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1. BEVEZETÉS  

1.1. Letkés község településrendezési eszközeinek részleges módosításával kapcsolatos 
előzetes önkormányzati intézkedések, az egyeztetési eljárás menete 

Letkés Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 61/2021. (XII.21.) számú önkormányzati határozatában 
döntött Letkés község hatályban lévő településrendezési eszközei, a Településszerkezeti terv, a Helyi Építési 
Szabályzat és a Szabályozási terv részleges módosítása tárgyában (4. számú melléklet). A döntés értelmében a 
Képviselő-testület  

- egyetértett a 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 04, 07/12, 106/1 106/2, 106/3, 124, 686/2, 705, 
712, 713, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726/4, 726/5, 745 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó 
településrendezési eszközök módosításával,  

- nyilatkozott arról, hogy a fenti hrsz.-ú ingatlanok területét kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a 
területen tervezett beruházás megvalósítása érdekében, és 

- megbízta a Polgármestert, hogy a terv partnerségi egyeztetését folytassa le, és kezdeményezze 
tárgyalásos eljárás lefolytatását az állami főépítészi feladatkörében eljáró Pest Megyei 
Kormányhivatalnál. 

A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban Településrendezési kódex) 2. §-a alapján: 

„2. § 4a. kiemelt fejlesztési terület: egy adott fejlesztés megvalósítása céljából, képviselő-testületi döntésben 
változásra kijelölt terület;”. 

A 32. § pedig kimondja, hogy 

„32. § (6) A településrendezési eszköz egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történik, amennyiben a 
településrendezési eszköz készítése vagy módosítása 

c) a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen, beruházás megvalósítása 
miatt indokolt.” 

ezért a településrendezési eszközök részleges módosítása jelen esetben tárgyalásos eljárással történik. 

Letkés község jelen településrendezési eszközei a Településrendezési kódex 16. §. (1) bek. b) pontja és az 1997. 
évi LXXVIII. törvény (Étv.) alapján, a Településrendezési kódex 45. §. (2) bekezdésének értelmében a 2018. január 
1-től hatályos eljárási szabályok szerint készülnek, és az alátámasztó munkarészek a Településrendezési kódex 3. 
mellékletben meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelően, főépítészi nyilatkozat (ld. 7. számú 
melléklet) alapján kerültek kidolgozásra.  

A Településrendezési kódex 30. pontja ismerteti a tárgyalásos eljárás menetét az alábbiak szerint:  

„30. A tárgyalásos eljárás 

42. § (1) Tárgyalásos eljárás esetén a polgármester a településrendezési eszköz tervezetét a végső szakmai 
véleményezési szakasz kezdeményezése előtt véleményezteti a partnerekkel a 29/A. § szerint. A polgármester a 
beérkezett véleményeket ismerteti a képviselő-testülettel - a döntés átruházása esetén a döntésre jogosulttal -, 
amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület, illetve átruházás esetén a döntésre jogosult 
dönt. A vélemény el nem fogadása esetén a döntést indokolnia kell. A partnerségi egyeztetés ezt követően a 
döntés dokumentálásával, közzétételével lezárul. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat követően a polgármester végső szakmai véleményezési szakasz 
lefolytatását kezdeményezi az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalhoz 
benyújtott kérelemmel. A kérelemnek tartalmaznia kell a településrendezési eszköz tervezetét, és az elkészített 
megalapozó vizsgálatot és alátámasztó javaslatot, valamint annak egy másolati példányát elektronikus 
adathordozón és a partnerségi egyeztetés eredményét tartalmazó jegyzőkönyvet. 

(3) Az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a kérelem beérkezésétől 
számított 5 napon belül kezdeményezi az egyeztető tárgyalást. 
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(4) Az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal az egyeztető tárgyalásra a hely 
és az időpont megjelölésével, a tárgyalás előtt legalább 8 nappal elektronikus úton, a településrendezési eszköz 
megküldésével meghívja: 

a) a 9. mellékletben meghatározott valamennyi államigazgatási szervet, 
b) településszerkezeti terv készítése vagy módosítása esetében az érintett területi, települési önkormányzatot, 

(5) Ha a településrendezési eszköz készítéséhez vagy módosításához adatok beszerzése szükséges, a 
polgármester vagy a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásért felelős szerv - az (1) bekezdés szerinti 
véleményeztetést megelőzően - az érintett államigazgatási szervtől az előzetes tájékoztatási szakasz szerinti 
előzetes adatszolgáltatást kér elektronikus úton. Az államigazgatási szerv az adatszolgáltatási kötelezettségét 
elektronikus úton 5 napon belül teljesíti. 

(6) Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv készül. Az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatal a jegyzőkönyvet és záró szakmai véleményét 8 napon belül megküldi a polgármesternek, a 
településrendezési eszköz elfogadásához.” 

A partnerségi egyeztetés szabályait a Településrendezési kódex 29/A. §-a határozza meg:  

„29/A. § (2) A polgármester az elkészült koncepció, stratégia, településrendezési eszköz, kézikönyv és 
településképi rendelet tekintetében - a széleskörű nyilvánosság biztosításával - partnerségi véleményezésre 
bocsátja a (3) bekezdés szerint, az önkormányzati rendelet partnerségi egyeztetési szabályai szerinti helyen és 
módon (munkaközi tájékoztató), de legalább 

a) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, 
b) ha van ilyen, helyi lapban, 
c) ha van ilyen, önkormányzati honlapon, és 
d) lakossági fórumon 

ismerteti annak tartalmát.” 

„29/A. § (3) A (…) településrendezési eszközök (…) módosításánál a (1) és (2) bekezdésben foglalt minimális 
tájékoztatási forma a következő: 

b) a (2) bekezdésben foglalt követelményeket 
bc) a településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásában történő készítésénél, módosításánál a végső 

véleményezési szakasz kezdeményezése előtt a partnerekkel történő véleményeztetés során teljeskörűen 

kell teljesíteni.” 

„29/A. § (4) A (…) településrendezési eszközök (…) módosításáról a partnerek az előzetes tájékoztatóval és az 
elkészült tervezettel kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket az önkormányzati rendelet partnerségi egyeztetési 
szabályai szerint teszik meg, de 

b) az észrevételeket, javaslatokat 
bb) ha a (3) bekezdés szerint nincs lakossági fórum, a (2) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti közzétételtől 

számított 8 napon belül 

lehet papír alapon vagy elektronikusan megtenni.” 

Letkés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településrendezési kódex 29/A. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján a településrendezési eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi 
egyeztetés szabályairól meghozta a 6/2017. (VIII.01.) önkormányzati rendeletét. Az Önkormányzat a partnerségi 
egyeztetést az ebben foglaltaknak megfelelően végzi.  

A Településrendezési kódex 9. számú mellékeltben felsorolt véleményező szervek előzetes véleményét e 
módosításhoz nem kérte meg az önkormányzat, mivel a jogszabályi környezet lehetővé teszi a tárgyalásos eljárás 
lefolytatását e nélkül.  

Bár a 61/2021. (XII.21.) önkormányzati határozat előzetesen kimondta, hogy az Önkormányzat nem tarja 
szükségesnek környezeti vizsgálat elkészítését, de a jelen dokumentum 11. fejezetében részletesen ismertetésre 
kerülő, a környezeti értékelés szükségességéről szóló előzetes véleményezés során a beérkezett állásfoglalások 
szerint a tervezett módosítások kapcsán olyan jelentős környezeti hatások várhatók, amelyek szükségessé teszik 
környezeti vizsgálat lefolytatását és külön környezeti értékelési dokumentáció elkészítését.  
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1.2. Településrendezési feladat, a településrendezési eszközök módosításának fő célja 

A 61/2021. (XII.21.) önkormányzati határozat alapján a tervezési feladat a község Településszerkezeti 
tervének, Helyi Építési Szabályzatának és a Szabályozási tervének részleges módosítása a Letkés, 705 hrsz.-ú 
ingatlan tágabb környezetére vonatkozóan. A képviselő-testület fenti határozatával támogatta a kerékpáros 
pihenő kialakítását Letkés területén. A testület megismerte a Start Építész Műhely koncepció-tervét, amelyet 
alkalmasnak talált arra, hogy a fejlesztési szándékokat elősegítő önkormányzati lépések megtörténjenek. A kis 
területű fejlesztés ellenére, a közlekedési kapcsolatok biztosítása miatt a fejlesztéshez szükséges terület érinti, 
vagy érintheti a 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 04, 07/12, 106/1 106/2, 106/3, 124, 686/2, 705, 712, 713, 
718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726/4, 726/5, 745 hrsz.-ú telkeket, ezért indokoltnak látta az említett 
ingatlanok területét 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdése alapján kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánítani. 

Az Önkormányzati elhatározásoknak megfelelően a módosítás a terület egy része területfelhasználási és 
övezeti rendszerének a megváltoztatására irányul (TSZT-M-1/2022, SZT-M-1/2022 számú módosítás). 

1.3. A megbízás  

Letkés Község Önkormányzata 2022 januárjában bízta meg a Rend-Eng-Terv Építész Iroda Bt.-t a község 
Településszerkezeti tervének (továbbiakban: TSZT), Helyi Építési Szabályzatának (továbbiakban: HÉSZ) és a 
rendelet Szabályozási tervi mellékletének (a továbbiakban: SZT) a részleges módosításával. Jelen tervanyag 
Letkés község településrendezési eszközei a fentiekben említett részterületre, a 705-ös hrsz.-ú ingatlan tágabb 
környezetére vonatkozó részleges módosításának egyeztetési anyagát tartalmazza. 

1.4. A tervi tartalom meghatározása 

A Megbízói elvárás egy rövid, áttekinthető, a lényeges kérdésekre és azok indoklására kiterjedő dokumentum 
elkészítése, ezért a Megalapozó vizsgálatok és az Alátámasztó javaslatok a terv tartalmához és a módosítás lokális 
jellegéhez szükséges mértékben kerülnek kidolgozásra. 

1.5. Településrendezési és egyéb tervelőzmények  

A településen jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban:  

 Letkés Község Önkormányzat 2002 októberében elfogadott Településfejlesztési koncepciója 

 Letkés Község Önkormányzat Képviselő-testületének 72/2004. (X.28.) számú önkormányzati 
határozatával elfogadott Letkés község Településszerkezeti terve,  

 Letkés Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2004. (X.28.) számú, többször módosított 
önkormányzati rendelete Letkés község helyi építési szabályzatáról, 

 NATURA2000 hatásbecslés előzetesen elkészítve Letkés – Kerékpárúthoz tartozó pihenőhely 
kialakításhoz 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 07/12, 106/3, 124, 705 hrsz-ok vizsgálatával 
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2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI VIZSGÁLATOK ÉS JAVASLATOK  

2.1. A tervezés célja 

A jelen tervezés Letkés község egyetlen részterületére, a belterület Ipoly folyóhoz közeli határán húzódó 705-ös 
hrsz.-ú ingatlan tágabb környezetére terjed ki. 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával napjainkban kisléptékű turisztikai fejlesztések valósulnak 
meg az Ipoly-mentén a PONTIBUS EGTC szervezésében. „Az Európai Területi Társulás (angolul EGTC: European 
Grouping for Territorial Cooperation), az Európai Unió jogszabályain alapuló jogi személy, legalább két európai 
uniós tagállam vagy harmadik államok szereplőit (helyi önkormányzat, regionális hatóság vagy az állam) fogja 
közös szervezetbe.” 

„A PONTIBUS Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulást 2015-ben hozta létre Pest Megye Önkormányzata 
és a Nyitrai Kerületi Önkormányzat. A Társulás létrehozásának célja, hogy a határmenti társadalmi, gazdasági, 
turisztikai, kulturális és intézményközi kapcsolatokat fejlessze, hozzájárulva ezzel a térség összehangolt 
fejlődéséhez. A Társulás nem csak a határmenti térség szereplői, hanem a Társulást alkotó két megyei szintű 
önkormányzatnak is intézményesített keretet biztosít közös céljaik megvalósításához.” 

A PONTIBUS EGTC honlapján (http://www.pontibusegtc.eu/index.php/hu/) az alábbi gondolatok olvashatók az 

Ipoly-mente fejlesztési elképzeléseiről:  

„A térség fenntartható és tartós fejlődése csak akkor lehet sikeres, ha az a helyi szereplők magas szintű 
együttműködésén alapul. Az elmúlt években megkezdett munka nem csak az alapjait és elvi lehetőségét rakta le 
ennek az együttműködésnek, hiszen számos közös projekt megvalósítása van folyamatban, amelyet közösen, 
partnerségben értünk el. 

Fontosnak tartjuk, hogy ez az együttműködés tovább folytatódjon, és a helyi és megyei fejlesztési elképzelések 
összehangolásával, további közös projektek megvalósításával hozzá tudjunk járulni a térség fejlődéséhez.” 

„Számos tanulmány – egyezően a legtöbb helyi szereplő álláspontjával – megállapította, hogy a fenntartható és 
minőségi turizmus egyik kitörési pontja lehet a határmenti térségnek. Az ehhez szükséges szolgáltatások és 
infrastrukturális feltételek azonban legfeljebb csak elszórtan találhatóak meg a területen. Sok teendő és kitartó 
munka, de mindenekelőtt átgondolt, tervszerű és összehangolt fejlesztések szükségesek ahhoz, hogy a célok 
valósággá váljanak.”  

Ipolydamásd Község Önkormányzata Ipolydamásd és Letkés község bel- és külterületén kerékpárút létesítését 
terveztette meg és engedélyeztette az Ipolydamásd-Szob közötti vonalhoz kapcsolódóan. A kerékpárút 
nyomvonala csatlakozik egyrészt a már engedélyezett, és megvalósítás alatt álló ipolydamásdi, és így a már 
megépült Szob-Ipolydamásd közötti kerékpárúthoz, és ez a nyomvonal csatlakozik az Ipolydamásdot és a Szlovák 
oldalon elterülő Helembát összekötő, az országhatárt képező Ipoly folyón átívelő tervezett közúti hídhoz vezető 
úthoz is. Ezzel megteremtve a kapcsolatot az EuroVelo6 Fekete-erdőtől a Fekete tengerig húzódó kerékpárúthoz.  

Ipolydamásd és Letkés község – az Ipoly folyó megismertetéséhez csatlakozva a PONTIBUS ETT-vel közösen –
pályázott és pályázik kisléptékű turisztikai fejlesztésekre, aminek keretében Letkésen már megépült egy kikötő.  

Mivel a kikötő mellett halad az Ipolydamásd és Szob között megvalósuló kerékpárút, ezért a Letkés Község 
Önkormányzata fejleszteni szeretné a településen túrázók (vízi, kerékpáros) kiszolgálási színvonalát pihenő- és 
tisztálkodó hellyel, csónaktároló és javító műhely kialakításával, közparki funkciók elhelyezésével. 

A fejlesztési szándékok megvalósítása érdekében a fejlesztési terület értékeit és korlátait előzetesen felmérték, 
és felkérték a Start Építészműhelyt, hogy egy koncepciótervben fogalmazzák meg a község elképzeléseit a terület 
adottságait figyelembe véve.  

