokumentáció 2. számú
mellékletét képezi.
A tervezési munka végzéséhez szükséges a hiteles digitális alaptérkép beszerzése, ugyanis a
tervlapok az alaptérképet tekintve tartalmilag változtak. Az Önkormányzat a Lechner
Tudásközponttól az ingatlan-nyilvántartási alaptérképet megkérte.
A Biológiai aktivitás érték számítására az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés b) pontja értelmében nincs szükség, új beépítésre szánt terület
nem kerül kijelölésre a módosítás során.
A tervdokumentáció kidolgozásához – az Elj. 41. § (1) bekezdése alapján – adatszolgáltatásra nem
volt szükség.
VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ
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1.2. a hatályos településrendezési tervek ismertetése
Kercaszomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatályos településfejlesztési
koncepciót 2005-ben a 91/2005. (VIII.24.) kt. határozattal, a településszerkezeti tervet 2006-ban
a 109/2006. (VIII.30.) kt. határozattal fogadta el a Mátis és Egri Tervező Kft. tervei alapján.
A település helyi építési szabályzatát, szabályozási tervét 2006-ban készítette a Mátis és Egri
Tervező Kft., melyet a 10/2006. (VIII.31.) önkormányzati rendelettel hagytak jóvá. A helyi építési
szabályzat 2014-ben módosításra került, mely módosítást a 7/2014. (V.12.) önkormányzati
rendelettel hagytak jóvá.
A hatályban lévő helyi építési szabályzat szövege az njt.hu oldalon elérhető.

1.3. településrendezési
eljárása

tervek

véleményeztetésének

és

jóváhagyásának

A településrendezési tervek módosításának véleményezési és jóváhagyási eljárása a 314/2012.
(XI.08.) kormányrendelet 41.§ szerinti „egyszerűsített eljárás” keretében történik, ugyanis a
kormányrendelet 32.§ (4) bekezdésének megfelelően teljesülnek az alábbi feltételek:
a) a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik,
b) nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, kivéve, ha a képviselő-testület döntésében
a módosítást gazdaságfejlesztő beruházás megvalósulása érdekében támogatja,
c) nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése.

1.4. partnerségi egyeztetés szabályai
Kercaszomor Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 7/2017. (X.13.) önkormányzati
rendelettel fogadta el a partnerségi egyeztetés szabályait.
A 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 29/A. § (2)
bekezdésének megfelelően és a partnerségi rendelet alapján e véleményezési tervdokumentáció
munkaközi tájékoztató szakasza a következők szerint zajlik: az önkormányzat közterületen
elhelyezett hirdetmény útján, az önkormányzati honlapon tájékoztatja a lakosságot, szervezeteket,
érdekképviseleti szerveket és teremti meg azok véleménynyilvánítási lehetőségét.
A partnerségi egyeztetés lezárásáról szóló képviselő-testületi határozat a záró
tervdokumentációban kerül ismertetésre.
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1.5. a területrendezési terv és a településszerkezeti terv összhangjának
igazolása
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervével, illetve Vas Megye
Területrendezési tervévvel való összhang vizsgálata
A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX.
törvény 2019. március 15.-től lépett hatályba. A törvény hatályon kívül helyezi az Országos
Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényt, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet
Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat
megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvényt, illetve a Budapesti Agglomeráció Területrendezési
Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvényt, a továbbiakban a Magyarország és egyes kiemelt
térségeinek területrendezési tervéről szóló törvényben kerülnek meghatározásra a vonatkozó
előírások.
Kercaszomor nem tartozik kiemelt térség területéhez, így a Magyarország és egyes kiemelt
térségeinek területrendezési tervéről szóló törvény második részében meghatározott, Országos
Területrendezési Terv előírásai vonatkoznak a településre az összhang vizsgálata során.
Figyelembe kell venni továbbá Vas Megye Területrendezési Tervét (a továbbiakban megyei terv)
melyet a Vas Megyei Közgyűlés a 4/2021. (II.15.) számú rendeletével fogadott el, mely 2021.
március 2-án lépett hatályba.
Infrastruktúra hálózat az országos és a megyei terv alapján
Az országos szerkezeti terv által kijelölt országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok melyek Kercaszomor közigazgatási területét érintik - az alábbiak:
- Országos kerékpárútvonal

Ország Szerkezeti Terve

A műszaki infrastruktúra hálózat nem érinti a tervezési területet (különleges területet).
VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ
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A megyei szerkezeti terv jelöli a következő infrastrukturális elemeket a község területére:
- Mellékút
- Országos kerékpárút-vonal (tervezett)
Az infrastrukturális elemek közül egyik sem érinti a tervezési területet.

