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I. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ – MŰLEÍRÁS 
 
ELŐZMÉNYEK 
Letkés község Önkormányzata az 59/2011.(07.04.) Önk. Sz. határozatban kezdeményezte a településrendezési esz-
közök módosítását.  

 
 
TÉRSÉGI ÖSSZEFÜGGÉSEK  
 
A 2006-ban jóváhagyott megyei Területrendezési Terv deklaráltan megfelel az Országos Területrendezési 
Tervnek, ezért a továbbiakban csak Pest Megye Területrendezési tervének a községet érintő részeit ismer-
tetjük, ill. igazoljuk a településrendezési terv összhangját a megyei tervvel. 
 

 

1. ábra: Pest megyei TRT - Szerkezeti terv (részlet) 

A megyei településszerkezeti terv a beépítésre szánt területeket „hagyományosan vidéki települési térség” 
kategóriájába sorolja, ekként feltüntetve a (megyei tervnél korábban jóváhagyott) jelenleg hatályos telepü-
lésrendezési tervben szereplő fejlesztési területeket is. A beépítésre nem szánt területeket erdőgazdálko-
dási, külterjes hasznosítású mezőgazdasági, valamint vízgazdálkodási térségekbe sorolja. 
 
A megyei terv előírásai: 
 
Erdőgazdálkodási térség 6.§  
(1) A megyei szerkezeti tervben erdőgazdálkodási térségként lehatárolt területet a településrendezési ter-

vekben legalább 85%-ban erdőterület kategóriába kell sorolni. 
(2) A közlekedési vonalas infrastruktúra erdőterületen áthaladó szakaszai mellett csak a forgalom lebonyolí-

tását és biztonságát közvetlenül szolgáló építmények helyezhetők el. 
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Mezőgazdasági térség 7.§  
(1) A megye mezőgazdasági térségen belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során be l-

terjes mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban, a külterjes mezőgazdasági térséget legalább 75%-
ban mezőgazdasági terület kategóriába kell sorolni. A fennmaradó részen városias települési térség 
nem jelölhető ki. 

(2) Borvidéki és bortermőhelyi település szőlőkataszter szerinti I.-II. osztályú területeihez tartozó földrészlet 
beépítésre szánt területté nem minősíthető. Szőlő művelési ágban nyilvántartott földterület művelési ága 
csak az illetékes hegyközség, annak hiányában a település jegyzőjének egyetértő nyilatkozata me llett 
változtatható meg. 

Vízgazdálkodási térség 
8.§ A vízgazdálkodási térséget legalább 90%-ban vízgazdálkodási terület kategóriába kell sorolni, a fenn-

maradó részen beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 
Hagyományosan vidéki települési térség 
11. § A hagyományosan vidéki települési térség a nagyvárosias lakóterület kivételével bármely települési 

területfelhasználási egységbe sorolható. 
 
Bár a megyei területrendezési terv az egyes térségek területét nem adja meg, így a besorolási százalékok 
értelmezhetetlenek, kijelenthető, hogy a jelenleg hatályos településrendezési terv és a jelen módosítás a 
megyei tervnek megfelel. 
Erdőgazdálkodási térség: Jelen módosítás erdőterületet nem érint. 
Külterjes hasznosítású mezőgazdasági térség: Jelen módosítás mezőgazdasági területet nem érint. 
Vízgazdálkodási térség: Jelen módosítás vízgazdálkodási területet nem érint. 
Hagyományosan vidéki települési térség: sem a hatályos településrendezési terv, sem jelen módosítás nem 

tartalmaz nagyvárosias lakóterületet. 
 
