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MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT
Bevezetés
Letkés Község Önkormányzata a 22/2019. (II.18.) Kt. határozatában kezdeményezte a jelen településrendezési eszközök elkészítését. A határozat e dokumentum végén, a Mellékletek fejezetben
található.
Mivel a tervezési feladat során
a) a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik,
b) nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése,
c) nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése,
a 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet 32.§ alapján jelen terv egyeztetése egyszerűsített eljárással
történik.
Összefoglalás
A község területén számos hagyományos - viszonylag keskeny és hosszú saroktelek, valamint
néhány hosszabbik oldalával a közterülettel határos telek található. Ezek az amúgy is heterogén
utcaképet hátrányosan befolyásolják. Mivel van igény e saroktelkek megosztására, ill. a fentebb
leírt telkek beépítésére, ezek beépítési feltételeinek megteremtésével foglalkozni kell.
A javasolt megoldás a fenti telkekre vonatkozóan az elő- és hátsókert legkisebb méretét adja meg,
az így meghatározható építési helyen létesíthető épület.
A vizsgálati szempontoknak megfelelő telkek
1. ábra A vizsgálati szempontoknak megfelelő telkek elhelyezkedése Letkés területén.
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A tervezési program
A módosítás célja az olyan telkek beépítésének lehetővé tétele, melyek hosszabbik telekhatára a
közterületi határ, és arra merőleges mélységük a hatályos HÉSZ szerinti minimális elő- és hátsókert alkalmazása esetén nem teszi lehetővé épület elhelyezésére alkalmas méretű építési hely
kialakítását.
Adatszolgáltatások
A munka indításhoz a megbízó Önkormányzattól megkaptuk a következő adatokat