A határmenti megyék és települések közös területfejlesztési tevékenységének egyik következő állomása a Letkés 
területén elhatározott beruházás, amelynek keretein belül megvalósulhat az Ipoly mentén létesítendő 
kerékpárút jelenlegi végállomása és egy vízi sportközpont. A későbbi fejezetekben ismertetett elképzelések 
szerint a beruházói szándék a területen a fenti létesítmények megvalósítása a hozzá tartozó út- és 
zöldfelületekkel. 

 

 

http://www.pontibusegtc.eu/index.php/hu/
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A terület várható hasznosítása a felkért Start Építészműhely által kidolgozott építészeti vázlattervek alapján 
szükségessé teszi a terület hatályos településrendezési eszközökben szereplő területfelhasználásának, 
szabályozásának átgondolását és új szemléletű kidolgozását.  A településrendezési eszközök fenti célok elérése 
érdekében történő módosítása Letkés Község Önkormányzatának megbízásából készül. 

2.2. A tervezési terület ismertetése 

A tervezési terület községen belüli elhelyezkedését az 
áttekintő térkép mutatja be. 

A tervezett beruházással érintett terület Letkés közigazgatási 
területének a nyugati szélén, a Magyarország – Szlovákia 
határát képező Ipoly folyó és Letkés belterülete között 
húzódik. A folyó szlovák oldalán, a tervezési terület közelében 
Ipolyszalka község belterülete figyelhető meg. 

A terület gerincét a 0200-as és a 0201-es hrsz.-ú telkeken 
vezető 12111 jelű országos mellékút, a Diófa utca képezi. 

1. ábra: A módosítással érintett terület községen belüli 
elhelyezkedése – áttekintő légifotó Forrás: Google maps) 

E tervezést megelőzően a beruházás megvalósíthatóságának előzetes felmérése érdekében NATURA2000 
hatásbecslés készült az építészeti vázlattervek figyelembevételével. Jelen tervezés során a hatásbecslés egyes 
megállapításait felhasználtuk. 

„A település belterületétől nyugatra, egészen az Ipoly folyóig csaknem sík szántóföldek húzódnak. Az Ipoly-völgy 
tengerszint feletti magassága az érintett szakaszon kb. 105- 110 m közötti, amit gyakran elöntött a folyó.”  

„A tervezési terület a falu és az Ipoly között húzódó árvízvédelmi töltés két oldalán található. A vizsgálat érinti 
részben az Ipoly folyó vándorlása miatt a régi folyómeder területét is. Az egykori parti területeken, a jelenlegi 
medert kisérő töltés mentett és nem mentett oldalának területei is érintettek a vizsgálat során, a folyót 
keresztező, határátkelést biztosító, keresztező út két oldalán.” 

2. ábra: A tervezett kerékpáros pihenő és vízi sportközpont 
helyszíne Letkés térképén 

„A töltésen vezetett kerékpárút a Letkés-Ipolyszalka közti 
határállomásokat összekötő Diófa utcáig tart jelenleg. A 
töltésen tovább csak később tervezik vezetni Ipolytölgyes 
irányába a kerékpárutat. Azonban a Diófa utca 
kereszteződésének lehetséges elkerülése érdekében a jelen 
vizsgálat kiterjed a Diófa utca északi oldalán a mentett 
oldalra is. 

Az Ipoly folyó keleti, magyar oldalán a galériaerdő keskeny 
sávban kíséri a folyót. A galériaerdő és a szántó közötti 
területen vízparti cserjék és invazív gyomfajok találhatóak.  

Meg kell jegyezni, hogy az Ipoly folyót egykor kísérő ártéri ligeterdők, égeres láperdők mára már nagyrészt 
megsemmisültek, helyüket mocsárrétek, láprétek, megművelt területek foglalják el. Az egykori Ipolymenti 
homoki tölgyesek sem fedezhetők fel.  

A töltés két oldalán az erdők megszűnését követő, intenzív mezőgazdasági növénytermesztést követően 
másodlagosan kialakult rétek találhatóak, ezért a vizsgált terület telkei jelentős része gyeppel borított, kisebb 
részben fás, cserjés állománnyal bír.” 

„Az ártéri rész elérése érdekében a 0201 hrsz.-ú Diófa utcáról délre és északra is le lehet hajtani. A kitaposott 
lehajtókhoz nem tartozik külön hrsz.-ú út, a lehajtók a közút telkének részei.  

A Diófa utcától délre található kikötőhöz is ezen a lehajtón keresztül lehet lejutni. A csónakokat is ezen a lehajtón 
tudják lejuttatni a folyóhoz. Az út déli oldalán lévő lehajtó és az árvízvédelmi védvonal (gát) között homokdepónia 
található az árvízvédelmi védekezéshez. 

A MÓDOSÍTÁSSAL 
ÉRINTETT TERÜLET 

A MÓDOSÍTÁSSAL 
ÉRINTETT TERÜLET 
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A homokdepónia, a lehajtó, és a kikötő közelében lévő gyepes területek degradáltsága a légifelvételeken is jól 
látható. A helyszínen ez még egyértelműbben látható. 

A mentett oldalon a gátlábánál vízelvezető árok található, amely a gyakoribb vízborítás következtében cserjés, 
fás növényállomány kísér.  

A vízelvezető ároktól keletre a vándorló Ipoly folyó eredeti medrének partja található, az eredeti folyómedert 
kisérő galériaerdősáv maradványaival. Eredetileg az Ipoly a 124 hrsz-ú telken folyt. A feltöltött folyómeder és 
partja csaknem teljesen sík terület a Diófa utca északi és déli oldalán is. A régi folyómeder gazdagabb 
növényvilága jelzi, hogy a talaj nedvességtartalma kedvező. Feltehetően a faluból „kifolyó” csapadékvíz felszíni 
eljutását az Ipolyig az árvízvédelmi gát és a vízgyűjtő árok korlátozza.” 

 

3. ábra: Légifelvétel a konkrét beruházással érintett terület lehatárolásával 2021. (Forrás: 
https://www.google.com/maps/place/Letkes) 

„Az épített tájképet a Diófa utcán a település nyugati vége, a vizsgált terület széle határozza meg, amely nem 
hagyományos falusias lakóépületekkel épült be. Jellemzőbb a hatvanas-hetvenes évek építészeti stílusa. Sok a 
„Kádár-kocka” épület, illetve a hatvanas-hetvenes évek stílusában átépített hagyományos falusias lakóépület. Az 
utca utolsó épülete a határállomás.” A fa burkolatú, földszintes, magastetős épület előtt az utca és tájképben is 
meghatározó elem, a határátkelő acél szerkezetes, fémlemez fedésű építménye. „Az épület mögött, a vizsgált 
terület felé eső meghatározó elem még az adótorony vasszerkezete, amit a felnövekvő fák sem tudnak takarni.  

    

4. ábra: Fotó a határátkelő környezetéről és a terület látképe a vasszerkezetű hídról nézve (Forrás: Google maps) 

Az épített elemek közöl meghatározó elem még a régi folyómedret, valamint a határfolyót és árteret átívelő 
vasszerkezetű híd, valamint az út két oldalát kisérő korlátsor a két határátkelő között. 

https://www.google.com/maps/place/Letkes
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Épített elemnek tekinthető az árvízvédelmi töltés keleti oldalán található csapadékvízgyűjtő, aminek 
feliszapolódott szélein változatos vízparti növényállomány alakult ki. 

Az Ipoly folyót keskeny galériaerdő kíséri, amiben sok a kiszáradt fa, és néhol a cserjesávot kiszorítja a selyemkóró 
(Asclepias syriaca).  

    

5. ábra: A mentett oldal látványa a hídról és a csapadékvíz elvezető csatorna, háttérben az árvízvédelmi töltéssel 
(Forrás: Google maps) 

Az ártér egységesen kaszált, mozaikossága a vízállástól függően változik. A vizsgált oldalon a folyóhoz való lejutást 
kitaposott ösvény biztosítja, amin a tehergépjárművek lejutása is biztosított az árvízvédelmi töltésről. A lehajtó 
mellett az árvízi védekezést segítő homokdepónia található. 

Az elsőrendű árvízvédelmi vonal gyepes egységesen kaszált felülete jól elhatárolja az ártéri gyepes területet a 
mentett oldal gazdagabb növényállományától. 

A mentett oldalon a falu szélén a rézsűben a szukcesszió hatására a cserjés fás állomány sűrűsödő és erősödő 
vegyes fajokból álló állománya takarja el a falu épületeit. 

A rézsű előtt az árvízvédelmi töltésig a régi folyómedret kísérő galériaerdő maradványai törik meg a kaszálók, 
legelők és szántóterületek növényállományát.”  

 

6. ábra: Légifelvétel a földrészlet határokkal a konkrét beruházással érintett terület lehatárolásával (Forrás: 
https://ekozmu.e-epites.hu/alkalmazas/lakossag/menu/terkep/tajekoztatas/kozmuterkep) 

A tervezési terület jelenleg beépítetlen. A gyepes réteket csupán kitaposott földutak szakítják meg helyenként. 
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A Diófa utca déli oldalán elektromos légvezetékek is végig haladnak a tervezési területen. 

    

7. ábra: Az árvízvédelmi töltés, a vízelvezető árok és a Diófa utca látképe, valamint a töltésen húzódó földút 12111 
jelű közúton átvezető szakasza (Forrás: Google maps)  

    

8. ábra: Az Ipoly folyón átívelő híd és a határ Szlovák oldala (Forrás: Google maps) 

    

9. ábra: A folyó és a hídtól északra elterülő ártér, valamint az ártéri gyepes terület 

A konkrét módosítással érintett területbe csupán a belterületi határ mentén húzódó 705-ös és 106/2-es hrsz.-ú 
belterületi ingatlanok, valamint a külterületen az Ipoly régi medrének 124-es és 07/12-es hrsz.-ú ingatlana, az 
ezen ingatlanok és az árvízvédelmi töltés által határolt 0203-as és 0199-es hrsz.-ú földrészlet tartozik. 

A részletesebb vizsgálat azonban e területnél bővebb tervezési területre készült, amelybe az árvízvédelmi töltés 
és az Ipoly folyó jelenlegi medre közötti területsáv, azaz a 0202-es és 0198-as hrsz.-ú ingatlanok, illetve a Diófa 
utca e sávba tartozó 0201-es hrsz.-ú földrészlete is bele tartoznak. 

A tervezett kerékpáros pihenő megvalósításához vizsgált ingatlanok földügyi nyilvántartás szerinti adatai az 
alábbiak: 

Helyrajzi szám Művelési ág Tulajdonos/Kezelő Terület   Megjegyzés 

705  Kivett közterületLetkés Község Önkorm.   1.992 m2 Teleknagyság –  

Mért adat: 2741 m2 

 
106/2  Kivett  Ipolyvölgye Mezőgazdasági 2.144 m2  Teleknagyság –  

beépítetlen ter.   Szövetkezet     Mért adat: 1989 m2 

        

124  Ipoly folyó Magyar Állam    7.294 m2 Natura2000 terület a 275/2004. (X.8.) Korm.  

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság rendelet és a 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet 

alapján 
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0203  Legelő 2  Magyar Állam  45.612 m2 Natura2000 terület 

Agrárpolitikáért felelős miniszter és a Nemzeti Földügyi Központ 
 

0200  Kivett út  Magyar Állam    1.508 m2 Natura2000 terület 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
 

0199  Legelő 2    Magántulajdon    17.499 m2 Natura2000 terület 

 

07/12  Ipoly folyó Magyar Állam    9.204 m2 Natura2000 terület 

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Vezetékjog 31 m2 területre az ELMŰ Hálózati 

Elosztó Kft. részére 

 

10. A tervezési terület térképe (Forrás: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu) 

A MÓDOSÍTÁSSAL 
ÉRINTETT TERÜLET 

A VIZSGÁLT TERÜLET 

http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu
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11. ábra: A tervezési terület légifotója (Forrás: Google maps)) 

  

A MÓDOSÍTÁSSAL 
ÉRINTETT TERÜLET 
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2.3. A hatályban lévő településrendezési eszközök ismertetése a tárgyi terület 
vonatkozásában 

2.3.1. Településszerkezeti terv 

A település teljes közigazgatási területére jelenleg a Letkés Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
72/2004. (X.28.) számú önkormányzati határozatával elfogadott Településszerkezeti terv (a továbbiakban TSZT) 
van hatályban. 

 

12. ábra: Letkés község hatályban lévő SZT-1 jelű Településszerkezeti tervének kivágata a 705-ös hrsz.-ú ingatlan 
környezetéről 

Letkés község érvényben lévő Településszerkezeti terve szerint a tervezési terület – mint az előző tervrészleten 
is látható – több különböző területfelhasználási egységbe tartozik. Az Ipoly folyó és az árvízvédelmi töltés mentén 
húzódó vízelvezető árok keskeny sávja egyértelműen a vízgazdálkodási területbe sorolt. A régi folyómeder és a 
korábbi medret kísérő ártéri rét a vízfolyás jelenlegi vonaláig a TSZT színezése szerint zöldterület, közpark 
besorolású, de a területen feltüntetett betűjelek szerint ez a széles sáv szintén a vízgazdálkodási területbe 
tartozik.  

A belterületi határ mellett, attól keletre, az Ipolyszalka felé vezető úttól délre Mk jelű kertes mezőgazdasági 
területet ábrázol a terv, amely a tervezési területen belül két ingatlant érint. A 705-ös hrsz.-ú földrészlet egy 
változó szélességű területsáv a belterületi határ mentén, amit délnyugatról és északkeletről is a folyó korábbi 
medrei határolnak. Az északkeleti határt képező régi folyómeder színezés és betűjel szerint is Z jelű zöldterület, 
közpark besorolású. Szintén ebbe a kategóriába sorolt a 106/2-es hrsz.-ú ingatlan is, amely a 705-ös hrsz.-ú 
ingatlantól délre húzódik a belterületi határ folytatása mentén. 

A 705-ös hrsz.-ú földrészlettől északra, a 12111 jelű út vonaláig a határátkelő beépítésre szánt különleges 
területének KH jelű, határátkelőhely elnevezésű területfelhasználási egysége van ábrázolva. Ezt a belterületen Lf 
jelű falusias lakóterület veszi körül. A tervezési területtől nem messze, kelet felé egy jelentős méretű, beépítésre 
szánt különleges sportterület besorolású tervezett távlati fejlesztési terület került kijelölésre a TSZT-n.  

A 12111 jelű út a terven országos mellékútként jelölt, amely mentén tervezett kerékpárutat is ábrázol a TSZT. 

MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET 
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13. ábra: A Településszerkezeti terv jelmagyarázata 
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Szintén tervezett kerékpárút került kijelölésre az Ipoly folyó magyar oldalán, az árvízvédelmi töltés vonalán, 
amely egyrészt délről, Ipolydamásd felől érkezik a folyó mentén, másrészt Letkés belső területe felől a Fő utca 
vonalán, a Letkés patak két oldalán haladva. Ez a kerékpárút a Diófa utcát keresztezve halad tovább északi irányba 
a gáton, a folyó vonalát követve. 