A 2006-ban rendelettel jóváhagyott megyei Területrendezési Terv övezetei közül az alábbiak érintik a köz-
séget: 

 Országos ökológiai hálózat részét képező megyei övezetek (2. ábra) 

 Tájképvédelmi terület övezete (3. ábra) 

 Hullámtér és nyílt ártér övezete (4. ábra) 

 Vízeróziónak kitett terület övezete (5. ábra) 

 Széleróziónak kitett terület övezete (6. ábra) 
 
A rendelettel jóváhagyott megyei Területrendezési Terv anyagában az alábbi, Letkést érintő besorolások, 
előírások vannak: 
 A Letkés közigazgatási területén átvezető 1201 jelű összekötő út – mint kerékpározásra alkalmas 
közút – az országos kerékpárút törzshálózat, ezen belül a Dunakanyar - Ipolymente kerékpárút része. 
 
A jelenleg érvényes településrendezési terv ezzel összhangban van, ugyanakkor javasolja a kerékpárutat a 
falutól délre az Ipoly gátján vezetni. A tervezett módosítás nem érinti e területeket. 
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2. ábra: Pest megyei TRT - Országos ökológiai hálózat részét képező megyei övezetek (részlet) 

A megyei terv előírásai: 
15. §  
(1) Az országos ökológiai hálózat részét képező övezetek: 

a) Védett természeti terület övezete 
b) Ökológiai (zöld) folyosó övezete 

(2) A közművezetékeket és a járulékos közműépítményeket úgy kell elhelyezni, hogy azok a tájba illőek 
legyenek. Az övezetben az új és felújítandó nagy-, közép- és kisfeszültségű vezetékeket - ha azt táj- és 
természetvédelmi igények indokolják - földkábelben kell elhelyezni. 

(3) Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó 
előírások alkalmazásával lehet. 

Védett természeti terület övezete 
16. § Védett természeti terület övezetben új külszíni művelésű bánya nem létesíthető, meglévő külszíni 

művelésű bánya területe (bányatelek) nem bővíthető. 
Ökológiai (zöld) folyosó övezete 
17. § Az ökológiai (zöld) folyosó övezete nem minősíthető beépítésre szánt területté. 
 
A hatályos településrendezési terv összhangban áll a megyei tervvel; jelen módosítás nem érint az öve-
zetbe tartozó területet. 
 

 

3. ábra: Pest megyei TRT - Tájképvédelmi terület övezete (részlet) 

A megyei terv előírásai: 
Tájképvédelmi terület övezete 19. §  
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(1) A tájképvédelmi terület övezetben az építmények tájba illesztése érdekében a tájképet jelentősen meg-
változtató építmények terveihez külön jogszabályban meghatározott látványtervet kell készíteni. 

(2) Az övezetbe tartozó település helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének a tájképet zavaró 
építmények és területfelhasználási módok tilalmára, illetve az építmények tájba illesztésére vonatkozó 
szabályokat is tartalmaznia kell. 

(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok 
szerint lehet folytatni. 

A jelen módosítást az államigazgatási eljárás keretében egyeztetjük a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal, mint 
tájképvédelmi hatósággal. 
 

 

4. ábra: Pest megyei TRT - Hullámtér és nyílt ártér övezete (részlet) 

A megyei terv előírásai: 
Hullámtér és nyílt ártér övezete 
22. § A hullámtér és nyílt ártér övezet területén beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 
 
A hatályos településrendezési terv összhangban áll a megyei tervvel; jelen módosítás nem érint az öve-
zetbe tartozó területet. 
 

 

5. ábra: Pest megyei TRT - Vízeróziónak kitett terület övezete (részlet) 

Vízeróziónak kitett terület övezete 24. §  
(1) A vízeróziónak kitett terület övezetbe tartozó települések veszélyeztetett területein olyan területfelhasz-

nálást kell előírni a település helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében, amely a vízerózió 
mértékét csökkenti. 
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(2) Az övezet erdőterületeit a talajvédelmi hatóságnak elsődleges védelmi rendeltetésbe kell sorolnia. Erdő-
terület művelési ága nem változtatható meg, kivéve ha az borvidék szőlőkataszter szerinti I. osztályú te-
rületén fekszik. Ez esetben a művelési ág szőlőre változtatható. 