Digitális alaptérképet

A hatályos településrendezési eszközöket
A szabályozással érintett tervek, munkarészek
A tervezett módosítás sem a Településszerkezeti tervet, sem a Szabályozási tervet nem érinti,
csak a HÉSZ változik.
A módosítás a hatályos településrendezési eszközök alátámasztó munkarészeit nem érinti.
Hatályos területrendezési, településrendezési környezet
Letkés Község önkormányzata a 72/2004 (X.28.) sz. határozattal hagyta jóvá a község Településszerkezeti tervét és annak leírását, melyet a 15/2009 (III.02.) ÖKT. sz. határozat, valamint a
1/2012. ( II.13. ) sz. határozat módosított.
Jelen módosítás nem érinti a településszerkezeti tervet.
Az önkormányzat a 15/2004 (X. 28.) sz. önkormányzati rendelettel hagyta jóvá a község Szabályozási Tervét és Helyi Építési Szabályzatát, melyet a 2/2009.(III.02.) sz. és az 1/2012.(II. 13.) sz.
rendeletek módosítottak.
Sem a 2004-es terv, sem a módosítások nem foglalkoztak külön a jelen módosítás témakörével.
A hatályos HÉSZ 6.§-a foglalkozik az épületek elhelyezésére vonatkozó általános előírásokkal:
- a (6) bekezdés az építési hely maximális mélységét adja meg (60m), a minimális mélységet nem korlátozza.
- a (9) bekezdés a) pontja saroktelek esetén az egyik előkert méretének csökkentését lehetővé teszi, ha így 9,0m mély építési hely kialakítható.
- a (10) bekezdés az előkert méretének meghatározását szabályozza kialakult beépítés esetében (a jobbra-balra eső, legfeljebb öt-öt beépített telek előkert méretének átlaga, legfeljebb 1m eltéréssel)
A 6. § nem szabályozza a hátsókert méretét, ez az övezeti előírások között szerepel.
A hatályos HÉSZ 13.§ részletezi a falusias lakóterületek (Lf) övezeti előírásait, ezeken belül az
építési helyet:
- az (1) bekezdés h) pontja az Lf-1 övezet elő- oldal- és hátsókertjét adja meg (6m; OTÉK
szerint; 10m)
- a (2) bekezdés h) pontja az Lfk-1-6 övezetek elő- oldal- és hátsókertjét adja meg (Lfk-1-5:
5-5 telek átlaga Lfk-6: 6m; OTÉK szerint; 10m)
Végül a 14.§ (1) bekezdés g) pontja a vegyes terület (Vt) építési helyét, elő- oldal- és hátsókertjét
határozza meg (5-5 telek átlaga; OTÉK szerint; 10m).
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ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT
Szabályozási koncepció
A szabályozás célja
A szabályozás célja az olyan - meglévő, vagy megosztással létrejövő - telkek beépítésének lehetővé tétele, melyek mélysége túl kicsi ahhoz, hogy a jelenlegi szabályozás szerinti hátsókert méret
alkalmazásával épületet lehessen elhelyezni rajtuk, de minden egyéb tekintetben megfelelnek a
hatályos általános és övezeti előírásoknak.
.
A tervezett szabályozás alapelvei
Mivel a számításba jövő telkek közül a megoszthatók építési helyét csak a megosztás után lehet
megállapítani, az építési helyek ábrázolása a Szabályozási terven nem oldható meg; ezért a HÉSZ
megfelelő paragrafusait módosítjuk.
A hatályos HÉSZ 6. § kiegészül egy új (16) bekezdéssel, melynek javasolt szövege az alábbi:
"Falusias lakóterületen és Vegyes területen azon építési telkek esetében, melyek nem saroktelkek,
megfelelnek az övezeti előírásoknak, de az övezeti előírások szerint számított építési hely közterületi telekhatárra merőleges mérete kisebb, mint 9,0m, a hátsókert mérete - ha azt egyéb jogszabályok előírásai lehetővé teszik - legfeljebb 3,0m-ig csökkenthető, amennyiben ezáltal a 9,0m-es
építési hely szélesség biztosítható."
E kiegészítés következményeként módosítani kell a hatályos HÉSZ 13. § (1)h); (2)h); valamint a 14. § (1)g) pont "- hátsókert: 10m" sorát, kiegészítve azt az alábbiak szerint:
- hátsókert: 10m, kivéve a 6. § (16) bekezdés szerinti esetet.
A hatályos HÉSZ 13. § (2)c) pontja (mely a kialakult falusias lakóterületek (Lfk) beépítési módjával
foglalkozik) felsorolásának első sora az Lf-1 övezetről szól. A sor nyilvánvalóan elírás, hiszen az Lf
övezettel az (1) bekezdés foglalkozik, ezért törlendő.
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Letkés Községi Önkormányzat
2632 Letkés, Dózsa u. 22.
Tel.: 27-576-500 ; Fax: 27-576-506
e-mail: hivatal@letkesionkormanyzat.t-online.hu
KIVONAT
Készült: Letkés Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 18-án megtartott
rendes, nyílt ülése jegyzőkönyvéből.
Napirendi pont tárgyalása:
3./ Egyebek
- HÉSZ módosítása
Előadó: Kovács István polgármester
Kihagyva a kihagyandókat:
Mivel képviselők részéről kérdés, hozzászólás, más javaslat nem hangzott el, a Polgármester a
javaslatot szavazásra bocsátotta. A szavazás eredményeként megállapította, hogy a Képviselőtestület egyhangúlag, 5 igen szavazattal - tartózkodás és ellenvélemény nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
22/2019. (II.18.) számú határozat
Letkés Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag úgy határozott, hogy
a) a letkési 632/2. hrszú telek, és a hasonló alakú és helyzetű, saroktelkek megosztásával keletkezett,
vagy a jövőben keletkező telkek beépíthetővé tételének vizsgálata és a szükséges építési szabályok,
paraméterek meghatározására az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.)
Korm.rendelet előírásai szerint kezdeményezi a HÉSZ módosítását.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
b) a helyi építési szabályzat egyszerűsített eljárásban való módosításához szükséges dokumentáció
elkészítésére a Pomsár és Társai Építész Iroda Kft. árajánlatát elfogadja, és felhatalmazza a
polgármestert a tervezési szerződés aláírására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Kmf.
Kovács István sk.
polgármester