Vas Megye Szerkezeti Terve

Térségi területfelhasználás a megyei szerkezeti terv alapján
A tervezett módosítással érintett terület a megyei szerkezeti terv szerinti települési térség területén
helyezkedik el. A módosítás során a településszerkezeti terv változik, a terület beépítésre szánt
különleges területről falusias lakóterületre módosul. A települési térség területén bármely
területfelhasználási egység kijelölhető, így a módosítás a területrendezési tervek előírásaival
összhangban van.
Övezetek az országos és a megyei terv alapján
A Vas Megyei Területrendezési Tervéről szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. §
meghatározza az országos, a megyei és az egyedileg meghatározott megyei övezeteket és az
azokra vonatkozó szabályokat a következők szerint:
Az országos övezetekre vonatkozó szabályok
5. § (1) A (2) bekezdés a)-d), f), i) és l) pontjában lévő országos övezetekre vonatkozó előírásokat a
területrendezési törvény, a (2) bekezdés e), g), h), j) és k) pontjában lévő országos övezetekre
vonatkozó előírásokat a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő
szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet (a továbbiakban: MvM rendelet) állapítja meg.
(2) Az országos övezetek az alábbiak:
a) ökológiai hálózat magterületének övezete (3.1. melléklet)
b) ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete (3.1. melléklet)
c) ökológiai hálózat pufferterületének övezete (3.1. melléklet)
d) kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete (3.2. melléklet)
e) jó termőhelyi adottságú szántók övezete (3.2. melléklet)
f) erdők övezete (3.3. melléklet)
VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ
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g) erdőtelepítésre javasolt terület övezete (3.3. melléklet)
h) tájképvédelmi terület övezete (3.4. melléklet)
i) világörökségi és világörökségi várományos terület övezete (3.5. melléklet)
j) vízminőség-védelmi terület övezete (3.6. melléklet)
k) nagyvízi meder övezete (3.7. melléklet)
l) honvédelmi és katonai célú terület övezete (3.8. melléklet)
(3) A vízminőség-védelmi terület övezetére vonatkozó megyei rendelkezések:
a) A vízminőség-védelmi terület övezetének területét érintően a településrendezési eszközök
készítésénél külön ki kell térni a vízminőség-védelmi szempontok fokozott érvényesítésére.
b) Az övezet területén tisztítatlan, vagy tisztított szennyvíz sem helyezhető el. Gondoskodni kell a
szennyvizek eltávolításáról, illetve kivezetéséről az övezetből.
c) Az övezet területére kívülről – regionális szennyvízgyűjtő- és -tisztító rendszerre szennyvízcsatornahálózaton történő csatlakozás kivételével – a szennyvíz bevezetése tilos.
A megyei övezetekre vonatkozó szabályok
6. § (1) A (2) bekezdés a) és b) pontjában lévő megyei övezetekre vonatkozó előírásokat az MvM
rendelet állapítja meg.
(2) A megyei övezetek az alábbiak:
a) ásványi nyersanyagvagyon övezete (3.9. melléklet)
b) földtani veszélyforrás terület övezete (3.10. melléklet)
c) egyedileg meghatározott megyei övezetek (3.11. melléklet).
Az egyedileg meghatározott megyei övezetekre vonatkozó szabályok
7. § (1) Vas megye egyedileg meghatározott megyei övezetei az alábbiak:
a) innovációs-technológiai fejlesztés támogatott célterületének övezete (3.11.1. melléklet)
b) logisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete (3.11.2. melléklet)
c) turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete (3.11.3. melléklet)
d) víztározási fejlesztések támogatott célterületének övezete (3.11.4. melléklet)