(3) Az övezet területén szőlő, gyümölcsös, rét és legelő művelési ágban nyilvántartott földrészlet művelési 
ága nem változtatható meg. Kivételesen indokolt esetben a vízerózió által erősen veszélyeztetett rét- 
vagy legelőművelési ága erdőre vagy – borvidék szőlőkataszter szerinti I. osztályú területén - szőlőre 
változtatható. 

 
A hatályos településrendezési terv összhangban áll a megyei tervvel; jelen módosítás nem érint az öve-
zetbe tartozó területet. 
 

 

6. ábra: Pest megyei TRT - Széleróziónak kitett terület övezete (részlet) 

Széleróziónak kitett terület övezete 25. §  
Széleróziónak kitett terület övezetbe tartozó települések veszélyeztetett területein olyan terület-
felhasználást kell előírni a települések helyi településrendezési eszközeiben, amely a szélerózió mértékét 
csökkenti. 
(1) Az övezet erdőterületeit a talajvédelmi hatóságnak elsődlegesen védelmi célú rendeltetésbe kell sorol-

nia. Az erdőművelési ágban nyilvántartott földterületek művelési ága nem változtatható meg. 
(2) Az övezetben a szőlő-, gyümölcs, rét- és legelő művelési ágban nyilvántartott földrészletek művelési 

ága nem változtatható meg. Ültetvény megszüntetése esetén az újratelepítésig gyepesítéssel kell a te-
rületet hasznosítani. 

 
A hatályos településrendezési terv összhangban áll a megyei tervvel; jelen módosítás nem érint erdőte-
rületet és a (2) bek. szerinti területeket. 
 
A 2006-ban határozattal jóváhagyott Megyei Szerkezeti Terv II.-nek az OTRT-ben nem szereplő övezetei 
közül az alábbiak érintik a községet: 
 

 

7. ábra: SZERKEZETI TERV II. - kerékpárutak, illetve kerékpározásra alkalmas közutak hálózata (részlet) 
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A jelenleg érvényes településrendezési terv ezzel összhangban van, ugyanakkor javasolja a kerékpárutat a 
falutól délre az Ipoly gátján vezetni. Jelen módosítás nem érinti a nyomvonalat. 
 

 

8. ábra: Országos ökológiai hálózat részét képező megyei övezetek (részlet) 

A hatályos településrendezési terv összhangban áll a megyei tervvel; jelen módosítás nem érint az öve-
zetbe tartozó területet. 
 

 

9. ábra: Érzékeny természeti terület övezete (részlet) 

Letkés tervezett természeti terület által érintett település 
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KÖRNYEZETALAKÍTÁS  
TELEPÜLÉSRENDEZÉS: 
 
Településszerkezet, Telekstruktúra 
 
A község településszerkezetét, telekstruktúráját a módosítás nem változtatja meg. 
A tervezett módosítás egy tömböt érint, amit a Sport utca és az 1001/70 hrsz. út határol. A tömbön belüli 
lakóterület változatlan marad, az északnyugati sarok és az északi oldal változik. A tömb északnyugati sar-
kán évtizedek óta egy üzlet épülete áll (az utóbbi évben használaton kívül). Az üzlet telkének déli és keleti 
oldala mentén közpark és út húzódott; a hatályos szerkezeti és szabályozási terv ezt az állapotot tartal-
mazza. A terület telekosztása a 2004-ben jóváhagyott rendezési terv elfogadása óta megváltozott, utoljára 
2008-ban, ekkor alakult ki a jelenlegi, tervünkben szereplő telekhatár. Az 1001/068 hrsz. telken álló egykori 
üzletet a jelenlegi tulajdonos el kívánja bontani és helyén új CBA üzletet épít majd. Tekintettel arra, hogy a 
település e része eddig ellátatlan volt, a változás kedvező.  
Javaslatunk szerint az 1001/068 hrsz. telek a lakóterületekre vonatkozó környezetterhelési határértékeket 
meg nem haladó gazdasági tevékenység folytatására alkalmas gazdasági-szolgáltató terület lesz, a tömb 
többi területének besorolása változatlan marad. 
 