Hegedűs Ferencné sk.
aljegyző

Kiadmány hiteléül:
Letkés, 2019. február 18.
Hegedűs Ferencné
aljegyző
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Letkés Községi Önkormányzat
2632 Letkés, Dózsa u. 22.
Tel.: 27-576-500 ; Fax: 27-576-506
e-mail: hivatal@letkesionkormanyzat.t-online.hu
Főépítész

Ügyiratszám: 629-3/2019.
Települési főépítész feljegyzése
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 3/C § alapján.
Tárgy:
Letkés Község településrendezési eszközeinek módosítása
egyszerűsített eljárásban
a 22/2019. (II.18.) Kt. számú Képviselő-testületi határozat alapján
Letkés településrendezési eszközei 2004-ben készültek, majd többször kis nagyságrendben
módosításra kerültek. A megalapozó vizsgálat tehát 7 évnél régebbi, azok nem használhatók fel a
R. 3/A § (3) bekezdése alapján.
A tervezett módosítás szűk hatókörű kb. 11 db. telket érint, az övezeti előírásokat sem változtatja
meg, csak a saroktelkek beépíthetőségének a problémáját kezeli.
Ezért vizsgálatot és alátámasztást csak a témakör tekintetében szükséges végezni.
A területrendezési tervekkel való összevetés nem szükséges, mert a változtatások települési
térségben, beépítésre szánt területen belül történnek.
A változtatások egyéb magasabb rendű jogszabályt sem érintenek, az OTÉK által rögzített
mutatószámok – övezeti előírások – nem változnak.
Letkés, 2019-04-17

Városy Péter megbízott főépítész
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Letkés Község Önkormányzata
Képviselő-testületének .../.... (... ...) önkormányzati rendelete
a Helyi Építési Szabályzatról szóló, többször módosított 15/2004. (X. 28.) sz. önkormányzati
rendelet módosításáról
Letkés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, 1997. évi LXXVIII. Tv. 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX Tv. 13.§ (1) bek. 1. pontjában és
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 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 29. §-a alapján meghatározott partnerek és az ugyanezen Korm. rendelet 9. mellékletben felsorolt államigazgatási szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A Helyi Építési Szabályzatról szóló 15/2004. (X. 28.) sz. önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 6. § a következő (16) bekezdéssel egészül ki:
"(16) Falusias lakóterületen és Vegyes területen azon építési telkek esetében, melyek nem
saroktelkek, megfelelnek az övezeti előírásoknak, de az övezeti előírások szerint számított
építési hely közterületi telekhatárra merőleges mérete kisebb, mint 9,0m, a hátsókert mérete
- ha azt egyéb jogszabályok előírásai lehetővé teszik - 3,0m-ig csökkenthető, amennyiben
ezáltal a 9,0m-es építési hely szélesség biztosítható."
2. § A R. 13. § (1) h) pontjában a "- hátsókert: min. 10m" szövegrész helyébe az alábbi szöveg
lép:
"- hátsókert: 10m, kivéve a 6. § (16) bekezdés szerinti esetet."
3. § A R. 13. § (2) c) pontjában az "- Lf-1 oldalhatáron álló" szövegrész hatályát veszti.
4. § A R. 13. § (2) h) pontjában a "- hátsókert: min. 10m" szövegrész helyébe az alábbi szöveg
lép:
"- hátsókert: 10m, kivéve a 6. § (16) bekezdés szerinti esetet."
5. § A R. 14. § (1) g) pontjában a "- hátsókert: 10m" szövegrész helyébe az alábbi szöveg lép:
"- hátsókert: 10m, kivéve a 6. § (16) bekezdés szerinti esetet."
Záró rendelkezések
6. § E rendelet a .................. napon lép hatályba.
Letkés, 2019. .......

Hegedűs Ferencné
jegyző

12

Kovács István
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