Az övezetek közül az alábbiak érintik a tervezési területet:
- tájképvédelmi terület övezete
- turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete
tájképvédelmi terület övezete
A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 4. §-a a tájképvédelmi terület övezetére az alábbiakat
fogalmazza meg:
4. Tájképvédelmi terület övezete
4. § (1) A tájképvédelmi terület övezete területére a megye területrendezési tervének megalapozó
munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg térségi jellemzőit, valamint a település teljes
közigazgatási területére készülő településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg
kell határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a
hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit.
(2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a tájképi egység, a hagyományos
tájhasználat fennmaradása, valamint a tájba illesztés biztosítása érdekében – a településkép
védelméről szóló törvény vagy annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabály eltérő
rendelkezésének hiányában – meg kell határozni
a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi
szabályait,
b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti településképi
rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet) a településképi követelményeket.
VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ
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(3) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető.
(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai
infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos
tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell
megvalósítani.

tájképvédelmi terület övezete a településen

A tervezett módosítási szándékok érintettek a tájképvédelmi terület övezetével.
A területhasználat és az építés rendjét a helyi építési szabályzat, a településképi követelményeket
a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet tartalmazza. Az övezetre vonatkozó
egyéb előírásokkal a tervezett módosítás összhangban van.
turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete
A Vas Megyei Területrendezési Tervéről szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. §
meghatározza az övezetre vonatkozó előírásokat, ajánlásokat az alábbiak szerint:
10. § A turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezetével érintett települések
településfejlesztési koncepciója és településrendezési eszközei készítése során törekedni kell a
turisztikai nyomvonalas fejlesztések folytonosságára, az egymást gyengítő párhuzamosságok
kiküszöbölésére.

Az új településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök készítésekor az övezetre
vonatkozó szabályokat figyelembe kell venni.
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turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete a településen
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ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK
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2. TERÜLETFELHASZNÁLÁS VÁLTOZÁS, A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT
MÓDOSÍTÁSA - A VÁLTOZTATÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET, A HATÁLYOS
SZABÁLYOZÁS, A VÁLTOZTATÁS PROGRAMJÁNAK, VALAMINT EZEK
ÖSSZEFÜGGÉSEINEK ISMERTETÉSE
2.1. falusias lakóterület kijelölése
Kercaszomor belterületén, a település szerkezetét meghatározó Fő utca északi oldalán a református
templom szomszédságában található a 62 hrsz.-ú telek, melyen az egykori iskola épülete áll. A
terület magántulajdonba került, és rendeltetése napjainkra megváltozott. Az épületek
lakóépületként használtak. A tulajdonosok kérelmére indult rendezési terv módosítás célja a terület
övezeti besorolásának módosítása a jelenlegi területhasználatnak megfelelően.
jelenlegi szabályozás

külterületi szabályozási tervlap (részlet)
A jelenleg hatályos helyi építési szabályzat és annak mellékletét képező szabályozási terv alapján a 62
hrsz.-ú terület KÜ-002 jelű beépítésre szánt különleges övezetként szabályozott. A különleges övezetbe
tartozik még e telken túl a tőle délre lévő 64 hrsz.-ú telek is, melyen a református templom helyezkedik el. A
különleges övezetet körben falusias lakóövezetek határolják, kivéve keleti irányból, ahol a 66 hrsz.-ú út
határolja a területet. A szabályozási terv a 66 hrsz.-ú utat érintően szabályozási vonalat is jelöl. A
szabályozással az út 12 méterre való szélesítése a cél.
A különleges övezet az egykori intézményi, vallási közösségi funkciók figyelembevételével került kijelölésre.
Lehatárolásra került a templom és iskola területe. Időközben a terület funkciója megváltozott, az egykori
iskola épülete már nem oktatási intézményként funkcionál, hanem lakóépületként, szállás jellegű épületként,
mely magántulajdonban van.
A templom és a bolt épülete (hrsz.:65) helyi védelemre javasolt épületként jelöltek a szabályozási terven.
VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ
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hatályos településszerkezeti terv részlet