Az Ipoly folyó és a belterületi határ közötti teljes sáv a NATURA2000 területbe sorolt, amelynek lehatárolása is 
feltüntetésre került a terven. 

Szimbólummal ábrázolásra került a határátkelő, valamint a Diófa utcától északra, a folyó mai és régi medre 
közötti részen tervezett csónakkikötő és táborhely. 

A 72/2004. (X.28.) számú önkormányzati határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terv Leírása az alábbi 
megállapításokat és elhatározásokat tartalmazza, amelyek a tervezési terület vonatkozásában figyelembe 
veendők: 

„IDEGENFORGALOM 

Letkés kitűnő turisztikai lehetőségekkel rendelkezik. Legnagyobb kincse a (még) viszonylag tiszta és érintetlen 
környezet, csend és nyugalom. Ezek hosszú távú megőrzése érdekében nagyon körül-tekintően kell bánni a 
turisztikai fejlesztésekkel. Kereskedelmi szálláshelyek a községben nincsenek. 

A Borostyánkő-út Programban 1997 óta részt vesz az Ipoly Unió (Ipoly menti – magyarországi és szlovákiai – 
települések társulása) is. Célja a környezetbarát szemléletű turizmus feltételeinek javítása, a határon átnyúló 
együttműködések erősítése, különös tekintettel a közös történelemre, a természeti és kulturális örökségre. 
Kiadványuk szerint az alsó Ipoly-völgy (Drégelypalánk – Szob) a folyó 254 km-es hosszúságából 75 km-t tesz ki; ez 
a szakasz vízitúrázásra kiválóan alkalmas. 

Adottságok: 

 a község fekvése: a folyó (mint útvonal, és mint vizes élőhely), a parti síkság (mely itt szélesebb, mint a 
torkolat felé), a Börzsöny közelsége (a község határának jó része a Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz tartozik); 
vízi, kerékpáros, gyalogos, lovas és vadászati turizmus lehetősége, rekreáció (horgászat, strand, 
vadmegfigyelés, falusi turizmus) 

 a Trianoni csatorna 

 Szlovákia szomszédsága, a határátkelőhely megléte 

 a falu régészeti potenciálja 

 a terület korábbi periférikus elhelyezkedéséből adódó érintetlen táj, környezet 

 nem alakult ki a területen „elüdülősödött” zártkert, kistelkes hétvégi házas beépítés 

Cél: az idegenforgalom kiegyensúlyozott fejlesztése; összhang megteremtése a fejlesztések és a környezetállapot 
között. Az emberi igények változásával és növekedésével elkerülhetetlenek a fejlesztések, de ezek helye, 
mértéke, minősége úgy választandó meg, hogy a táj, a környezet karaktere, viszonylagos érintetlensége 
megmaradjon. Ezért a minőségi turizmus fejlesztését kell megcélozni, változatos kínálattal. 

Fejlesztések:” 

 „az Ipoly árvízvédelmi töltése ideálisan használható kerékpár vagy lovastúra-útvonalként. Ez a lehetőség 
az EU csatlakozást követően, a határok „eltűnése” után valósítható meg reálisan. 

 az árvízvédelmi töltés déli végénél, a szivattyúház magasságában a parton csónakkikötő és táborhely 
kialakítását javasoljuk. Csónakkikötő létesítése indokolt a határátkelő környékén is (ez a vízitúrázók 
beszerzési igényeinek kielégítését könnyíti meg). Mindkét helyen biztosítani kell a megfelelő higiénés 
lehetőségeket (WC-mosdó, szeméttároló).” 

A TSZT műleírása „Tájrendezés - Zöldfelületek és tájvédelem” című fejezetének javaslati része így ír a javasolt 
folyóparti fejlesztésekről: 

„A külterületek egy része a Nemzeti Park védett területeinek pufferterületeként kell szolgáljon, lehatárolásuk és 
területhasználatuk speciális szabályozása kiemelkedő fontossággal bír. A védett területek ezen kívül 
összekötendők ökológiai hálózatként vonalas és pontszerű elemekkel. Ennek érdekében a természetszerűen 
kialakított, egységes zöldfelületi rendszer megvalósítása mind bel-, mind külterületen szükséges. 
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A zöldterületek közt kiemelt jelentőségűek a természetvédelmi területek, illetve a folyók parti sávjai. Ezek 
fejlesztése szükséges úgy, hogy állapotuk javuljon, felhasználásuk alkalmas legyen idegenforgalmi, rekreációs 
funkció ellátására is.” 

„Az Ipoly-part a település kiemelt tájképi értéke, vonzó zöldfelületté alakítása lényeges, kialakítható itt sétány, 
bicikliút, játszótér, kemping, mindez természetközeli zöldterületbe ágyazva, ahol szigorúan csak honos és a 
vízparti környezethez illeszkedő fajok használata megengedett.” 

Ezeknek, a már 2004-ben elhatározott fejlesztéseknek a megvalósulását hivatott elősegíteni a jelen terv tárgyát 
képező beruházás. A fenti elhatározások megvalósításához segítheti hozzá a települést a belterületi határ mentén 
húzódó 705-ös hrsz.-ú ingatlanon tervezett vegyes funkciójú épület, és a további turisztikai, rekreációs célú 
létesítmények létrehozása. Ehhez azonban a tervezési terület egy részének átsorolása szükséges a hatályban 
lévő Településszerkezeti terv módosításával. 

2.3.2. Szabályozási terv 

A település teljes közigazgatási területére jelenleg Letkés Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 
15/2004. (X.28.) számú, többször módosított önkormányzati rendelete (a továbbiakban HÉSZ) van érvényben 
Letkés község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről. A HÉSZ mellékletét képezi az SZ-2 jelű Letkés 
külterületi övezeti térkép (a továbbiakban ÖT). és a SZ-1 jelű Letkés község belterületi szabályozási terv (a 
továbbiakban SZT) elnevezésű tervlapjai. 

 

14. ábra: Az SZ-2 jelű Letkés külterületi övezeti térkép kivágata a 705 hrsz.-ú ingatlan környezetéről 

A tervezési terület egy része az SZ-2 jelű Letkés külterületi övezeti térképen szabályozott. Az Ipoly és a belterületi 
határ között húzódó változó szélességű sáv a vízgazdálkodási terület V jelű övezetébe tartozik, ahol alaprajzi 
jelként, alászürkítve szerepel az Ipoly folyó és az árvízvédelmi töltés mentén húzódó vízelvezető árok vonala. 

MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET 



LETKÉS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA  
KERÉKPÁROS PIHENŐ KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN – VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 

21 

 

A területen keresztül húzódik az ÖT-n KÖu jellel és egy vastag vonallal ábrázolt országos közút, a Diófa utca.  

Az ÖT e jelöléseken kívül csupán a területet magába foglaló NATURA2000 terület lehatárolását ábrázolja. 

 

 

  

15. ábra: A Letkés külterületi övezeti térkép jelmagyarázata 

A tervezési terület további részét az SZ-1 jelű Letkés község belterületi szabályozási terve ábrázolja. 

A módosítással érintett 705-ös és 106/2-es hrsz.-ú belterületi ingatlan a SZT szerint a kertes mezőgazdasági 
terület MK jelű övezetébe sorolt a szomszédos belterületi ingatlanokkal együtt.  

Az Mk jelű kertes terület északi szélén a határállomás beépítésre szánt különleges területbe tartozó Kh jelű építési 
övezete van építési övezet határa jelöléssel lehatárolva. Az alaptérképen árvízvédelmi töltés elnevezéssel 
szereplő, az Mk jelű övezetbe sorolt telektömbtől keletre húzódó észak-déli irányú sáv a TSZT-től eltérően V jelű 
vízgazdálkodási terület meghatározást kapott. A SZT alaptérképi elemként jelöli a Diófa utca kialakult szélességű 
közterületi sávját, és a határállomástól keletre egy 10 férőhelyes parkoló is feltüntetésre került a terven.  
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16. ábra: Az SZ-1 jelű Letkés község belterületi szabályozási terv kivágata a tervezett kerékpáros pihenő környezetéről  
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17. ábra: Letkés község belterületi szabályozási terv jelmagyarázata 

2.3.3. Helyi Építési Szabályzat 

Letkés község jelenleg hatályban lévő Helyi Építési Szabályzata az Önkormányzat Képviselő-testületének a 
15/2004. (X.28.) számú, többször módosított önkormányzati rendelete, amely egységes szerkezetbe van foglalva 
a 2/2009. (III.02.) számú rendelettel, az 1/2012. (II.13.) számú rendelettel és az 5/2020. (V.14.) számú rendelettel 
(a továbbiakban HÉSZ).  

A HÉSZ 21. §-a tartalmazza a mezőgazdasági területek általános előírásait, amelyen belül a kertes mezőgazdasági 
területekre vonatkozóan az alábbi előírások relevánsak a módosítással érintett terület vonatkozásában: 

 

 

 

A HÉSZ 22. §-a pedig a vízgazdálkodási területekre vonatkozó általános előírásokat tartalmazza: 



LETKÉS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA  
KERÉKPÁROS PIHENŐ KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN – VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 

24 

 

         

 

2.4. A tervezés során figyelembe vehető adottságok 

- A tervmódosítás a Településszerkezeti terv módosítását is szükségessé teszi, a település területfelhasználási - 
területi mérlegét is befolyásolja, ezért a területrendezési tervekkel való összhang igazolását is teszi szükségessé.  
- Mivel új beépítésre szánt terület is kijelölésre kerül, ezért a biológiai aktivitásérték számítása és szinten tartása 
is szükséges.  
- A tervezett beépítéshez igazodóan a Településszerkezeti, a Szabályozási tervlap és Helyi Építési Szabályzat 
módosítása megtörténik.  
- A tervezési terület közúton jól megközelíthető, a település egyik legfontosabb útját jelentő, a Letkést a szlovákiai 
Ipolyszalkával összekötő Diófa utca felől. A terület vasúton nem érhető el. 
- A tárgyi területet átszelő Diófa utca megfelelő szabályozási szélességgel rendelkezik, amely a jelenlegi és a 
várható forgalom lebonyolítására alkalmas. A területet a tervezett beruházás keretein belül csupán kerékpárutak 
és gyalogutak építése érinti.  
- A terület használatához szükséges alapközmű ellátás – a vízellátás, a villamosenergia-ellátás, 
szennyvízelhelyezés – biztosítható, a víz és az egyéb szükséges közművek a fejlesztési terület környezetében 
rendelkezésre állnak, a szükséges közműkapcsolatok megvalósíthatók, a tervezési területen a kialakítható 
létesítmények működéséhez szükséges kapacitás biztosítható. A fejlesztési terület infrastrukturális ellátása a 
meglévő hálózatokra épülve a funkcióból és építési intenzitásból adódó terhelésre méretezve kerülhet 
kialakításra, szükség esetén fejlesztésre.  
- A belterület nyugati szélén elhelyezkedő 705-ös és 106/2-es hrsz.-ú ingatlan területéhez kelet felől közvetlenül 
további, a kertes mezőgazdasági terület Mk jelű övezetébe sorolt földrészletek csatlakoznak, amely a tervezett 
sport és rekreációs célú területfejlesztést nem lehetetleníti el. 
- A tervmódosítással érintett terület tervezett funkciója nem sért sem építészeti, sem régészeti, sem ökológiai, 
sem földvédelmi értékeket.  
- A tárgyi terület tervezett beépítésének jellegéből és elhelyezkedéséből, tervezett fejlesztéséből következően 
nem jelentős zavaró hatású beruházás jön létre, a beépítési intenzitás a jelenlegi beépítettséghez képest csupán 
minimális mértékben növekszik.   
- A fejlesztési területen az épületek és egyéb létesítmények elhelyezésénél és az építési hely meghatározásánál 
figyelembe veendők a településkép-védelem érdekei.  
- A Diófa utca mentén és az árvízvédelmi töltés vonalán figyelembe kell venni a településrendezési eszközökben 
tervezett kerékpárút nyomvonalának helyigényét, és a közterületet, a tervezett épületet és az egyéb kiszolgáló 
létesítményeket erre tekintettel kell kialakítani. 
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2.5. A javasolt tervmódosítás 

2.5.1. A Településszerkezeti terv módosító javaslata 

A jelen tervmódosítással érintett, a Diófa utcától délre, a belterületi határ mentén elhelyezkedő 705-ös hrsz.-ú 
ingatlan területe a Településszerkezeti tervben a beépítésre nem szánt Mk jelű kertes mezőgazdasági terület 
területfelhasználási egységbe tartozik. Mivel a telken a jelenlegi előírások alapján csak szerszámtároló épület 
helyezhető el legfeljebb 3,0 méteres építménymagassággal, ezért a belterületi ingatlanon a tervezett vegyes 
funkciójú, elsősorban kerékpáros pihenő céljára szolgáló épület létrehozásához a tervezési terület egy részének 
átsorolása szükséges a hatályban lévő Településszerkezeti terv módosításával. A tárgyi területre vonatkozó 
tervmódosítás során a TSZT-en a tervezési terület azon része, ahol a beruházás keretein belül az egyetlen 
épület megvalósítása tervezett (705 hrsz.-ú közterület északi része), beépítésre szánt különleges rekreációs 
területbe kerül átsorolásra. A közterület déli része a közúti közlekedési területbe kerül átsorolásra annak 
érdekében, hogy a hatályos településrendezési eszközök hamarosan bekövetkező felülvizsgálata során egy 
megfelelő út kiszabályozása megtörténhessen.  

Szintén átsorolásra javasolt a belterületi határ és az árvízvédelmi töltés között fekvő, jelenleg vízgazdálkodási 
területbe sorolt a 0203, a 124, a 07/12 egy része (4976 m2) és a 0199 hrsz.-ú földrészlet, amelyek célszerűen 
beépítésre nem szánt különleges rekreációs területként tudnak helyet biztosítani az oda tervezett 
játszótérnek, sátorhelyeknek, focipályának és kisebb időszakos vízfelületeknek, burkolt felületeknek. A 
területek átsorolásán kívül a módosítással érintett területen áthelyeztük a tervezett táborhely szimbólumát a 
12111 j. út déli oldalára az elkészült építészeti vázlattervnek megfelelően. 

Az új beépítésre szánt terület kijelölése miatt a település biológiai aktivitás értékének szinten tartását igazolni 
kell. Ennek érdekében szükségessé válik egy új erdőterület kijelölése, amit a 705-ös hrsz.-ú, részben átsorolásra 
javasolt ingatlanhoz délről csatlakozó 106/2-es hrsz.-ú földrészleten lehet megoldani. Ennek érdekében a 
jelenleg Mk jelű kertes mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe sorolt ingatlan Ev jelű védőerdő 
területbe kerül átsorolásra.  