 
10. ábra: a tömb É oldala, balra a módosuló terület 

 

 
11. ábra: a tömb K oldala 

 
12. ábra: a tömb ÉNy sarka, jobbra a módosuló terület 

 

 
13. ábra: a tömb Ny oldala 
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14. ábra: a hatályos településszerkezeti terv 

Tervezési terület 
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15. ábra: a tervezett módosítás 
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ZÖLDFELÜLETEK: 
 
Jelenlegi állapot: 
A tervezési terület jellemzően sík, keleti és déli irányban lakótelkek, ill. közpark, északon és nyugaton köz-
lekedési terület határolja. 
A 1001/68 hrsz. telek nagy része - a meglevő épület környékét nem számítva gyepes zöldfelület. Számot-
tevő fás szárú növényzettel a Sport utcával párhuzamos keskeny telekrész rendelkezik. Ezek gyümölcsfák 
(5 db meggy, szilva, körte), a törzsátmérő egyik esetben sem éri el a 10 cm-t. 

 
 
Tervezett állapot: 
Az újonnan kialakított 1001/68 hrsz. telek Gksz besorolást kap. A Sport utca menti keskeny nyúlványos ré-
sze épület elhelyezésére nem alkalmas, de parkoló kialakítására igen. Parkoló csak fásított kivitelben ké-
szülhet, parkoló számtól függetlenül. A parkolót a lakótelkektől sövénysorral kell lezárni a telekhatár men-
tén.   
Ugyancsak sövény telepítésével kell lezárni a közparkkal határos telekhatárt is. 
A telek zöldfelületként kialakítandó részét gyepesíteni kell és legalább minden 150 nm-re egy db nagy 
lombkoronát fejlesztő lombos fát kell telepíteni. 
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KÖRNYEZETVÉDELEM 
 
Jelenlegi állapot: 
A tervezési terület környezeti állapota jó, környezetkárosításra utaló jelek nem tapasztalhatók. 
 
Tervezett állapot: 
A tervezett fejlesztés a jellemzően lakókörnyezet környezeti állapotát nem rontja. A terület ellátását célzó 
kereskedelmi szolgáltatás igénybe vételéhez a helyi lakosok gyalog vagy kerékpárral közlekednek.  
Mivel a tervezési terület az 1201 jelű közút és a Sport utca kereszteződésében fekszik, átmenő forgalomra 
is kell számítani. A tervezési terület szerencsés geometriája következtében a parkoló kialakítására alkalmas 
teleknyúlvány fekszik az 1201 jelű úthoz közel, tehát vásárlási szándékkal közlekedő gépkocsiknak nem 
kell a lakóterületre mélyen behajtani.  
 
 
Zajártalom, levegőszennyezés: 
Zajártalom és levegőszennyezés csak a közúti közlekedésből származik, de ennek mértéke az előzőekben 
vázolt indokok alapján elenyésző. 
Levegőszennyezés tekintetében fontos, hogy a járművek közlekedésére és a szabadban történő tárolásra 
szolgáló burkolatok szilárd pormentes kivitelben készüljenek. A szabadban történő tárolás területét tömör 
kerítéssel kell körülvenni. A kerítésnek olyan magasnak kell lennie, hogy a göngyöleg et szemmagasságból 
nézve takarja. 
 
Talaj, talajvíz védelem: 
A talaj, talajvíz védelmét is szolgálja a szilárd, pormentes burkolatokkal kapcsolatos előírás. Szabadban 
történő tárolás csak szilárd burkolaton lehetséges. 
A tetőről lefolyó csapadékvizek az utak menti nyílt árkokba bevezethetők (?) 
A szabadban történő tárolás burkolatáról lefolyó csapadékvíz elhelyezése a környezetvédelmi rendeletek-
nek megfelelően történhet. 
 