A hatályos helyi építési szabályzat a különleges övezetre vonatkozóan az alábbiakat fogalmazza
meg:
KÜ jelű KÜLÖNLEGES TERÜLET ÉS ÖVEZETEI
20.§
Általános előírások:
(1) Rendeltetésük, védelmük, vagy az elhelyezhető építmények alapján különleges szabályozást
igénylő területek.
(2) Az egyes területeket csak az ott megjelölt célra lehet felhasználni.
(3) A megengedett legnagyobb szintterület sűrűség 1,0.
21.§
Építési övezetekre vonatkozó előírások:
(1) A szabályozási terv a terület-felhasználási egységet tervezett, vagy meglevő hasznosítás
figyelembevételével a KÜ 001 – KÜ 003 jelű építési övezetekbe sorolja.
(2) Övezeti tagolást a beépítésre szánt terület szabályozási terve, az övezetekre vonatkozó
előírásokat az 1. sz. melléklet 5. sz. táblázata tartalmazza.
(3) Az övezetek telkein építmények szabadonálló beépítési móddal, a szabályozási előírások
alkalmazásával helyezhetők el.
22.§
A különleges terület-felhasználási egység övezeteinek rendeltetése:
(1) A KÜ-001 jelű övezet a református és katolikus temetők területének övezete, területén csak
temetkezési célú építmények és az azokhoz kapcsolódó, a temető funkció rendeltetésszerű
működéséhez tartozó egyéb építmények helyezhetők el.
VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ
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(2) Hatályon kívül helyezve.
(3) A KÜ-003 jelű övezet a határsáv területe, állami terület. A területen honvédelmi célú
létesítmények rendeltetési egységei, valamint a működésükhöz szükséges egyéb építmények
helyezhetők el a területileg illetékes szervek hozzájárulása alapján.

A helyi építési szabályzat 22.§ (2) bekezdése hatályon kívül lett helyezve korábban, így a területre
vonatkozóan a rendeltetés nincs meghatározva egzaktul.
A rendelet 1. mellékletében szereplő táblázat alapján az övezetben a beépítési mód szabadon
álló, a szintterület sűrűség 1,0, a beépítettség mértéke maximum 40%, a minimális zöldfelület 40%.
Egyéb normatív szabályok az övezetre nem vonatkoznak.
tervezett módosítás
A tervezett módosítás során a beépítésre szánt különleges övezet módosítása a cél a jelenlegi
területhasználatnak megfelelően. Mivel a helyi építési szabályzat 2006-ban készült, annak alapját
a 2012. augusztus 6-án hatályos OTÉK adja, melynek előírásait figyelembe kell venni.
A 62 hrsz.-ú területet falusias lakóövezetbe javasoljuk sorolni. A telek területe jelenleg közel 7000
m2. A jelenlegi szabályozási terv szerint a telken a beépíthetőség 40 %. A falusias lakóövezetekben
a beépíthetőség 20 vagy 30 %, mely ugyan a jelenleginél kevesebb, ugyanakkor ekkora
telekméret esetén elegendő. A beépítési mód szabadon álló, a jelenlegi beépítést figyelembe véve.
A jelenlegi helyi építési szabályzatban szereplő falusias lakóövezetek közül az FL-010 jelű falusias
lakóövezet ideális lehet az érintett telekre vonatkozóan. Az FL-010 jelű falusias lakóövezetre az
alábbi normatív szabályok vonatkoznak (10/2006. (VIII.31.) önkormányzati rendelet - 1. sz.
melléklet):
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A mellékletben szereplő táblázat alapján az FL-010 övezet előírásai a 62 hrsz.-ú telekre
vonatkozóan megfelelőek, nem szükséges új övezet bevezetése. A szomszédos, lakóterületi
fejlesztési területen is FL-010 övezetet jelöl a szabályozási tervlap.
Jelen módosítás során a korábban hatályon kívül helyezett KÜ-002 jelű különleges övezetre
vonatkozó szabályt is javasoljuk visszaépíteni a helyi építési szabályzatba az alábbiak szerint:
22.§
A különleges terület-felhasználási egység övezeteinek rendeltetése:
(1) A KÜ-001 jelű övezet a református és katolikus temetők területének övezete, területén csak
temetkezési célú építmények és az azokhoz kapcsolódó, a temető funkció rendeltetésszerű
működéséhez tartozó egyéb építmények helyezhetők el.
(2) Hatályon kívül helyezve.
(3) A KÜ-003 jelű övezet a határsáv területe, állami terület. A területen honvédelmi célú
létesítmények rendeltetési egységei, valamint a működésükhöz szükséges egyéb építmények
helyezhetők el a területileg illetékes szervek hozzájárulása alapján.
(4) A KÜ-002 jelű övezet a református templom területének övezete, területén vallási, oktatási,
kulturális, művészeti, egészségügyi és szociális tevékenység célját szolgáló rendeltetési egységek
helyezhetők el a meglévő, vagy új épületekben.