 

18. ábra: Letkés község hatályban lévő SZT-1 jelű Településszerkezeti tervének módosító javaslata a 705-ös hrsz.-ú ingatlan 
környezetére    

MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET 



LETKÉS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA  
KERÉKPÁROS PIHENŐ KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN – VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 

26 

 

 

  

  

 

19. ábra: Letkés község hatályban lévő SZT-1 jelű Településszerkezeti terve jelmagyarázatának kiegészítése 

A vizsgált terület többi része a hatályos terv szerinti vízgazdálkodási terület területfelhasználási egységben 
marad, a településrész szerkezete, feltáró útjainak hálózata és ezzel párhuzamosan a különböző 
területfelhasználási egységek lehatárolása nem változik.   

Tervezett TSZT módosítás:  Mk > Kre  –   2.366 m2 = 0,24 ha (705 hrsz északi része) 
Mk > KÖu  –      375 m2 = 0,04 ha (705 hrsz déli része) 
Mk > Ev   –   1.904 m2 = 0,19 ha (106/2 hrsz északi része) 
Mk > KÖu  –         85 m2 = 0,01 ha (106/2 hrsz déli része) 
V > Kb-Re  – 75.381 m2 = 7,54 ha (124, 0203, 0199, 07/12 egy r.) 

A kerékpáros pihenő szolgáltatási, vendéglátási célú épületének megvalósítását a beépítésre szánt különleges 
terület előírásai teszik lehetővé. Ez a besorolás illeszkedik a település belterületén, a Diófa utcától délre, a 
tervezési terület közelében tervezett sportterület már meghatározott területfelhasználási kategóriájához, és jól 
kapcsolódhat a belterületi határ és az Ipoly között tervezett beépítésre nem szánt különleges területhez, valamint 
az Ipoly folyó és az árvízvédelmi töltés közötti sávban elterülő vízgazdálkodási területekhez. Az e területen 
megvalósuló épület bővítheti majd a település rekreációs jellegű szolgáltatásainak körét, ami a kerékpáros és 
egyéb turisták mind szélesebb körű ellátása miatt nagyon fontos a település és az Ipoly-menti térség életében.  

A fentiek értelmében a jelen módosító javaslat során eszközölt változtatás a település területfelhasználási - 
területi mérlegét is befolyásolja, és szükségessé teszi a területrendezési tervekkel való összhang igazolását. Mivel 
új beépítésre szánt terület is kijelölésre kerül, ezért a biológiai aktivitás érték számítása és szinten tartása is 
szükséges.  

A TSZT rajzi munkarészének vonatkozásában egyéb módosítás nem szükséges. 

A TSZT leírása már 2004-ben tökéletesen megfogalmazta azokat a fejlesztési lehetőségeket, amelyek egy 
részének megvalósítására most sor kerülhet, így a leírás módosítása nem szükséges.  

2.5.2. A Szabályozási terv módosító javaslata  

A Beépítési tervjavaslat megvalósításához szükséges a jelenleg érvényben lévő Helyi Építési Szabályzat és az 
annak mellékletét képező Külterületi övezeti és Szabályozási terv kisebb mértékű módosítása is, amely az 
ismertetett városrendezési elképzelések alapján kidolgozott Településszerkezeti tervnek megfelelően készül. 

A jelen beruházás keretében tervezett egyetlen épület megvalósítására a belterületi határ mentén húzódó 
705-ös hrsz.-ú közterület északi része alkalmas, mivel egyrészt az Önkormányzat tulajdonát képezi, másrészt 
nem része az Ipoly-parti területeket kivétel nélkül lefedő NATURA2000 területnek. A korábbi fejezetekben 
ismertetettek alapján a jelen tervezés tárgyát képező 705-ös hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó Mk jelű övezet 
paraméterei nem felelnek meg a fejlesztési elképzeléseknek, mivel a kertes mezőgazdasági területen 
elhelyezhető funkciók és az övezetre meghatározott paraméterek nem teszik lehetővé a tervezett vegyes 
funkciójú, vendéglátó, szolgáltató épület terv szerinti kialakítását a belterületi földrészleten, ezért az ingatlan 
vonatkozásában másik területfelhasználási egység és másik övezet meghatározása válik szükségessé. A fentiek 
alapján a belterületi szabályozási terven a 705-ös hrsz.-ú ingatlan északi része, 2366 m2 nagyságú terület az Mk 
jelű kertes mezőgazdasági területből a beépítésre szánt különleges területek közé tartozó Kre jelű építési 
övezetbe kerül átsorolásra. A földügyi nyilvántartás szerinti közterület besorolású földrészlet déli része, 375 
m2 a közúti közlekedési terület KÖu jelű övezetébe kerül átsorolásra.  
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Szintén módosításra javasoljuk a belterületi határ és az árvízvédelmi töltés között fekvő, jelenleg 
vízgazdálkodási területbe sorolt 0203, 124, 07/12 egy része és 0199 hrsz.-ú földrészletek területét, összesen 
75.381 m2 területet, amelyek területén játszótér, sátorhelyek, focipálya és kisebb időszakos vízfelületek, 
burkolt felületek megvalósítása tervezett. E jelentős kiterjedésű területet – a Településszerkezeti terv 
módosítására vonatkozó javaslatnak megfelelően – a külterületi övezeti terv módosítása során a 
vízgazdálkodási terület V jelű övezetéből a beépítésre nem szánt különleges rekreációs terület Kb-Re jelű 
övezetébe javasoljuk átsorolni. Ezen a területen jelenleg épület nem tervezett. A 07/12 és a 124 hrsz.-ú 
ingatlanokból, az Ipoly folyó volt medrének területe felett 740 m2 kiszabályozásra kerül KÖu jelű közúti 
közlekedési területként a Diófa utca kialakult területének és a 705 hrsz.-ú ingatlan közterületi kapcsolatának 
a biztosítása érdekében. Ez a közlekedési terület a híd miatt azonban a Kb-Re jelű övezet felett külön szintben 
alakul ki, így a különleges rekreációs terület nagyságát nem csökkenti.   

A TSZT-nek megfelelően átsorolásra javasolt még a belterületi 106/2-es hrsz.-ú földrészlet is, amelynek 
legnagyobb része az Mk jelű kertes mezőgazdasági területből Ev jelű védőerdő területbe kerül a belterületi 
szabályozási terven a biológiai aktivitás érték szinten tartása érdekében. Az ingatlan északi részén, a 705-ös 
hrsz.-ú közterület kiegészítéseként egy 14 méter széles út kerül kiszabályozásra a terület megközelíthetősége 
érdekében. E szabályozás után az ingatlanból megmaradó 1904 m2 terület kerül védőerdő területbe 
átsorolásra, a kiszabályozott 85 m2 terület a közúti közlekedési terület KÖu jelű övezetébe kerül átsorolásra. 

A fenti módosító javaslatok érintik mind a külterületre vonatkozó SZ-2 jelű külterületi övezeti térképet, mind 
az SZ-1 jelű Letkés község belterületi szabályozási tervét.  

 

20. ábra: Az SZ-2 jelű Letkés külterületi övezeti térkép módosító javaslata a 705 hrsz.-ú ingatlan környezetéről és a terv 
jelmagyarázatának kiegészítése 

 

 

MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET 



LETKÉS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA  
KERÉKPÁROS PIHENŐ KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN – VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 

28 

 

A területfejlesztés megvalósításánál fontos szempont a minőségi területfejlesztés biztosítása, figyelembe véve a 
terület közlekedési adottságait, környezetvédelmi és egyéb védelmi követelményeit. Ezen szempontoknak a 
terület szabályozásánál és településképbe való illeszkedésénél is érvényesülniük kell. A természet és a 
településkép védelme érdekében javasolt a tárgyi területen a természetközeli zöldfelületként fennmaradó 
területrészek növénytelepítése – a TSZT leírásának megfelelően – szigorúan csak honos és a vízparti környezethez 
illeszkedő fajok használatával, helyenként, a sátorhelyek, időszakos vízfelületek környezetében lehetőleg 
háromszintű növényzet kialakításával.  

 

21. ábra: Az SZ-1 jelű Letkés község belterületi szabályozási terv módosító javaslata a tervezett kerékpáros pihenő 
környezetéről és a terv jelmagyarázatának kiegészítése   

 

 

 

Tervezett SZT módosítás:  Mk > Kre  –   2.366 m2 = 0,24 ha 
Mk > KÖu  –      375 m2 = 0,04 ha 
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Mk > Ev   –   1.904 m2 = 0,19 ha 
Mk > KÖu  –         85 m2 = 0,01 ha 
V > Kb-Re  – 75.381 m2 = 7,54 ha 

Jelen módosítás a település egyéb területeit nem érinti, a fent leírt ÖT és SZT módosítással érintett területen 
kívüli településrészekre a jelenleg érvényes településrendezési eszközök maradnak hatályban.  

2.5.3. A Helyi Építési Szabályzat módosító javaslata 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló  314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet Átmeneti rendelkezései közül Letkés községre a 2004-ben készült településrendezési eszközök miatt az 
alábbi rendelkezés az irányadó: 

„45. § (2) A 2012. december 31-én hatályban lévő, továbbá a 2012. december 31-ét megelőzően hatályban 
lévő jogszabályok alapján elfogadott településrendezési eszközök 2023. december 31-ig történő módosítása, *  

a) - a b) pont kivételével - az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek 
és jelmagyarázatának, 

(…) alkalmazásával történhet.” 

A 2012. augusztus 6-án hatályos OTÉK az alábbi előírásokat tartalmazza a különleges beépítésre szánt, illetve 
a beépítésre nem szánt területekre vonatkozóan. 

„Különleges terület 

24. § (1) A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendő építmények 
különlegessége miatt (helyhez kötöttek, jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre vagy a környezetük 
megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek) a 10-23. §-ok szerinti területektől eltérő területek. 

(2) A különleges területek célját és használatuk fajtáját, a beépítési előírásait minden esetben a helyi építési 
szabályzatban, szabályozási tervben meg kell határozni. 

(3) A különleges területek lehetnek: 
1. nagy bevásárlóközpontok és nagykiterjedésű kereskedelmi célú területek, 
2. vásárok, kiállítások és kongresszusok területei, 
3. oktatási központok területei, 
4. egészségügyi területek (kórház, szanatórium, gyógyszálló, gyógyüdülő stb.), 
5. nagykiterjedésű sportolási célú területek, 
6. a kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló (pl. szél- és napenergia) 

területek, 
7. állat- és növénykertek területei, 
8. a nyersanyag kitermelés (bányászat), nyersanyag előfeldolgozás céljára szolgáló területek, 
9. honvédelmi és katonai, valamint nemzetbiztonsági építmények területei, 
10. hulladékkezelők, -lerakók területei (települési szilárd és folyékony, egyéb veszélyes, radioaktív stb.), 
11. épületnek minősülő közlekedési építmények területei, ha azok nem a közlekedési területen belül kerülnek 

elhelyezésre, 
12. temetők területei, 
13. mezőgazdasági üzemi terület, 
14. egyéb, a 10-23. §-ban foglaltak egyikébe sem sorolható, helyi sajátosságot hordozó terület.” 

 

„Különleges beépítésre nem szánt terület 

30/B. § (1) A különleges beépítésre nem szánt területek: 

a) egészségügyi területek (szanatórium, gyógyszálló, gyógyüdülő stb.), 
b) nagykiterjedésű sportolási célú területek (golfpálya, lovaspálya stb.), 
c) a kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló területek, 
d) állat- és növénykertek területei, 
e) temetők területei, 
f) nyersanyaglelőhelyek, 
g) honvédelmi és katonai, valamint nemzetbiztonsági területek, 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200314.kor#lbj0id7f5c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200314.kor#lbj243id7f5c
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h) egyéb, a 26-30/A. §-ban foglaltak egyikébe sem sorolható, helyi sajátosságot hordozó területek. 

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt különleges beépítésre nem szánt területeken a terület rendeltetésszerű 
használatát szolgáló építmények helyezhetők el. 

(3) A különleges beépítésre nem szánt területeken épületek legfeljebb 2%-os beépítettséggel helyezhetők el.” 

A fenti előírások figyelembevételével tettünk javaslatot a módosítással érintett területek új területfelhasználási 
egységének, illetve övezetének/építési övezetének a meghatározására. 

Az előzőekben ismertetett javaslat szerint a 705-ös hrsz.-ú ingatlan északi fele a beépítésre szánt különleges 
területek közé tartozó Kre jelű építési övezetbe kerül átsorolásra, amelyben javaslatunk szerint a tervezett 
beépítettség 20%, a kötelezően kialakítandó zöldfelületi arány 60%, a megengedett legnagyobb 
épületmagasság 7,5 méter, a beépítési mód pedig oldalhatáron álló.  

Az ingatlan déli része közterületként a közúti közlekedési terület KÖu jelű övezetébe kerül besorolásra.  

A belterületi határ és az árvízvédelmi töltés között fekvő, jelenleg vízgazdálkodási területbe sorolt 0203, 124, 
07/12 egy része és 0199 hrsz.-ú földrészletek területe beépítésre nem szánt különleges rekreációs terület Kb-
Re jelű övezetébe kerül átsorolásra. Ezen a területen jelenleg épület nem tervezett, ezért itt 2%-os legnagyobb 
beépíthetőség meghatározása javasolt. A kötelezően kialakítandó zöldfelületi arány 90%, a megengedett 
legnagyobb épületmagasság javaslatunk szerint 4,5 méter. 

A 705-ös hrsz.-ú ingatlantól délre elhelyezkedő belterületi 106/2-es hrsz.-ú földrészlet útszabályozáson kívül 
fennmaradó része Ev jelű védőerdő területbe kerül átsorolásra. 

Letkés község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2004. (X.28.) számú, többször módosított önkormányzati 
rendelete 3. §-a tartalmazza a beépítésre szánt területek építési övezeteinek felsorolását, amely szerint a 
beépítésre szánt különleges területek az alábbi kategóriába soroltak: 

 

 

A módosító javaslatunk szerint meghatározásra kerülő új beépítésre szánt különleges területet be kell 
illeszteni a 3. § (5) bekezdése szerinti fenti felsorolásba az alábbiak szerint: 

   „g)      Rekreációs terület             (Kre)” 

A HÉSZ 4. §-a tartalmazza a beépítésre nem szánt területek felsorolását, amelyek között különleges terület nem 
került meghatározásra. 

A meghatározásra kerülő új beépítésre nem szánt különleges területet be kell illeszteni a 4. §-ba egy új (6) 
bekezdésként az alábbiak szerint: 

   „(6)      Beépítésre nem szánt különleges terület     (Kb)       

a) Beépítésre nem szánt különleges rekreációs terület  (Kb-Re)” 

A 4. § (3) bekezdése szerint az erdőterületek az alábbi kategóriákba tartoznak: 

 

A HÉSZ 7. §-a az épületek kialakítására vonatkozó általános előírásokat tartalmazza, melynek (1) bekezdése így 
szól: 
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Mivel azonban ezek a településképi előírások ma már HÉSZ-ben nem fogalmazhatók meg, Letkés viszont nem 
rendelkezik Településképi rendelettel, így a fenti előírások és a 7. § (2) és (3) bekezdésének egyéb, a 
tetőfelépítményekre és az anyaghasználatra vonatkozó előírásai jelen terv-módosítás során nem relevánsak. 