Hulladékgazdálkodás: 
A gazdasági területen történő tevékenységek csak úgy engedélyezhetők, ha a létesítmény megfelel a hul-
ladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény előírásainak. 
A tervezési terület szomszédságában, a telek nyúlványos része mellett hulladéksziget kialakítására van 
lehetőség. 

 

 Illegális hulladék közterületen 
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KÖZLEKEDÉS  
 
Vizsgálat 
 
A vizsgálat célja a területfelhasználás tervezett megváltoztatásának hatását megismerve közlekedési hely-
zetértékelést adni a település közlekedésének általános jellemzőit bemutatva és rávilágítva azokra a közle-
kedési problémákra, amelyek a terület-felhasználás változása folytán a közúti forgalomnövekedés leveze-
tése érdekében fejlesztéseket, szabályozásokat tesznek szükségessé a Sport utcában és környékén.  
A vizsgálat során figyelembe vettük a Parlament 19/2004. (III. 26.) OGY. számú határozatában elfogadott 
2003 – 2015-ig szóló Közlekedéspolitikai Koncepció következő alapelvét: 

 A személyforgalomban a közforgalmú közlekedés preferálása az egyéni közlekedéssel szemben, a 
kerékpárforgalom ösztönzése, a gyalogos közlekedés biztonságának és kényelmének növelése. 

 
A település fejlesztési koncepciója kimondja, hogy a közlekedés fejlesztésének legfontosabb célja települé-
sen belül is a helyváltoztatási célok elérhetőségének megteremtése a helyi társadalom különböző réte-
geinek rendelkezésére álló közlekedési eszközökkel és azok használatát szolgáló közlekedési pályákon. 
A helyszínt bejárva megvizsgáltuk, hogy az Önkormányzat által tervezett településrendezési módosítások 
milyen hatással lesznek a közlekedésre, illetve megvalósításuk milyen új közlekedési igények kielégítését 
teszik szükségessé. A vizsgálat során figyelembe vettük az érvényes településrendezési eszközök (telepü-
lésfejlesztési koncepció, településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv) megállapí-
tásait, kiemelve közülük az alábbiakat: 
 
Gyalogos közlekedés elősegítése érdekében: 

- A hosszú utcák derekán és máshol is lehetőség szerint közöket kell nyitni, melyek lerövidítik az utat 
a lakás és a cél (templom, üzlet, iskola, polgármesteri hivatal, stb.) között. 

A településfejlesztési koncepcióban fentiek szerint meghatározott feladatnak a Sport u. és Fő utca templom 
magasságában történő összekötésével, a Rákóczi u. és Diófa utca kapcsolatának kiépítésével lehet eleget 
tenni. 
 
A gépjárműforgalom csökkentése – mint fejlesztés – érdekében 

- Intézmények, szolgáltatók parkolási igényét telken belül kell kielégíteni. 
A településrendezési terv kijelöli a közintézmények parkolóit, melyek telken belül nem helyezhetők el. 

Ilyen jogos igény fásított parkoló létesítése a templomnál (a Fő utcában), a temető bejáratánál, a tervezett 
strandnál, és a sportpályánál.  
 