tervezett belterületi szabályozási tervlap
(részlet)
VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ
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2.2. tájrendezés
A tervezett módosítás során a településszerkezeti terv változik, a meglévő különleges terület falusias
lakóterületre módosul. A hatályos településrendezési terv alátámasztó munkarészében szereplő
tájrendezési tervlap a külterületre vonatkozik kizárólag. A módosítással érintett terület a belterület
része. A külterületi tájrendezési tervlapon a 62 hrsz.-ú telek és a teljes különleges övezet területe
belterületi zöldfelületként jelenik meg, mely a módosítást követően egyszerűen belterületként
kezelendő.
A módosítással érintett terület nem áll természetvédelmi oltalom alatt, nem része az ökológiai
hálózatnak, vagy a Natura 2000 természeti védettségű területnek. Nem érinti a tájképvédelmi
terület övezete sem. A táj szerkezetében, jellegében, a tájképben a tervezett módosítások jelentős
változást nem eredményeznek.
Biológiai aktivitási értékszámítás
Az Étv. 7. § (3) b. szerint „új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a település
közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest,
az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározottak szerint nem csökkenhet”
Újonnan beépítésre szánt terület kialakítása hiányában a számítást elvégezni nem kellett.

2.3. környezetalakítás
Környezetvédelmi javaslat
A terv módosítása során javasolt változtatás – övezet módosítása - jelentősebb környezeti hatással
nem jár, a terület beépítettségének intenzitása sem növekedhet ezáltal, ugyanis az újonnan kijelölt
övezetben a megengedett legnagyobb beépítettség (20%) a fele a jelenlegi beépíthetőség
mértékének (40%).
Az övezetek módosítás jelentős változást nem hoz a környezeti elemek tekintetében.
Az érintett területekre a hatályos rendezési terv környezetvédelmi, környezetalakítási
munkarészében foglaltakat, valamint a hatályos jogszabályokat, előírásokat továbbra is
mérvadónak kell tekinteni.
Levegőtisztaság-védelem
Kercaszomoron a levegő minőségével kapcsolatos konkrét mérések nem történtek. A község
levegőminősége jónak mondható. Cél, ennek a kedvező állapotnak a hosszú távú fenntartása. A
tervezett módosítás következtében jelentős levegőszennyezés nem várható.
Új területhasználat, új létesítmények kialakításánál, új technológiák üzemeltetésénél teljesíteni kell a
levegőtisztaság-védelmi követelményeket, előírásokat, határértékeket. A levegő védelmével
kapcsolatosan a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet és a végrehajtására kiadott jogszabályok – a
4/2011. (I.14.), az 5/2011. (I.14.), a 6/2011. (I.14.) VM rendeletek - előírásait kell alkalmazni.
Zaj- és rezgésvédelem
A tervezési területen lakóterület található. A módosítás következtében jelentősebb zaj- és
rezgésterhelés előreláthatóan nem fog fellépni.
Az újonnan létesíteni kívánt, zajt kibocsátó létesítményekre a 2008. január 1-től hatályos, a
környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet
az irányadó, a kibocsátási határértékek megállapításánál a 27/2008. (XII. 3. ) KvVM- EüM
együttes rendeletet kell figyelembe venni.
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Talajvédelem
A termőföld védelme érdekében a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX törvény
talajvédelmi fejezetében a beruházással, üzemeltetéssel és egyéb tevékenységgel kapcsolatos
kötelezettségek előírásait be kell tartani.
Új beépítésre szánt területek megvalósításának feltétele a közcsatorna-hálózatra való csatlakozás
kiépítése. Új létesítmények, épületek engedélyezése is abba az esetben javasolt, ha a szennyvizek
közcsatornába való vezetése biztosítható. A szennyvizek szikkasztását tiltani kell.
A termőföld védelme érdekében a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX törvény
talajvédelmi fejezetében a beruházással, üzemeltetéssel és egyéb tevékenységgel kapcsolatos
kötelezettségek előírásait be kell tartani. Az építkezések során a humuszos réteget külön kell
letermelni és megfelelő módon kell deponálni. Az építési tevékenység befejezésekor a humuszos
feltalajt helyben kell felhasználni a talaj legfelső rétegeként. A feleslegben maradó humuszos
feltalaj talajvédelmi hatóság által meghatározott talajvédelmi járulék megfizetése mellett lehet
beruházással nem érintett területeken felhasználni. A Tfvt. 50.§ (2) bekezdés b) pontja értelmében
termőföldön a humuszos réteg megbontásával járó 400 m2-t meghaladó területigényű beruházások
megvalósításához talajvédelmi terv szükséges.
Felszíni és felszín alatti vízminőség-védelmi terület
A tervezett módosítások felszíni vízfolyásokat nem érintenek.
Szennyvízelvezetés
A településen a szennyvíz-elvezető rendszer ki van építve, minden háztartás, így a tervezési
területen lévő épület is a rendszerhez tartozik. Új, egyedi szennyvízgyűjtő kialakítása tilos, a
meglévő elvezető és tisztító rendszerre való csatlakozást biztosítani kell.
Kercaszomor a Mura-Dráva vízgyűjtőjéhez tartozik.
Csapadékvíz elvezetés
A megfelelő vízelvezetésre fokozottan kell figyelni. A település belterületi csapadékvíz elvezetésére
út menti vízelvezető árkok szolgálnak. A község meglévő árokrendszere a szükséges bővítésekkel
alkalmas a keletkező csapadékvizek elvezetésére.
A módosítással érintett területet északról határoló új lakóterületi fejlesztés keleti határa mentén egy
övárok kialakítása tervezett a hatályos településrendezési tervek alapján.