A HÉSZ IV. fejezete fogalmazza meg az övezetek, építési övezetek egyedi előírásait, amelyen belül a 17. § a 
beépítésre szánt különleges terület különböző építési övezeteinek előírásait tartalmazza. 

A 705-ös hrsz.-ú ingatlanészaki részére javasolt új, Kre jelű építési övezet előírásait a HÉSZ módosítása során e 
§-ba kell beilleszteni egy új (5/A.) bekezdésként az alábbiak szerint: 

„(5/A) Különleges rekreációs terület     (Kre) 

(a) Elhelyezhető fő rendeltetésű létesítmények: 
- sport és szabadidős tevékenységek, 
- az azt kiszolgáló szociális, karbantartó létesítmények, 
- vendéglátás, szolgáltatás, 
- szálláshely szolgáltatás 
céljára szolgáló építmény. 

(b) Telek kialakításra vonatkozó méretek: Minimális kialakítható teleknagyság 1000 m2. 
(c) Beépítési mód: oldalhatáron álló 
(d) Beépítettség legagyobb mértéke: 20% 
(e) Megengedett legkisebb-legnagyobb építménymagasság: 3,0-7,5 m 
(f) Zöldfelület legkisebb mértéke: 60% 
(g) Építési hely:  

- előkert:  5 m 
- oldalkert  4 m 
- hátsókert 6 m 

(h) Környezetterhelési határérték: a lakóterületen megengedett igénybevételi, kibocsátási és 
szennyezettségi határértéket kell figyelembe venni. 

(i) Beépítés minimális közművesítettségi feltételei: teljes közművesítettség.” 

A fenti előírások lehetőséget biztosítanak a kerékpáros pihenő előzetes tervek szerinti megvalósítására, a 
tervezett funkciójú épület kialakítására. 

A tervezett beépítésre nem szánt különleges területre, illetve a Kb-Re jelű övezetre vonatkozó előírásokat be kell 
illeszteni a HÉSZ-be. A beépítésre nem szánt területeket a HÉSZ 18-22. §-a szabályozza, így az új területet a 22/A. 
§ beszúrásával kell szabályozni az alábbiak szerint:  

„22/A. § Különleges beépítésre nem szánt terület 

(1) Különleges beépítésre nem szánt rekreációs terület (Kb-Re) 
(a) Elhelyezhető fő rendeltetésű létesítmények: 

- sport és szabadidős tevékenységek, 
- az azt kiszolgáló szociális, karbantartó létesítmények, 
- vendéglátás, szolgáltatás, 
céljára szolgáló építmény. 

(b) Telek kialakításra vonatkozó méretek: Minimális kialakítható teleknagyság 3000 m2. 
(c) Beépítettség legagyobb mértéke: 2% 
(d) Megengedett legkisebb-legnagyobb építménymagasság: 3,0-4,5 m 
(e) Zöldfelület legkisebb mértéke: 90% 
(f) Épület elhelyezése:  

- közterület felől:  10 m 
- oldalsó telekhatártól    5 m 
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- hátsó telekhatártól 20 m 
(g) Környezetterhelési határérték: a lakóterületen megengedett igénybevételi, kibocsátási és 

szennyezettségi határértéket kell figyelembe venni. 
(h) Beépítés minimális közművesítettségi feltételei: részleges közművesítettség.” 

A fenti előírások lehetőséget biztosítanak a 705-ös hrsz.-ú ingatlanon megvalósuló kerékpáros pihenőhöz 
kapcsolódó rekreációs létesítmények, időszakos vízfelületek, kerékpárutak előzetes tervek szerinti 
megvalósítására. 

A közlekedési területekre a HÉSZ 18. §-a vonatkozik, amely módosítás nélkül megfelel a tervezési területen belül 
található közterületek szabályozásához. 

Az erdőterületeket a HÉSZ 20. §-a szabályozza, amely alapján a 106/2-es hrsz.-ú földrészlet útszabályozáson kívül 
fennmaradó része az Ev jelű védőerdő övezetbe sorolható. A 20. § (6) bekezdése, illetve az OTÉK előírásai alapján 
„védelmi rendeltetésű erdőben épület nem helyezhető el.” A (7) bekezdés szerint pedig „Erdőtelepítés esetén 
honos, a környezeti feltételekhez alkalmazkodni képes fajokból kell választani. Gondot kell fordítani arra, hogy a 
telepítés során elegyes erdő keletkezzen.” A § egyéb előírásai is megfelelnek a tervezett védőerdő kijelölésének. 

A vizsgált, de módosítással nem érintett terület a hatályos külterületi övezeti térkép alapján a vízgazdálkodási 
terület V jelű övezetébe sorolt, mint az Ipoly hullámtere. A vízgazdálkodási területeket a HÉSZ 22. §-a szabályozza. 
A 22. § (2) bekezdése alapján a területen a vízkárelhárítási építmények mellett a sporthorgászás célját szolgáló 
létesítmények, csónakkikötő és sátorhely kialakítható. E területen épület elhelyezése nem tervezett, beépítésre 
szánt terület kijelölése nem történik, így a jelen terv-módosítás az érvényben lévő HÉSZ előírásoknak megfelel. 

A település természeti, táji értékeit a 24. § szabályozza, amelynek releváns előírásait be kell tartani e terület 
használata, fenntartása során. 

A HÉSZ egyéb módosítását jelen beruházás nem teszi szükségessé. 
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3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
A jelenleg hatályos Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv készítésekor alapos 
megalapozó munkarészek készültek, és kidolgozásra került az összes, az akkori jogszabályban előírt kötelező 
alátámasztó munkarész. Bár ez a terv 2004-ben készült, ennek ellenére a jelenlegi dokumentáció részeként új, 
részletes alátámasztó munkarészek nem kerülnek minden szakágra kidolgozásra, mivel a Településszerkezeti 
terv, a Helyi Építési Szabályzat és az érintett Övezeti, illetve Szabályozási terv szelvények módosítása során nem 
történnek olyan változások, amelyek miatt az alátámasztó munkarészek átfogó módosítása szükséges lenne. A 
javasolt változtatások alátámasztására irányuló rövid helyzetfeltáró leírás is csak a módosítással érintett területre 
(és tématerületekre) készül a szükséges szakági alátámasztó munkarészekkel együtt. 

3.1. Tájrendezés, természetvédelem 

Mivel a belterületi határ mentén húzódó 705-ös hrsz.-ú ingatlan területe nem tartozik a Natura2000 területbe 
vagy az ökológiai hálózat elemei közé, valamint természetközeli, illetve egyéb országos és helyi védett terület 
sem található a módosítással érintett területen, így a tervezett módosítás, az új beépítésre szánt különleges 
terület kijelölése nem ütközik természetvédelmi előírásokkal. 

Szintén nem része a természetvédelmi kijelölés alatt álló területeknek a védőerdő kijelölésével érintett 106/2-es 
hrsz.-ú földrészlet, így az ingatlan nagy részére vonatkozó átsorolási javaslat, valamint a földrészlet területének 
északi részét érintő közterület szabályozás nem ütközik a táj- és természetvédelmi érdekekkel.   

Természetvédelmi szempontból szükséges hangsúlyozni, hogy a jelen módosítással érintett területektől nyugatra 
húzódik az Ipoly folyó széles parti sávja, amely a Natura2000 terület részét képezi. A vízfolyás tágabb környezete 
természeti értékeinek védelmét biztosítani szükséges. Ennek érdekében a területre környezeti értékelés és 
Natura hatásbecslés készült, amely a táj- és természetvédelem kérdéseit részletesen vizsgálja, elemzi és 
kiértékeli. Jelen dokumentumban nem ismételjük meg a környezeti értékelés és Natura hatásbecslés elemzéseit, 
azok a terv mellékletét képezik. 

A tervezett védőerdősáv, valamint a tervezett beépítésre szánt különleges terület zöldfelületi kialakítása során a 
közelben húzódó vízfolyás környezete növényzetéhez igazodó, őshonos fa- és cserjefajok alkalmazása kívánatos, 
az özönfajok alkalmazása tilos a természeti értéket képviselő vízfolyás, illetve az ártéri területek növény- és 
állatvilágának, társulásainak genetikai védelme érdekében.  

3.2. Biológiai aktivitás érték  

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 7. § (3) b) bekezdése szerint: 

„b) 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,” 

Továbbá a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése kimondja: 

„A településszerkezeti terv részét képező biológiai aktivitásérték számítási eredményben, a biológiai 
aktivitásérték számítás során keletkezett növekmény mértéke rögzíthető.” 

Mivel a belterületi határ mentén elhelyezkedő 705-ös hrsz.-ú ingatlan területének északi részén a korábban 
kijelölt területfelhasználási egység, a kertes mezőgazdasági terület beépítésre nem szánt jellege megváltozik, így 
új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre, ezért a BIA érték számítást is el kell végezni.  

A BIA érték számítását a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 9. mellékletben meghatározott mutatók alapján kell 
elvégezni. A 9. melléklet szerint a kertes mezőgazdasági terület értéke 5 pont/hektár, a vízgazdálkodási terület 
értéke 7, a védelmi célú erdő értéke 9. Az országos mellékutak, helyi gyűjtőutak, kiszolgálóutak, kerékpár- és 
gyalogutak meghatározott értéke 0,6. Mivel a táblázat nem nevesít beépítésre szánt különleges rekreációs 
területet (Kre), így annak BIA értékét a táblázatban meghatározott nagy kiterjedésű sportolási célú terület alapján 
vesszük figyelembe, amelynek értéke 3. A beépítésre nem szánt különleges rekreációs területet pedig a nagy 
kiterjedésű sportolási célú terület 80% zöldfelülettel elnevezésű kategória alapján egyedileg határozzuk meg. A 
80%-os zöldfelület esetén a Korm. rendeletben megadott érték 6. Mivel jelen tervben a beépítésre nem szánt 
különleges rekreációs területet 90%-os zöldfelülettel tervezett, a BIA értéket e terület vonatkozásában 7 
pont/hektár értékkel számoljuk. 



LETKÉS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA  
KERÉKPÁROS PIHENŐ KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN – VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 

34 

 

A BIA érték az egyes területfelhasználási egységek tekintetében jelen felülvizsgálat során az alábbiak szerint 
módosul: 

BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉK SZÁMÍTÁS 

Módosítással 

érintett 

ingatlan 

Terület-

felhaszn. 

módja 

változás 

előtt 

Terület-

felhaszn. 

módja 

változás 

után 

Terület 

ha-ban 

Érték-

mutató 

változás 

előtt 

Érték 

mutató 

változás 

után 

Aktivitás-

érték 

változás 

előtt 

Aktivitás-

érték 

változás 

után 

Aktivitás-

érték 

változás  

705-ös hrsz. 

északi része Mk Kre 0,24 5 3 1,20 0,72 -0,48 

705-ös hrsz. 

déli része Mk KÖu 0,04 5 0,6 0,20 

0,00 

 -0,20 

106/2-es hrsz. 

déli része Mk Ev 0,19 5 9 0,95 1,71 0,76 

106/2-es hrsz. 

északi része Mk KÖu 0,01 5 0,6 0,05 0,01 -0,04 

0203, 124, a 

07/12 egy 

része, 0199 

hrsz.-ú 

földrészletek V Kb-Re 8,11 7 7 56,77 56,77 0,00 

Összesen         +0,04 

Mivel Letkés Településszerkezeti tervének korábbi módosításai során még nem került sor biológiai aktivitás érték 
számításra, így a jelenlegi módosítás után a település tovább „görgethető” biológiai aktivitás értéke +0,04 pont! 

3.3. Zöldfelületi rendszer, a zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére vonatkozó 
javaslatok  

A tervezett módosítások a tájat, illetve a települési zöldfelületi rendszert nem érintik hátrányosan. A módosítás 
által érintett 705-ös hrsz.-ú ingatlan és a védőerdő kijelölésével érintett 106/2-es hrsz.-ú földrészlet nem állnak 
sem országos, sem helyi szintű táj‐, illetve természetvédelmi oltalom alatt. A tárgyi terület nem része az országos 
ökológiai hálózatnak sem.  

A tervezési terület további földrészletei mind a Natura2000 területnek, mind az országos ökológiai hálózatnak 
részét képezik. A teljes területet lefedi a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete. 

A belterületi határ mentén elhelyezkedő 705-ös hrsz.-ú, valamint a 106/2-es hrsz.-ú ingatlan területe jelenleg 
még beépítetlen parlagterület. Az érvényben lévő településrendezési eszközök a két ingatlant a kertes 
mezőgazdasági területbe sorolják, mivel e területre korábban valóban a kiskertek voltak a jellemzőek. Mára 
azonban a tulajdonosok nem művelik ezeket az ingatlanokat, ezért a spontán cserjésedés nyomai láthatók a 
területen, de meghatározó növényzet nem található a tárgyi ingatlanokon. 

A jelen módosító javaslatban a 705-ös hrsz.-ú ingatlan területének északi részét beépítésre szánt területként 
ábrázoljuk, ahol a tervezett területfelhasználás a hatályos tervekben szereplőtől eltérően különleges rekreációs 
terület. A tárgyi terület tervezett területfelhasználása egy zöldfelületekkel övezett, korszerű, kedvező 
környezetet biztosító szabadidős, vendéglátó, szolgáltató létesítmény megvalósítására ad lehetőséget. 

A HÉSZ környezetvédelmi előírásoknak, valamint a vonatkozó jogszabályoknak a betartásával zavaró környezeti 
hatás és természetkárosítás nem valósul meg a tervezett módosítás következtében.   

A ma még parlagként szolgáló területen kialakításra kerülő egyetlen épület és a körülötte tervezett zöldfelületek 
esztétikus megjelenése sokat segíthet a településkapu szerep betöltésében. A tervezett közösségi épület beleillik 
majd a környezetbe, hiszen a választott anyagok és építészeti stílus a természetközeli jelleget hangsúlyozza. 
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Az új beépítésre szánt terület zöldfelületei a tervezett beépítés figyelembevételével alakíthatók ki. A beépítésre 
szánt különleges rekreációs terület Kre jelű építési övezetében legalább 60%-os zöldfelület kialakítása kötelező.  

Az átsorolással érintett területtől délre és keletre fekvő további kertes mezőgazdasági területek védelme a 
tervben a 106/2-es hrsz.-ú ingatlanon kijelölt védőerdősáv intenzív növénytelepítésével biztosítható.  

Az általános természetvédelmi szempontoknak megfelelően a megvalósuló zöldfelületek és az erdőterület 
kialakítása során figyelembe kell venni a természetes állapotú vízfolyás közelségét. Az őshonos fa- és cserjefajok 
alkalmazásán és az özönfajok alkalmazásának tilalmán túl a kialakuló létesítmények környezetét célszerű úgy 
kialakítani, hogy azok a legjobb környezeti hatásfokú növénytelepítést (pl. többszintes fa-és cserjesávok, nagyobb 
lombtömegű, zártabb faállományok stb.) biztosítsák. A tárgyi fejlesztéssel érintett területen a fásításhoz a tájra 
jellemző, a folyóparti természeti környezetbe illeszkedő szárazságtűrő, nem vattázó fajokat kell ültetni.  