A falu önkormányzata úgy döntött, hogy a falusi lakóterület déli irányban történő fejlődésére tekintettel terü-
letet biztosít a kereskedelmi ellátást szolgáló létesítmény megvalósítására. Az 1001/68 hrsz-ú szabályozat-
lan telek az ellátandó terület központi helyén fekszik, könnyen megközelíthető, tekintettel arra, hogy a tele-
pülés gyűjtőútját jelentő 1201 jelű mellékúttól 60 méterre fekszik, s a jelentkező parkolási igény a telek be-
építhetetlen, keskeny sáv alakú részén biztosítható.  
Az egy telekből álló terület gazdasági területfelhasználási egységbe sorolása a falu távolsági, környéki és 
helyi közlekedési adottságán, illetve igényén nem okoz változást, azonban erősíti a hatályos településren-
dezési terv azon megállapítását, hogy a Sport utca és Fő utca összekötését egy 3,0 méter széles gyalo-
gos és kerékpáros közlekedésre egyaránt alkalmas úttal a templom magasságában össze kell kötni. 
 
Javaslat 
 
Elfogadva a hatályos településrendezési terv másik – fent idézett – megállapítását, a tervezett kereskedel-
mi, szolgáltató terület parkolási igényének kielégítésére – az elmúlt hét év alatt a közúti közlekedésben 
bekövetkezett fejlődést figyelembe véve – a HÉSZ közlekedési területek felhasználásáról szóló 18. § (15) 
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bekezdés előírásának megfelelően a tervezett építési övezetre vonatkozó 16. § előírásait a következő sza-
bállyal javasoljuk kiegészíteni:  
 
A HÉSZ 16.§ kiegészül a következő (8) bekezdéssel: 

(8) A Gksz-3 besorolású gazdasági területek beépítésekor az egyes építményekhez előírt 
gépjármű elhelyezési kötelezettség legfeljebb felének teljesítéséhez szükséges terület biztosítására 
a kiszolgáló utak (B. VI. d. B.) legfeljebb 500 méteren belüli, legalább 17 méter szabályozási széles-
ségű szakaszai az önkormányzat parkolási rendelete – ennek hiányában bérleti szerződés – alapján 
igénybe vehető. Ez esetben a várakozóhely kialakítása (burkolás, vízelvezetés, jelzőtáblák, stb.), 
fenntartása a kiszolgált építmény üzemeltetőjének a feladata. 

 
A gyalogos közlekedés jó színvonalú biztosítása érdekében fontos továbbá a járdaburkolatok egybefüggő 
kiépítése és a gyalogátkelőhely kijelölése jelzőtáblával, illetve burkolatfestéssel a Dózsa György úton.  
 
A közút tervezési osztályba sorolása: (e-UT 03.01.11 Közutak tervezése szerint) 
Belterületen: 
Sport utca (kiszolgáló út):      B. VI. d. B. 
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KÖZMŰVEK 
 
KÖZMŰELLÁTÁSI TERVJAVASLAT 
 
 
Jelen munkarész Letkés község módosított településszerkezeti tervének alátámasztó munkarésze. Elkészí-
tésekor kiindulási alapadatként vettük figyelembe a település 2009-ben készült szerkezeti tervében és helyi 
építési szabályzatában foglaltakat.  
Az idézett alapdokumentumban megfogalmazottak megvalósítását továbbra is kívánatosnak tartjuk, a feles-
leges ismétléseket elkerülendő az alábbiakban a 1101/68 helyrajzi számú terület övezeti átsorolásából fa-
kadó közműigények kielégítésére teszünk javaslatot. 
 
A mintegy 1219 m2 nagyságú , jelenleg Zkp. övezeti besorolású ingatlanon Gksz-3 övezetbe történő átso-
rolás után cca 730 m2 nagyságrendű kereskedelmi – szolgáltató létesítmény elhelyezésére nyílik lehetőség. 
A beépítés konkrét mikéntje – ebből adódóan közműigényei – tervkészítésünk időpontjában még nem is-
mert. Ennek okán közműigényeinek meghatározásakor tapasztalati fajlagos átlagosított mutatókból indul-
tunk ki. 
 