2.4. közlekedés
Kercaszomor településszerkezeti tervében rögzített közlekedési útvonalak nem változnak a tervezett
módosítás során, mivel a településszerkezeti terv a közlekedési rendszer tekintetében nem módosul.
Az alátámasztó munkarészek módosítása nem szükséges.

2.5. közművesítés, hírközlés
Kercaszomor hatályos településszerkezeti tervében szereplő közmű nyomvonalakat, a közműellátás
rendszerét a tervezett módosítás nem befolyásolja, azok módosítása nem szükséges.
A tervezett változások miatt a közmű munkarészek kiegészítése nem szükséges.

2.6. örökségvédelem
Régészeti lelőhely
A településen az alábbi régészeti lelőhelyek találhatóak:
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azonosító megye település

lelőhelyszám

név

helyrajzi szám

47674

Vas

Kercaszomor

1

Puszta temető

64010

Vas

Kercaszomor

2

Templomtól ÉNy-ra

0230, 0229, 0228
3, 0130/1, 0132, 2/9, 2/7, 2/8, 5/1,
0129, 0128

70447

Vas

Kercaszomor

3

Szél-Berek

71997

Vas

Kercaszomor

4

Vágottas

0318/3
0359/13, 0359/5, 0359/4, 0359/3,
0356, 0359/14

A módosítással érintett terület régészeti lelőhelyet nem érint.
Épített környezet országos és helyi védelme
A településen az alábbi országos védelem alatt álló építészeti örökségek találhatók meg:
törzsszám azonosító megye helység

cím

7782

25726

Vas

Kercaszomor

7782

8982

Vas

Kercaszomor

név
Ref. szoknyás fa
harangláb ex-lege
műemléki környezete
Szomoróc, Fő u. Ref. szoknyás fa
21.
harangláb

védelem

helyrajzi szám

Műemléki
környezet

563/2

Műemlék

563/1

A település helyi védelem alatt álló építészeti örökségét a településkép védelméről szóló rendelet
állapítja meg az alábbiak szerint:
1. melléklet a 6/2018. (XII.10.) önkormányzati rendelethez
Kercaszomor Község helyileg védett értékei
A

B

C

D

Utca, hsz.