A jelen tervmódosítás során összesen 0,24 ha új beépítésre szánt terület jön létre a tervezett kerékpáros 
pihenőhely megvalósítása érdekében, a tervezési terület további részei változatlanul beépítésre nem szánt 
területek maradnak. Az árvízvédelmi töltés és a belterületi határ között elterülő rétek – a tervezett kerékpárút, 
a sátorhelyek, sportpálya és kisebb időszakos vízfelületek, egyéb rekreációs létesítmények megvalósíthatósága 
érdekében – a beépítésre nem szánt különleges rekreációs terület Kb-Re jelű övezetébe soroltak. E területen 
jelenleg épület elhelyezése nem tervezett, de egy esetleges minimális építési igény későbbi felmerülésének 
lehetősége miatt a területen 2%-os beépíthetőség engedélyezését javasoljuk. Az övezetben a megengedett 
legkisebb zöldfelületi arány 90%, így a teljes terület a mai természetközeli állapothoz hasonló, összefüggő, 
közösségi használatra is alkalmas, egységes zöldfelületekkel alakítható ki. Ezek esztétikus kialakítása is hozzájárul 
az Ipoly-part közeli terület összképéhez, ahol különösen a sátorhelyek, sportpálya, időszakos vízfelületek 
közvetlen környezetének intenzívebb növénytelepítése meghatározó. Az átsorolásra javasolt terület szabad 
felületeit elsősorban kétszintes (fásított gyepes felületek), de helyenként háromszintes (fás, bokros) növényzettel 
beültetve kell kialakítani. E terület szerves részét képezi a település zöldfelületi rendszerének, és az ökológiai 
szerepe meghatározó, ezért a lehető legkevesebb mesterséges beavatkozásra kell törekedni e terület 
vonatkozásában. 

A zöldfelületi rendszer egyéb vonatkozásait a környezeti értékelés és a Natura hatásbecslés foglalja össze. 
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3.4. Közlekedés 

Letkés az Ipoly völgyében, a Szlovák határ mellett fekszik.  

3.1.1. Közúti közlekedés 

A település közúti megközelítése dél felől az M3 autópálya irányából a 2/A jelű, majd a 12 jelű állami közutakon 
biztosított. A Hont és Ipolyság közötti Ipoly-híd – kis kerülővel – megfelelő kapcsolatot nyújt északi irányba, a 
térség szerves részét képező Zólyom, Besztercebánya felé. A falutól nyugatra eső Érsekújvár, Pozsony, Bécs felé 
az Ipoly folyó hídja biztosítja az elérhetőséget közúton.  

A község szerkezetét két főút határozza meg. Az igazgatási területet észak-délkeleti irányban átszeli a 1201 számú 
főút, a Szobról, a 12. sz. főútról induló, Bernecebarátin áthaladó, Parassapuszta felé tartó meglévő térségi 
összekötő út, amely északon eléri a 2. sz. főutat. A belterületet kelet-nyugati irányban a 12111 jelű mellékút szeli 
át, ami szintén meglévő főút és a 1201. számú útra csatlakozik. Ez a Diófa elnevezésű utca biztosítja a Szlovákia 
felé megnyitott határátkelőhely forgalmának lebonyolítását Ipolyszalka felé. 

A falu régi beépítésű részének úthálózata történetileg alakult ki, a fokozatos beépítést követő úgynevezett „nőtt” 
jellegű. Hierarchikus rendet – az átmenő országos mellékút kivételével – nem lehet felfedezni benne. 

Az Önkormányzat kezelésében lévő szabályozott utak szélessége a belterületen 8-22 méter között változik. A 
külterületi mező- és erdőgazdasági utak 4-5 méter szélesek. A falun áthaladó állami közút (1201 jelű) szabályozási 
szélessége 20-30 méter között változik. A széles szakaszok a becsatlakozó forgalmasabb keresztutcáknál alakultak 
ki az idők folyamán. Az utak kiépítettségi szintje változó, sok még a burkolatlan utca. A parkolás a településen 
általában telken belül megoldott. 

A településen a tömegközlekedést a VOLÁNBUSZ járatai biztosítják. 

3.1.2. Vasúti közlekedés 

Letkés 12 km távolságra fekszik a legközelebbi – a szobi – vasútállomástól. A motorizáció térhódítása óta egyre 
csökkent azok száma, akik igénybe veszik e közlekedési ágat. Ennek ellenére a naponta munkába és iskolába járók 
közül sokan járnak vonattal Vác, Budapest irányába. Ez a közlekedési mód azonban csak a buszjáratokkal, vagy 
saját gépjárművel kombinálva használható a nagy távolság miatt. Az autóbuszjáratok a vasúti menetrendhez 
igazodva szállítják az utasokat Letkésről. 

3.1.3. Légi közlekedés 

Letkés nem érintett légi közlekedéssel. 

3.1.4. Vízi közlekedés 

Az Ipoly hajózásra alkalmatlan, szabályozatlan határfolyó. Helyenként bedőlt fák, zátonyok, alámosott partfalak 
jellemzik. Vízi közlekedésről tehát a hétköznapi forgalmi igények kielégítéseképpen nem lehet szó, de a folyó 
vízitúrázásra kiválóan alkalmas. Az önkormányzatnak ezért meg kell teremteni az ehhez kapcsolódó 
infrastrukturális feltételeket, gondoskodni kell kikötőhelyről és szálláslehetőségről. A Duna torkolat közelsége 
arra is lehetőséget nyújt, hogy kis motoros hajóval Esztergom és Visegrád célállomások felé idényjellegű 
kiránduló forgalmat működtessen egy vállalkozó. A hídtól délre, az Ipoly partján szezonális csónakkikötő működik 
a vízitúrázók számára. 

3.1.5. Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

A letkési emberek helyben leginkább gyalog közlekednek, de Letkésen gyakori a kerékpárhasználat is. A belső 
utcákban a kis közúti forgalom miatt nem célszerű önálló kerékpárutakat építeni, de a főutak mellett javasolt. A 
település intézményei környezetében gondolni kell a kerékpárok elhelyezési lehetőségeinek a biztosítására is, és 
jelentős számú kerékpár számára kell parkolóhelyet megvalósítani. 

A helyi forgalom mellett egyre jelentősebb szerepet tölt be Letkésen a kerékpáros turizmus, amely a jelen terv-
módosítást is szükségessé tette.   

Az Ipoly folyó mentén húzódó elsőrendű árvíz-védelmi fővédvonalon, a kialakult töltésen a hatályos országos és 
megyei területrendezési tervek tervezett országos kerékpárút-vonalat ábrázolnak. Ennek a kerékpárútnak a 
megvalósítása a közeljövőben várható, amelyhez egy kerékpáros pihenő kialakítása tervezett. Jelen terv e 
rekreációs, szabadidős, sportlétesítmény megvalósíthatósága érdekében készül. 
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3.1.6. A terv-módosítás közlekedési vonatkozásai 

A tervezési terület a 12111 jelű út mellett fekszik, a határállomás közvetlen környezetében. 

A tervezési terület a közlekedés vonatkozásában kedvező helyzetben van. A tárgyi területen kialakuló kerékpáros 
pihenő közvetve a Diófa utca felől közelíthető meg, amely a község egyik legjelentősebb útja. A Letkést a szlovák 
Ipolyszalkával összekötő út kiváló közlekedési kapcsolatot biztosít mind a területtől keletre fekvő lakóterületek, 
mind a szomszédos település irányába, amelyen át Szlovákia egyéb területei elérhetők. A 12111 jelű úton keleti 
irányban, a 1201 számú úton, majd a 12 jelű és a 2/A jelű állami közutakon keresztül az M3 autópálya, az 
autópályán keresztül pedig a főváros, és az ország bármely települése, vagy akár az egyéb szomszédos országok 
egyszerűen elérhetők. 

A tárgyi területet kelet-nyugati irányban átszelő Diófa utca megfelelő, kb. 20 méteres szabályozási szélességgel 
rendelkezik a tervezett rekreációs, szolgáltató, vendéglátó egységek kiszolgálásához. A jelen beruházás 
keretében tervezett létesítmények elsősorban a kerékpáros közlekedés kiszolgálására készülnek, így a terület 
gépjárművel történő megközelítése másodlagos jelentőségű. A területet – a Diófa utcán kívül – jelenleg 
közútként nyilvántartott, vagy kiszabályozott, gépjármű közlekedésre alkalmas közút nem közelíti meg. Emiatt a 
07/12 és a 124 hrsz.-ú ingatlanokból, az Ipoly folyó volt medrének területéből 740 m2 kiszabályozásra kerül KÖu 
jelű közúti közlekedési területként a Diófa utca kialakult területének és a 705 hrsz.-ú ingatlan közterületi 
kapcsolatának a biztosítása érdekében. 

A tervezett kerékpáros pihenő számára helyet biztosító 705-ös hrsz.-ú ingatlan a földügyi nyilvántartás szerint 
közterület, így a földrészlet déli részének közterületként való megtartásával a kijelölt új beépítésre szánt terület 
közterületi kapcsolata a későbbiekben megoldható lesz, és Letkés hamarosan kidolgozásra kerülő új 
településrendezési eszközeiben majd biztosítani kell a ma csak kitaposott, de nem közútként nyilvántartott 
területek rendezését a terület más irányú megközelíthetőségének a biztosítása érdekében. Ennek 
előkészítéséhez a 705-ös hrsz.-ú ingatlan déli részét a dél felől szomszédos 106/2-es hrsz.-ú földrészlet északi 
részének levágásával 14 méter széles útként javasoljuk kialakítani, amelynek a Diófa utcával való összekötése a 
106/3-as hrsz.-ú széles földrészleten belül található kitaposott út legalizálásával oldható meg.  

A tervezési területen belül az egyetlen beépítésre szánt terület a 705-ös hrsz.-ú ingatlan északi része, amelynek 
területén belül gépjármű elhelyezés, parkolás, rakodóhelyek kialakítása nem tervezett. A területen elhelyezésre 
kerülő szolgáltató, vendéglátó egységek számára az OTÉK-ban előírt számú parkolóhelyet a közeli közterületeken 
kell biztosítani a kerékpárosok számára megvalósítandó létesítmény zavartalanságának biztosítása érdekében. A 
tervezési terület tágabb környezetében meglévő utcák kialakult szélessége biztosítani tudja a területre esetleg 
gépkocsival érkező látogatók közterületen történő gépkocsi-elhelyezésének biztonságos és kulturált megoldását 
az utak forgalmának zavarása nélkül.  

A javasolt módosítás elsősorban a tervezett országos kerékpárút-vonal megvalósítása és a kerékpáros turizmus 
szolgáltatási színvonalának emelése érdekében készül. Az árvízvédelmi töltésen kiépülő kerékpárút részletes 
közlekedési tervek alapján készül. Mivel a kerékpárút nem keresztezheti szintben a határátkelőhöz vezető 12111 
j. utat, a dél felől érkező bicikliút a töltés keleti rézsűjén lehajtva a Diófa utcával párhuzamosan elvezet az Ipoly 
régi medre fölött átívelő hídig, majd a híd alatt áthaladva az út északi oldala mentén visszakanyarodik a gát felé, 
amelynek a rézsűjén felvezet, és folytatja majd a jövőben útját észak felé a folyóval párhuzamosan. E fő 
nyomvonalon túlmenően a tervezési területen belül további belső útvonalak is kijelölésre kerültek a kerékpáros 
turisták számára, amelyek megközelítik a területen tervezett táborhelyeket, időszakos vízállásokat, sportpályát, 
illetve a 705-ös hrsz.-ú ingatlan északi részén megvalósításra kerülő kerékpáros pihenőhelyet, vendéglátó 
egységeket. Kerékpárral át lehet jutni az árvízvédelmi töltés nyugati oldalán elterülő ártérre is, ahol a már 
működő csónakkikötő stég, a horgászhelyek is elérhetővé válnak. 

A Szabályozási terv módosítása során a hatályos településrendezési eszközökben szereplő fő- és egyéb 
közlekedési nyomvonalak nem változnak, a közlekedési hálózatra és azok elemeire a módosításnak nincs 
kedvezőtlen hatása. A meglévő úthálózati szabályozás – a két új közterület kiszabályozásán kívül – az eredetileg 
jogszerűen elfogadott szabályozáshoz képest nem módosul a javasolt módosítás következtében. 
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3.5. Közmű és elektronikus hírközlés 

Letkés, 705-ös hrsz.-ú ingatlan jelenleg beépítetlen területén egy kerékpáros pihenő megvalósítását tervezi az 
Önkormányzat, amelynek megalapozására készül a településrendezési eszközök jelen részleges módosítása. 
Ennek alátámasztására került kidolgozásra jelen közművesítési és elektronikus hírközlési munkarész. A tervezési 
terület egyéb, átsorolással érintett területein épület elhelyezése nem tervezett, így azoknak a területeknek a 
közmű ellátása sem tervezett. 

A vizsgált, jelenleg beépítetlen terület a település már beépített lakóterületéhez, illetve a határállomáshoz 
kapcsolódóan, közművesített telkek közelében fekszik, amelyek számára a teljes közműellátás megoldott. A 
teljes közműellátásra kiépítették a közüzemű vízellátást, a szennyvíz- és csapadékvíz elvezetését, a 
villamosenergia és a földgáz, továbbá az elektronikus hírközlési hálózatokat. A beépítetlen telkek 
közműellátással nem rendelkeznek. 

A közművek vizsgálata az E-közmű és a korábbi településrendezési tervek közmű vizsgálatai alapján készült, s 
azt kiegészítettük a területet érintő előzetes fejlesztési javaslatokkal. 

    

22. ábra: Az E-közmű térkép a tervezési terület környezetében található összes közmű-hálózattal és a térkép jelmagyarázata 

3.6.1. Vízellátás, szenny- és csapadékvízelvezetés 

3.6.1.1. Ivóvízellátás 

Letkés vízellátását a Duna-menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (DMRV) biztosítja. A 
Vízmű a körzetben számos Pest megyei település területeit látja el ivóvízzel a saját szobi vízbázisáról. A Szobon 
lévő kutakból nyert víz a szobi Ady Endre utcai nyomásfokozó gépházon és tározón keresztül jut el Ipolydamásdon 
keresztül a letkési fogyasztókig. A vízbázistól kiépített NA 250 méretű távvezeték több települést lát el. A Letkést 
ellátó távvezeték a településen tovább haladva ellátja még Ipolytölgyest és Vámosmikolát is. 