VÍZELLÁTÁS 
 
A tervezett beépítés használati – ivóvíz igénye 5 l/m2 fajlagos felhasználási adatból kiindulva cca. 3,5 m3 / 
nap. 
A tűzivíz mennyiség biztosításához - 300 m2-es tűzszakaszt feltételezve - 900l/min oltóvíz szükséges. Jel-
zett használati vízigény a Sport utcában húzódó D110 dimenziójú nyomócsőről kielégíthető új bekötés léte-
sítésével. A tűzivíz ellátás közterületi föld feletti tűzcsapokról biztosítandó. A jelenleg meglévő tűzcsap mel-
lett további egy szerelvény létesítését javasoljuk. A 900 l/ min oltóvíz-intenzitást meghaladó tűzivíz-igény 
esetén telken belül tartalék oltóvíz tározó létesítése szükséges az illetékes tűzoltósággal egyeztetett mó-
don. 
 
SZENNYVÍZ ELVEZETÉS 
 
A létesítményben keletkező – elvezetendő szennyvíz mennyisége, vízfelhasználási adatokból kiindulva cca. 
3.0m2 nagyságrendű. Elvezetése a Sport utcában húzódó gravitációs csatornába történhet új bekötőveze-
ték létesítésével egyidőben. A kibocsátott szennyvíz minősége feleljen meg a mindenkori szabályzatokban 
előírtaknak. Amennyiben a megkívánt határértékek nem biztosíthatóak, úgy szennyvíz előkezelő berende-
zés telepítése szükséges. 
 
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS 
 
A szóban forgó területre hulló csapadékvíz mennyisége mértékadónak tekinthető – 1 éves gyakoriságú, 10 
perces időtartamú 133l/s/ha intenzitású zápor esetén 0,6-os fedettséggel számolva ~ 10 l/sec. A területről – 
közterületi befogadó hiányában – csapadékvíz elvezetését nem tervezzük. Javasoljuk a keletkező csapa-
dékvizek telken belüli hasznosítását. Megfelelő altalaj és talajvíz viszonyok esetén számításba vehető a 
vizek elszikkasztása, vízjogi engedély birtokában. Amennyiben a gépkocsi parkoló állások száma a húsz 
darabot meghaladja, úgy a felületére hulló vizek olajtól való megtisztítása szükséges. 
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GÁZELLÁTÁS 
 
A létesítmény földgázzal való ellátására az általánosságban elfogadott 0,015m3/óra/m2 fajlagos értékkel 
számolva cca. 10-12 m3/óra gázmennyiség szükséges. Az igényelt mennyiség vételezése a Sport utcában 
húzódó középnyomású – 4 bar nyomásszintű – elosztóvezetékről történhet, házi nyomásszabályozón ke-
resztül. 
 
VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS 
 
A kereskedelmi – szolgáltató létesítmény villamosenergia igénye cca. 80 W/m2 – összességében 50-60 kW-
ra tehető. Jó okkal feltételezhető, hogy a közterületen húzódó szabadvezetékes hálózaton jelzett többlet 
teljesítmény nem áll rendelkezésre. Ennek kapcsán a körzetet ellátó állomásból kiinduló földkábeles kiépí-
tést javasoljuk kiépíteni a szükségessé váló transzformátor kapacitás bővítésével, esetleg a mögöttes háló-
zat átrendezésével, megerősítésével egyidőben. 
A szóban forgó területet jelenleg 20 kV-os középfeszültségű szabadvezeték harántolja, ami az ingatlan be-
építhetőségét erőteljesen korlátozza. Amennyiben a konkrét beépítési tervek készítése során a 
122/2004.(X.15) GKM rendeletben foglalt előírások nem tarhatóak, úgy a jelzett vezetékszakasz – két tar-
tóoszlop közötti földkábeles kiváltását javasoljuk. A nyomvonalvezetés egy lehetséges változatát a mellékelt 
helyszínrajzunkon feltüntettük. 
 
ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 
 
A tervezett létesítmény prognosztizált vezetékes távbeszélő igénye 2-3 fővonalra tehető. A térségben az 
INVITEL színvonalas szolgáltatást biztosít, a jelentkező igényeket rugalmasan, rövid távon kielégíti, saját 
hatáskörén belül elvégzi a tervezési-kivitelezési munkálatokat. A fenti jelzett többlet hálózatfejlesztést, to-
vábbi bekapcsolódási igényt nem indukál. 
Letkés község területe a vezető mobil szolgáltatók által jól, még megfelelően lefedett. A tervezett beépítés a 
mobil forgalmazásra semminemű káros hatással nincs. 
    
 
 

*** 
 
Az előzőekben leírtak átlagosított tapasztalati adatokon alapulnak. A beépítési – telepítési adatok konkrét 
ismeretében a későbbi tervfázisok során, a közműellátások konkrét módozatát rögzítő nyilatkozatokat a 
területileg illetékes szolgáltatóktól meg kell kérni. 
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VÍZIKÖZMŰVEK – JAVASLAT 
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ENERGIAKÖZMŰVEK-1 - JAVASLAT 
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ENERGIAKÖZMŰVEK-2 - JAVASLAT 
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II. Határozat 
 

Letkés Község ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

1/2012. ( II.13. ) SZÁMÚ HATÁROZATA 

LETKÉS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
 
1.  Letkés község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LCV. Tv. valamint az épített környe-

zet alakításáról és védelméről szóló, többször módosított 1997. évi LXXVIII. Tv. (és annak módosításá-
ról szóló 1999. CXV. Tv.) 7.§-ának (3) bek. B) pontjára tekintettel, továbbá hivatkozással a 253/1997. 
(XII.20.) Korm. Rendelettel közzétett OTÉK 2.§.(1) bekezdésében foglaltakra, jelen határozatában a te-
lepülés igazgatási területére vonatkozóan elfogadja és jóváhagyja Letkés község 72/2004 (X.28.) ÖK. 
sz. határozatával elfogadott és 15/2009 (III.02.) Ökt. sz.határozatával módosított településszerkezeti 
tervének módosítását: a mellékelt műleírást, valamint a 3. pontban felsorolt tervlapokat. 

 Az átsorolt területek és az átsorolások a következők: 
  Hrsz. 1001/68: Lf-ből Köü és Z-ből Gksz 
2.  E határozat elfogadását követően a település érintett területére készülő Szabályozási Terv módosítást e 

határozattal összhangban kell elkészíteni. 
3. Jelen határozat részét képezi: 
 - Letkés község településrendezési tervének módosítása - Jóváhagyott munkarész: MŰLEÍRÁS 

- Letkés község - Településszerkezeti Terv Módosítás M= 1:10000; munkaszám: Le-11 
 rajzszám: SZT-1/M2 készítés dátuma: 2011. 10. 
 
 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  polgármester 
 
 
 
......................................................   ...................................................... 
                Kovács István                                                                Hegedűs Ferencné  
     polgármester              jegyző 
 
 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles: 
 
 
...................................................... 
            Hegedűs Ferencné  
             jegyző  
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Műleírás 
 
 
1.) A TERÜLET-FELHASZNÁLÁS AZ ALÁBBIAK SZERINT MÓDOSUL: 
 

A Településszerkezeti Terv – az OTÉK előírásai szerint - az alábbi terület-felhasználási egységekkel 
egészül ki: 

 
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

 
Gazdasági területek 
Gksz-3 a lakóterületekre vonatkozó környezetterhelési határértékeket meg nem haladó gazdasági 

tevékenység folytatására alkalmas gazdasági-szolgáltató terület 
   Szintterület-sűrűség: 1,0 Közüzemi közművesítettség: teljes 
 
 
2.) A KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK AZ ALÁBBIAKKAL EGÉSZÜLNEK KI: 
 
A 1001/68 hrsz. telek szabályozása során a lakóterület zaj, por elleni védelmével (pl. fásított parkoló, sö-
vény) kiemelten foglakozni kell. 
 
 