Megnevezés

Hrsz.

Megjegyzés

1.

Fő utca

református templom
és templomkert

63

-

2.

Fő utca

katolikus templom

4

-

3.

Fő utca

temető

3

-

4.

Fő utca

temető

402

sökfás temető
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JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK
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HATÁROZATTERVEZET
MÓDOSÍTÁSÁRA

A

2021. OKTÓBER

TELEPÜLÉSSZERKEZETI

TERV

Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2021. (..….) számú határozata
Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testülete:
1. elfogadja Kercaszomor község településszerkezeti terv módosításának leírását az 1. melléklet
szerint,
2. elfogadja Kercaszomor község településszerkezeti terv módosítását a 2. melléklet szerint,
3. úgy dönt, hogy jelen határozat a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43.§ (1) bekezdés b) pontjának
megfelelően az elfogadást követő 15. napon lép hatályba,
4. felkéri a Polgármestert az elfogadott dokumentumok 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti
nyilvánosságra hozatalára.
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1. melléklet a ……../2021. (……………) számú határozathoz
A településszerkezeti terv módosításának leírása
I. Területfelhasználás változása
A 62 hrsz.-ú terület KÜ jelű beépítésre szánt különleges terület-felhasználásról FL jelű falusias
lakóterület terület-felhasználásra módosul.
II. Területrendezési tervvel való összhang igazolása:
Térségi területfelhasználás a megyei szerkezeti terv alapján
A tervezett módosítással érintett 62 hrsz.-ú terület a megyei szerkezeti terv szerinti települési térség
területén helyezkedik el. A módosítás során a településszerkezeti terv változik, a terület beépítésre
szánt különleges területről falusias lakóterületre módosul. A települési térség területén bármely
területfelhasználási egység kijelölhető, így a módosítás a területrendezési tervek előírásaival
összhangban van.
Övezetek az országos és a megyei terv alapján
tájképvédelmi terület övezete
A tervezett módosítási szándékok érintettek a tájképvédelmi terület övezetével.
A területhasználat és az építés rendjét a helyi építési szabályzat, a településképi követelményeket
a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet tartalmazza. Az övezetre vonatkozó
egyéb előírásokkal a tervezett módosítás összhangban van.
turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete
Az új településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök készítésekor az övezetre
vonatkozó szabályokat figyelembe kell venni.

VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

23

663

664

77
74

69

73

70

68

62

)

(76

Iskola
66

68
(66)

61

60

59
54

(53)

75

64/2

63

58

46

71

61

67

)
(44 42

49

80
57

47

72

43

76

70
59

203

194

61

65

71

207

199

)
(186

201

TERVEZETT SZERKEZETI TERV
200

M=1:2000
2021

212

191

210

211

198

206

205

(193)

188

187

185

195 196 197
192

190

67

75

)

(157

202

(204)

69
73

77

62

64/1

40/2

80/

60

65

A
76/
74

84

58

79

56

51

41

45

81

72

55

52

50

78

KERCASZOMOR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

2021. OKTÓBER

4. RENDELETTERVEZET A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRA
Kercaszomor Község Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a)
pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 1.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alkalmazásával, az abban megállapított államigazgatási szervek
és egyéb érdekeltek véleményének kikérésével a helyi építési szabályzatról szóló 10/2006.
(VIII.31.) önkormányzati rendelete módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A jelen rendelet 1. mellékletében lehatárolt tervezési területen belül ábrázolt tartalom a helyi
építési szabályzatról szóló 10/2006. (VIII.31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: helyi építési
szabályzat) mellékletében megállapított szabályozási terven ábrázolt tartalom helyébe lép.
2. §
A helyi építési szabályzat 22. § helyébe a következő rendelkezés lép:
22.§
A különleges terület-felhasználási egység övezeteinek rendeltetése:
(1) A KÜ-001 jelű övezet a református és katolikus temetők területének övezete, területén csak
temetkezési célú építmények és az azokhoz kapcsolódó, a temető funkció rendeltetésszerű
működéséhez tartozó egyéb építmények helyezhetők el.
(2) Hatályon kívül helyezve.
(3) A KÜ-003 jelű övezet a határsáv területe, állami terület. A területen honvédelmi célú
létesítmények rendeltetési egységei, valamint a működésükhöz szükséges egyéb építmények
helyezhetők el a területileg illetékes szervek hozzájárulása alapján.
(4) A KÜ-002 jelű övezet a református templom területének övezete, területén vallási, oktatási,
kulturális, művészeti, egészségügyi és szociális tevékenység célját szolgáló rendeltetési egységek
helyezhetők el a meglévő, vagy új épületekben.