A települést ellátó hálózat fő gerincvezetékét DN 150-200-300 mm-es vezetékek alkotják, amelyek egyúttal az 
elosztóhálózat megtáplálását is szolgálják. Az elosztóhálózat túlnyomórészt körvezetékes rendszerű, néhány 
ágvezetékes szakasszal. A hálózat nyomását a szobi tározó, mint ellennyomó medence biztosítja. Túlfolyószint: 
B146,50m. 
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23. ábra: Vízellátás – E-közmű 

(https://ekozmu.eepites.hu/alkalmazas/lakossag/menu/terkep/tajekoztatas) 

A tervezési terület jelenleg vízzel nem ellátott, de a Diófa utca érintett szakaszának közelében a vízvezeték 
kiépített Letkés belső területei felől, egészen az utolsó lakóházig, illetve a határállomás épületéig. E vezeték 
meghosszabbításával a 705-ös hrsz.-ú, jelenleg beépítésre szánt ingatlan ellátható, de a tervezési terület tágabb 
környezetében meglévő, és kialakítandó utcákban a távlatban körvezeték megvalósításával biztosítható a tárgyi 
ingatlanon épülő kerékpáros pihenő biztonságos vízellátása.  

A vízhálózati fejlesztések a vízigények és a várható beépítés jellege alapján, a tüzivízigények előzetes becslésével 
kerülhetnek majd meghatározásra. Tekintettel arra, hogy amíg az ivóvízigények a tervezett épület funkciójából 
adódóan elsősorban hétvégi igényekkel jellemezhetők, de a nap folyamán egy közel egyenletes felhasználást 
mutatnak, addig az oltóvízigények felhasználása, illetve biztosítása akut jellegű, és esetenként nagy mennyiséget 
jelenthet. Meghatározása a tűzszakaszok mérete és a létesítmény szintszáma szerint történhet. A becsült 
ivóvízigények (m3/nap) és oltóvízigények (l/perc) az elhelyezendő funkció és beépítés ismeretében számítandók 
ki az épület részletes tervezése során! A tervezés során megbecsülhető oltóvízigényeket mind a tűzoltósággal, 
mind pedig az ivóvízhálózat üzemeltetőjével is szükséges lesz leegyeztetni. A tervezési területen keletkező 
többlet igény annyira minimális, hogy azt várhatóan ki lehet elégíteni a kiépített gerinchálózatról, illetve a 
meglévő hálózati rendszer tovább építésével.  

A tárgyi területen tervezett épület egyetlen tűzszakasza miatt várhatóan egy NA 100-es vezeték kiépítése 
szükséges, amelynek kiépítése a tervezett szolgáltató, vendéglátó és egyéb ellátási funkciókat biztonsággal 
elláthatja mind az ivó-, mind pedig az oltóvízigények tekintetében.  

A tervezett hálózatokon a tűzi-vízigény kiadására a védendő objektumtól 100 m-re földfeletti tűzcsapokat kell 
elhelyezni.  

3.6.1.2. Szennyvízelvezetés 

A település csatornahálózat kiépítéséről és üzemeltetéséről a Duna-menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (DMRV) gondoskodik. A településen belül a keletkező kommunális eredetű szennyvizek 
gyűjtése gravitációsan történik, de a topográfiai adottságok miatt 3 db közbenső átemelő alkalmazása is 
szükséges. Az átemelők rövid nyomócsöves szakaszokkal csatlakoznak a következő gravitációs csatornához, majd 
a településen összegyűjtött szennyvíz a Rákóczi úti MOBA végátemelőn keresztül D200 KM méretű távvezetéken 
Ipolydamásdra, onnan pedig a szobi szennyvíztisztító telepre kerül. Saját szennyvizein kívül Letkés fogadja, és 
továbbítja az Ipolytölgyes felől érkező szennyvizeket is. 

https://ekozmu.eepites.hu/alkalmazas/lakossag/menu/terkep/tajekoztatas
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24. ábra: Vízelvezetés – E-közmű 

A tervezési területen jelenleg csatorna bekötés nincs, de a terület közelében, a Diófa utcán és a 106/3-as hrsz.-ú 
széles földrészleten, az Ipoly régi árvízvédelmi töltésének vonalában kiépült gravitációs szennyvízcsatorna. Ez 
utóbbi csatorna a tervezési területtől délkeletre található szennyvízátemelő telepre köt be. E csatornákra 
ráköthető a megvalósítandó kerékpáros pihenő épület gravitációs szennyvízelvezető csatornája. A kiépült 
szennyvízvezeték fogadni tudja az új épület keletkező minimális szennyvízmennyiségét. Az új csatornaszakaszok 
kiépítését és a csatorna telkekre való bekötését a helyi közműszolgáltatónál kell terveztetni, engedélyeztetni.  

Meg kell még említeni, hogy közcsatornába majd csak a rendeletekben előírt szennyezettségű szennyvizek 
engedhetők. Az egyes telkekről, ha azon valaki valamilyen vállalkozást is folytat, a vállalkozás tevékenységéből 
származó, a kommunális szennyvíztől eltérő szennyezettségű vizeket telken belül elő kell tisztítani és csak a 
megengedett paraméterű szennyezettségű szennyvizet lehet a közcsatornába továbbítani.  

3.6.1.3. Csapadékvíz-elvezetés, felszíni vízrendezés 

A település meglévő beépített területein a csapadékvíz elvezetés nyílt árkos rendszerrel épült ki, zárt rendszerű 
csapadékvíz csatorna a településen nem üzemel. Egységes gyűjtési, elvezetési rendszerről nem lehet beszélni. A 
keletkező csapadékvizek részben az utcákban kialakított árkokba, részben a természetes mélyvonalakba, 
vízfolyásokba kerülnek. Az árkok egy vagy kétoldali kiépítettségűek. A csapadékvizek befogadója a belterületen 
a Letkési-patak, külterületen a Szép-patak és a Damásdi-patak, melyek az Ipolyba ömlenek. Az árkok hidraulikai 
összehangoltsága nem jellemző, néhány út mentén szikkasztó árkokban gyűlik össze esők esetén a csapadékvíz.  

A vízelvezető rendszer kiépítése, illetve rendbe tétele elengedhetetlen. Szükséges továbbá a vízfolyás medrének 
rendbehozatala a természetközeli állapot megtartásával, a lefolyást gátló akadályok eltávolítása, majd 
folyamatos karbantartása. 

Az új beépítésnél biztosítani kell a csapadékvizek elvezetését. A tervezési területen – a környezetben kialakult 
rendszerhez hasonlóan – nyílt árkos csapadékvíz elvezetés javasolható. 

A tervezett beépítésre szánt területen a tető- és útfelületek burkolatairól megnövekedő mennyiségű csapadékvíz 
vízhozamát kell levezetni. A tetőről lefolyó, valamint az épület körül keletkezett csapadékvizet össze kell gyűjteni 
és a telken belül elszikkasztani, a többlet vízmennyiséget egy méretezett esővíz tárolóba lehet összegyűjteni.  
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Az épületen kívül földben vezetett esővíz vezetékek anyaga KG PVC. A vezetékeket fagyhatár alatt (80cm) kell 
vezetni, valamint minden iránytörésnél, és az egyenes szakaszokban 20 m-enként tisztítóaknát kell elhelyezni. 
Élővízi bevezetés előtt homok és hordalékfogó műtárgy beépítése szükséges. 

A csapadékvizek esetleges szénhidrogén szennyezése nagyon környezetszennyező, ezért nagyobb szénhidrogén 
szennyezésnek kitett felületeken kiemelt járdaszegéllyel kell biztosítani, hogy a csapadékvíz nehogy a talajba 
mossa a szennyeződést. Ezeken a helyeken a burkolatról összegyűlő csapadékvizet hordalék és olajfogó 
műtárgyon keresztül lehet befogadóba bevezetni.  

3.6.2. Energiaellátás 

A vizsgált terület számára a kiépített földgázellátás és villamosenergia ellátás biztosítja a környezetbarát és 
automatikus üzemvitelű energiaellátás lehetőségét. A termikus célú energiaigények kielégítését szükség esetén 
a földgáz biztosíthatja, a villamosenergia döntően világítási és technológiai célra használatos. 

3.6.2.1. Földgázellátás 

A község területén a teljes közmű-ellátottság általában biztosítva van, vagyis a vízi közműveken és az elektromos 
hálózaton kívül a földgáz hálózat is szinte teljes mértékben kiépült. 

A település földgáz-ellátásának szolgáltatója, az elosztóhálózat tulajdonosa és üzemeltetője az OPUS TIGÁZ Zrt. 

Az OPUS TIGÁZ – mint a területileg illetékes gázszolgáltató – a térség gázellátásba történt bekapcsolását a távlati 
igényeknek megfelelő csőátmérőkkel végezte.  

A település gázellátása a Vác-Márianosztra külterületi gázelosztó vezetékről D250, illetve D200 PE vezetéken 8 
bar nyomáson biztosított. A gáz távvezeték további településeket is (Ipolytölgyes, Nagybörzsöny, Vámosmikola) 
ellát. A település határában található a fogadó állomás (RD160/MT80), ahol az elosztó hálózat számára szükséges 
4 baros nyomáscsökkentés is megvalósul. A nyomásszabályozó állomástól indul a települést ellátó középnyomású 
(p=3,0 bar) elosztó hálózat. A települési elosztó hálózat sugaras kialakítású, többségében D63 PE vezetékkel. A 
fogyasztók egyedi nyomásszabályozón keresztül vételezik a földgázt. 

A fentiek alapján az új fogyasztók távlati termikus célú energiaellátásának optimális energiahordozója a földgáz 
lehet. A földgázzal automatikus üzemvitelű, jól szabályozható, egyedi hőtermelő berendezésekkel önálló, 
független hőellátási mód alakítható ki. 

 

25. ábra: Gáz – E-közmű 
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A térség gázellátása biztosított. A szomszédos lakóterületet ellátó gázhálózat a Diófa utcában kiépült, amelyről a 
tervezett épület ellátása a hálózat tovább vezetésével, új középnyomású (p=3,0 bar) földgáz vezeték kiépítésével 
biztosítható.  

A tervezési területen minimális gázigénnyel rendelkező egyetlen épület gázellátása szükség esetén a meglévő 
hálózathoz történő csatlakozással, a kiépített elosztóhálózat tovább építésével biztosítható, jelentősebb 
háttérfejlesztési igény nélkül.  

3.6.2.2. Elektromos energiaellátás 

Középfeszültségű elosztóhálózat 

Letkés község területén az elektromos hálózati szolgáltatást az ELMŰ Hálózati Kft. biztosítja. A Szob-Nagymaros 
állomásból kiágazó középfeszültségű hálózat légvezetékes kialakítású. A térségben található a Nagymaros-
Nagybörzsönyi vezeték is, melynek feszültségszintje 35 kV. Ez a vezeték a település ellátásában nem vesz részt. 
A térségben nagyfeszültségű rendszer nem üzemel. 

A módosítással érintett terület környezetében a primer hálózati 20 kV-os betáplálást meglévő középfeszültségű 
légvezetékes oszlopsorokon biztosítják.  

A település középfeszültségű hálózati rendszerében oszlopokon rendszeresített OTR 20/0,4 kV-os 
transzformátorok biztosítják a végfelhasználók által igényelt villamos energia igényt.  

A tervezési területen a javasolt módosítás jellege miatt új transzformátor állomás létesítése nem válik 
szükségessé. A 20 kV-os távvezetékről lecsatlakozva a fejlesztési igények kielégíthetők. A településkép 
szempontjából javasolható az ellátó hálózat térszín alatti kiépítése. 

Kisfeszültségű elosztó hálózat 

A 20/0,4 kV-os transzformátoroktól a 0,4 kV-os kisfeszültségű hálózat ki van építve a tervezési területet átszelő 
Diófa utcában és a 106/3-as hrsz.-ú széles földrészleten, az Ipoly régi árvízvédelmi töltésének vonalában 
légvezetékes megoldással. Egy vezeték a 705-ös hrsz.-ú ingatlan közelében húzódik, a határállomás épülete 
mellett. A tervezési terület várható minimális villamosenergia-igényét a meglévő kis-, és középfeszültségű 
hálózatok biztosítani tudják.  

 

26. ábra: Villamosenergia – E-közmű 
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A fogyasztói transzformátor-állomásokról táplált kisfeszültségű hálózatról történik közvetlen a fogyasztói igények 
kielégítése. A kisfeszültségű hálózat zömmel oszlopokra szerelten került kivitelezésre, légkábeles vagy 
szabadvezetékes formában.  

A tárgyi területeken a villamosenergia-ellátás biztosításánál számítani kell a középfeszültségű hálózatok tovább 
építésére. A település egységes hálózati rendszerének megőrzése érdekében az üzemeltető törekszik a 
szabadvezetékes elosztási rendszer további fenntartására, de a kerékpáros pihenő kulturált kialakítása 
érdekében a területen földkábeles megoldások javasolhatók. 

A jelen beruházás keretében tervezett létesítmények villamos energiaigényét a konkrét funkciók ismeretében, a 
részletesebb tervek kidolgozása során lehet meghatározni, és a szükséges fejlesztések azok alapján 
pontosíthatók.  

Közvilágítási hálózat 

A tervezési területet határoló Diófa utcán a közvilágítási hálózat kiépített. A közvilágítás szinte az egész 
településen a kisfeszültségű hálózat tartóoszlopaira szerelt lámpafejekkel történik. A tervezési területen 
megvalósuló szolgáltató épület környezetében, és a beépítésre nem szánt különleges terület turisták által 
használt részein a közvilágítást ki kell építeni a szolgáltatásokat igénybe vevők biztonsága érdekében.  

3.6.3. Hírközlés  

Vezetékes hírközlési létesítmények, vezetékes műsorszórás 

A településen az analóg rendszerű távközlési szolgáltatások fő szolgáltatója z INVITEL Távközlési Szolgáltató Rt. 
Letkés a 27 számú váci primer körzethez tartozik. A település a vámosmikolai központpótló berendezésen 
keresztül kapcsolódik a váci főközponthoz, illetve az országos és nemzetközi hálózatokhoz. Vácot és 
Vámosmikolát optikai kábel kapcsolja össze. A településen belül szintén üzemel egy központpótló berendezés. A 
község belső, előfizetői hálózata részben alépítményben halad, de jellemzően légvezetékes kiépítésű. 

A szolgáltatások bővítése során a területen már megjelentek a fogyasztási helyekig kiépülő optikai hálózatok 
(FTTH hálózatok), amelyek alkalmasak a hang-, internet- és IP televízió szolgáltatások iránti igények kielégítésére 
is. 

A vezetékes műsorszórást a beépített településrészeken jellemzően elektromos oszlopsorokra szerelt légkábel 
hálózat biztosítja.  

 

27. ábra: Hírközlés – E-közmű 
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A 705-ös hrsz.-ú új beépítésre szánt terület közvetlen környezetében, a 686/2-es hrsz.-ú ingatlanon egy 
műsorszóró antenna található. 

A tárgyi terület környezetében kiépült a vezetékes távközlési hálózat és a vezetékes műsorszóró hálózat is. E 
hálózatok tovább vezetésével oldható meg a tervezési terület táv- és hírközlési ellátása is. A tervezési területen 
történő új hírközlési, illetve vezetékes műsorszóró hálózat kialakítása céljából lehetőleg földalatti, alépítményes 
hálózat közterületen történő kialakítására kell törekedni.  