Záró rendelkezések
3. §
(1) Jelen rendelet csak az 1. melléklet szerinti belterületi szabályozási tervvel együtt értelmezhető
és használandó.
(2) E rendelet az elfogadását követő 15. napon lép hatályba, előírásait a hatályba lépést követően
induló ügyekben kell alkalmazni és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Kelt: Kercaszomor, 2021. év……………… hó …… nap
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FELJEGYZÉS
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet alapján
Kercaszomor Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2021. szeptember 23-án
képviselőtestületi határozatban döntött arról, hogy kezdeményezi a község településrendezési
eszközeinek módosítását.
A község hatályos településfejlesztési koncepcióval, településrendezési eszközökkel rendelkezik,
amelyet a településfejlesztési koncepció, a 2006-ban elfogadott településszerkezeti terv és
többször módosított helyi építési szabályzat foglal magába. A településfejlesztési koncepció, a
településrendezési eszközök tartalmi felépítése a Kr. átmenti rendelkezései alapján 2021.
december 31-ig alkalmazható, módosítható. A hatályos településrendezési eszközök az OTÉK 2012.
augusztus 6-ai állapotát (régi OTÉK) figyelembe véve készültek. A korábbi megalapozó munkarész,
alátámasztó javaslat a Kr. 3/A. 0 alapján nem használható fel, a tervdokumentáció tartalma a régi
OTÉK 3.§-nak megfelelően kerül meghatározásra.
A 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 3/C. §-a kimondja, hogy „Az
önkormányzati főépítész tartalmat meghatározó feljegyzése, valamint az elhagyott tartalmi elemek
indokolása a készülő megalapozó vizsgálat, alátámasztó javaslat mellékletének részét képezi.”
A kormányrendelet 1. melléklete határozza meg a megalapozó vizsgálat, a 3. melléklete az
alátámasztó javaslat tartalmi követelményeit.
Módosuló helyi építési szabályzat esetében a kormányrendelet 11.§ (6) bekezdése kimondja, hogy
„Az 1. és a 3. mellékletben meghatározott tartalmi elemek összevonhatók, fejezeten belül
átcsoportosíthatók, bővíthetők, egyes részelemei a településrendezési feladatnak megfelelően a
tervezési terület adottságainak figyelembevételével indokolt esetben elhagyhatók. Az 1. és a 3.
mellékletben meghatározott tartalmi elemeket és azok részletezettségét az önkormányzati főépítész
írásban határozza meg.”
A kormányrendelet fenti előírásainak figyelembevételével a településrendezési terv
módosításához szükséges alátámasztó javaslat tartalmát az alábbiak szerint határozom meg:
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT
1 előzmények
1.1. a településrendezési tervek módosításának programja
1.2. a hatályos településrendezési tervek ismertetése
1.3. településrendezési tervek véleményeztetésének és jóváhagyásának eljárása
1.4. partnerségi egyeztetés szabályai
1.5. a területrendezési terv és a településszerkezeti terv összhangjának igazolása

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK
2. területfelhasználás változás, a helyi építési szabályzat módosítása - a változtatással érintett
terület, a hatályos szabályozás, a változtatás programjának, valamint ezek
összefüggéseinek ismertetése
2.1. falusias lakóterület kijelölése
2.2. tájrendezés
2.3. környezetalakítás
2.4. közlekedés
2.5. közművesítés, hírközlés
2.6. örökségvédelem

Kelt: Kercaszomor, 2021. október 1.
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