Amennyiben a föld alatti vezetés nem megoldható, a föld feletti hálózatok kialakítására, bővítésére lehetőség 
szerint a meglévő támszerkezetek felhasználásával kerülhet sor. Épületek homlokzatán vezetett, épületek között 
átfeszített kábelhálózatok kialakítását kerülni kell. A tervezett hálózatszakaszokat – az előfizetői 
lecsatlakozásoktól eltekintve – közterületen kell megvalósítani. Ettől eltérő esetekben a hálózathoz való 
hozzáférést szolgalmi jog bejegyzésével biztosítani kell. 

A vezetékes távközlés – bár műszaki megjelenésében közmű jellegű – szolgáltatása alanyi jogon történik. Ezért 
az új igénylők ellátása is egyéni elbírálással, egyéni szerződéskötés alapján történik. A szükséges 
hálózatfejlesztést a szolgáltató saját beruházásként valósítja meg.  

A korszerű adatátvitel is egyelőre a vezetékes távközlési hálózaton keresztül oldható meg nagyobb biztonsággal.  

Vezeték nélküli hírközlési létesítmények 

A településen mindhárom mobiltávközlési szolgáltató hálózata elérhető. A településen több antennatorony 
üzemel. További antenna építmények létesítésének lehetőségeiről a vonatkozó jogszabályok rendelkeznek. 

A távközlési ellátottságot a tervezési terület térségében is, így a tervezési területen is lényegesen növelheti a 
mobiltelefonok használata. Ennek szabad kereskedelmi forgalma és műszaki területi korlátja nincs, így igényhez 
igazodóan korlátlanul használható.  

Letkés Községben valamennyi vezeték nélküli táv- és hírközlési szolgáltató (T-Mobile, TELENOR, Vodafone) 
megfelelő vételi lehetőséget tud nyújtani. A községben a mobilszolgáltatók teljes lefedettséget biztosítanak.  

Vezeték nélküli műsorszórás 

Az analóg földfelszíni műsorszóró szolgáltatások megszűnését követően a digitális földfelszíni műsorszóró 
szolgáltatások csak az arra alkalmas vevőkészülékekkel, illetve átalakító eszközök felszerelésével, tető- illetve 
szobaantennák használatával érhetők el.  

3.6.4. Megújuló energiaforrások alkalmazása, környezettudatos energia-gazdálkodás, egyedi 
közműpótlók 

A település fekvése és természeti adottságainak ismerete alapján a megújuló energiák közül elsősorban a 
napenergiának van, illetve lehet jelentősebb szerepe az energiagazdálkodás szempontjából. A szélenergia 
hasznosítási lehetősége jelen tervezési terület vonatkozásában nem alternatíva. 

A passzív napenergia-hasznosítás az épület megfelelő tájolásával érhető el. Tudatos növénytelepítéssel is fokozni 
lehet a hasznosítható napenergia mennyiségét. Jelentős vezetékes energiafogyasztás takarítható meg, ha az 
elhelyezésre kerülő új létesítmények a passzív napenergia hasznosítására törekedve készülnek. A kedvező 
fekvésű napos területeken éves átlagban 2000 körüli napsütéses órával számolhatunk. A település jelentős 
részére érvényes globálsugárzás éves értéke 4350 MJ/m2. Ezek az értékek magyarországi viszonylatban átlagos 
mértékűnek tekinthető napenergia hasznosítást tesznek lehetővé.  

Ezen adottságok birtokban az aktív napenergia hasznosításra is célszerű figyelemmel lenni. Az aktív napenergia 
hasznosítása érdekében napkollektorok, napelemek telepítése lehetséges. Ezek gondos elhelyezéséhez az 
építész esztétikai igényessége nélkülözhetetlen. A település arculatára, megjelenésére kiemelt figyelemmel kell 
lenni a napkollektorok és napelemek telepítésénél. A napenergia használata erőteljesen időjárásfüggő. Jelentős 
mértékben a májustól októberig terjedő időszakban hasznosítható, ezért a vezetékes energiahordozóval történő 
ellátást nem helyettesítheti, viszont az éves vezetékes energiafogyasztást számottevően csökkentheti, ezzel a 
globális felmelegedés hatásai csökkenthetővé, a levegőtisztaság értékei pedig növelhetővé válnak. 
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4. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 
A letkési 705-ös hrsz.-ú ingatlan területének egy részén megvalósításra kerülő kerékpáros pihenő, és a jelen 
beruházás keretében a tágabb környezetében megvalósuló egyéb rekreációs célú létesítmények a település 
lakosságszámát nem növelik meg, csupán az ide érkező turistaforgalom növekedhet a kedvező körülmények és 
a pihenő által biztosított magas szintű kiszolgálás miatt. A tervezett szolgáltató és vendéglátó egységeket, 
pihenőt és szociális blokkot tartalmazó épület megépítése környezeti szempontból természetesen kedvezőtlen 
irányú változást eredményez, hiszen a beruházás egy jelenleg beépítetlen terület beépítésével valósul meg. A 
tárgyi földrészlet azonban mai állapotában egy parlagterület. Amennyiben a tervezett beruházás megvalósul, a 
kialakuló épület és környezetének rendezett zöldfelületei az előírt két-, háromszintes növényzet telepítése révén 
feltétlen kedvező változást jelent. A terület jelenlegi kiporzása megszüntethető. Az épület megvalósítása során 
törekedni kell a fenntarthatóságra, a környezetalakítás területén pedig figyelemmel kell lenni a klímaváltozás 
kedvezőtlen hatásaira is. Ezt szolgálja a beépítésre kerülő ingatlan jelentős zöldfelületi borítottsága, és a 
kialakításra kerülő rekreációs területek fásítása. 

A módosítással érintett területhez tartozik a külterületen az Ipoly régi medrének 124-es ingatlana és 07/12-es 
hrsz.-ú ingatlanának egy része, az ezen ingatlanok és az árvízvédelmi töltés által határolt 0203-as és 0199-es hrsz.-
ú földrészlet. E területen ugyan jelen terv-módosítás a hatályos tervben szereplő vízgazdálkodási terület 
besorolást beépítésre nem szánt különleges rekreációs területbe javasolja átsorolni, de ez a módosító javaslat 
csupán azt a célt szolgálja, hogy a területen megvalósulhassanak a tervezett kerékpárút-szakaszok, sátorhelyek, 
sportpálya és a kisebb tó jellegű időszakos vízállások megvalósíthatók legyenek. Ez a módosítás tehát a terület 
természetközeli jellegén nem változtat. Számolni kell azonban a tervezett létesítmények által keltett 
forgalommal, amely elsősorban a gyalogos és kerékpáros forgalom vonatkozásában jelent majd 
forgalomnövekedést a területen, nem generál gépkocsi-forgalmat. Ez azonban nem jelent veszélyt a terület 
környezeti állapotára. 

A terület zöldfelületi kialakítását minél erősebb környezetvédelmi védőhatással szükséges megoldani. Az 
őshonos fa- és cserjefajok alkalmazásán és az özönfajok alkalmazásának tilalmán túl célszerű a kertépítészeti terv 
szerkezetét úgy alakítani, hogy a tervezett rekreációs területen a települési főúthoz és a terület keleti határán 
húzódó új beépítésre szánt területhez közelebbi részeken kerüljön megvalósításra a jobb környezeti hatásfokú 
növénytelepítés (pl. többszintes fa- és cserjesávok, nagyobb lombtömegű, zártabb faállományok stb.). A 
tervezett létesítmények környezetének zöldfelületi kialakítását a természetvédelmi javaslatokban leírt 
növénytelepítési szempontok figyelembevételével kell megoldani. 

A belterületi határ mentén húzódó 106/2-es hrsz.-ú belterületi ingatlanon a terv egy védőerdő kijelölését 
javasolja, elsősorban a terület biológiai aktivitás értékének a szinten tartása érdekében, de a már spontán 
cserjésedő terület fákkal történő beültetése kedvező környezetet biztosíthat a tervezett rekreációs 
létesítmények számára. A szomszédos kiskertes mezőgazdasági területek védelmét is szolgálja a javasolt 
módosítás során tervezett védőerdősáv, amely háromszintes növénytelepítéssel, őshonos fajok alkalmazásával 
valósítandó meg, lehetőleg a szomszédos telken megvalósuló építési beruházással egy időben. 

A 705-ös hrsz.-ú ingatlan területén megvalósításra kerülő szolgáltató, vendéglátó és egyéb rendeltetéseket 
tartalmazó épület és a tágabb környezetében tervezett egyéb rekreációs létesítmények kialakítása során – a 
beruházás jellege következtében – a környezetvédelmi előírások általános betartása mellett a módosítással 
érintett területre vonatkozóan a környezeti feltételek, a föld, a felszíni és felszín alatti vizek, a levegőtisztaság‐
védelem, a zaj‐ és rezgésterhelés, a hulladékkezelés vonatkozásában nem változnak számottevő mértékben. A 
tervezett fejlesztések – a forgalom minimális mértékű növekedésén kívül – nem jelentenek majd érdemben 
változást a hatályban lévő tervben szereplő területfelhasználáshoz képest a környezetterhelés szempontjából, 
ezért – a Helyi Építési Szabályzat 23. §-ában előírt zöldfelület-kialakítási előírásokon túlmenően – nincs szükség 
különleges környezetvédelmi létesítmények, illetve intézkedések bevezetésére. 

Figyelmet kell fordítani a tárgyi területtől nyugatra húzódó folyó-menti területsáv védelmére. Mivel azonban a 
javasolt módosítás az ártéri területsáv környezetében nem jár új beépítésre szánt terület kijelölésével, csupán a 
jelenleg érvényben lévő tervben szereplő vízgazdálkodási terület beépítésre nem szánt különleges területté 
történő átminősítése tervezett, így a környezetvédelmi előírások betartásával biztosítható, hogy a területről sem 
szilárd, sem folyékony, sem légnemű szennyezőanyag ne jusson a szomszédos területekre.  

A tervezési területre vonatkozó részletes környezeti elemzést a dokumentáció mellékletét képező Környezeti 
vizsgálat tartalmazza. 
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5. MAGASABB SZINTŰ TERVEKNEK VALÓ MEGFELELÉS 
Letkés Község Önkormányzat Képviselő-testülete 72/2004. (X.28.) számú önkormányzati határozatával 
elfogadott településszerkezeti tervének készítése során az akkor hatályos magasabb szintű terveknek, az 
Országos Területrendezési Tervnek (továbbiakban: OTrT) és a Pest Megyei Területrendezési Tervnek (a 
továbbiakban: PmTrT) való megfelelés igazolása megtörtént. 

2018. december 12-én fogadta el a Parlament a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 
tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt (a továbbiakban Trtv.), amely 2019. március 15-én lépett hatályba.  

A Trtv. 19. § (4) bekezdése alapján a Trtv-ben meghatározott övezeteken túlmenően a további országos övezetek 
területi lehatárolását és övezeti szabályait a területrendezésért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. 2019. 
június 22-én lépett hatályba a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról 
szóló 9/2019. (X.6.) MvM rendelet, amely a Trtv. övezeti terveihez szorosan hozzátartozó, de abban nem szereplő 
térségi övezetek lehatárolását és előírásait tartalmazza. 

5.1. Országos és térségi területfelhasználási kategóriák  

28. ábra: Részlet Pest Megye Területrendezési Tervének szerkezeti tervéből  

  

 

A Diófa utca mentén elhelyezkedő 705-ös hrsz.- ú ingatlan módosítással érintett környezete a Letkés községre 
vonatkozó térségi területfelhasználási kategóriák szerint a 2019 március 15-én hatályba lépett új 
területrendezési tervtörvény előírásai, illetve – annak megfelelően – a PmTrT Szerkezeti terve alapján részben a 
mezőgazdasági, részben a települési térség területére esik.  

Mivel a Trtv. 11. § d) pontja alapján „a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység 
kijelölhető”, így a 705-ös és a 106/2-es hrsz-ú ingatlanokon tervezett módosítás a területfelhasználás 
vonatkozásában a törvényi előírásoknak megfelel. 

A Trtv. 11. § b) pontja pedig így szól: „a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át a mezőgazdasági 
terület övezetébe kell sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület és vegyes terület építési övezet nem 
jelölhető ki”. Az erre vonatkozó igazolást a dokumentáció 5.4. fejezete tartalmazza. 

5.2. Országos és térségi övezetek 

A Trtv. 22. §-a szerint „A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési 
eszközök készítése során a térségi övezetek által érintett területeket az e törvény felhatalmazása alapján kiadott 
kormányrendelet szerint, az abban meghatározott államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatását 
mérlegelve kell lehatárolni.” Az övezetek pontos lehatárolása jelen tervmódosítás keretében nem került 
előzetesen megkérésre, azokat a Trtv és a PmTrT térképi mellékletei alapján vettük figyelembe.  

  

TERVEZÉSI TERÜLET 
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29. ábra: A Trtv. által meghatározott országos övezetek határai 

 

 

3/1. AZ ORSZÁGOS ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT 

MAGTERÜLETÉNEK ÉS ÖKOLÓGIAI FOLYOSÓJÁNAK 

ÖVEZETE 

                     

A MAGTERÜLET ÖVEZETE A BELTERÜLETTŐL KELETRE 

FEKVŐ TERÜLETET ÉRINTI, AZ ÖKOLÓGIAI FOLYOSÓ 

ÖVEZETE AZ IPOLY FOLYÓ KÖRNYEZETÉBEN ELTERÜLŐ 

GYEPES TERÜLETSÁVOT ÉRINTI! 

A TERVEZÉSI TERÜLETET AZ ÖKOLÓGIAI FOLYOSÓ 

ÖVEZETE ÉRINTI! 

 

3/2. A KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ SZÁNTÓK 

ÖVEZETE 

 

AZ ÖVEZET A TELEPÜLÉS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT 

NEM ÉRINTI! 

 

A TERVEZÉSI TERÜLETET AZ ÖVEZET NEM ÉRINTI! 

 

 

 

 

3/3. ERDŐK ÖVEZETE 

 

AZ ÖVEZET ELSŐSORBAN A BELTERÜLETTŐL KELETRE 

FEKVŐ TERÜLETET ÉS A KÜLTERÜLET EGYÉB KISEBB 

FOLTJAIT ÉRINTI! 

 

A TERVEZÉSI TERÜLETET AZ ÖVEZET NEM ÉRINTI! 

 

 

 

TERVEZÉSI TERÜLET 

TERVEZÉSI TERÜLET 

TERVEZÉSI TERÜLET 
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3/4. VILÁGÖRÖKSÉG ÉS VILÁGÖRÖKSÉG 

VÁROMÁNYOS TERÜLET ÖVEZETE 

(TELJES KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETI LEHATÁROLÁSSAL) 

 

AZ ÖVEZET A TELEPÜLÉS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT 

NEM ÉRINTI! 

 

A TERVEZÉSI TERÜLETET AZ ÖVEZET NEM ÉRINTI! 

 

3/5. A HONVÉDELMI ÉS KATONAI CÉLÚ TERÜLET 

ÖVEZETE 

(TELJES KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETI LEHATÁROLÁSSAL) 

 

AZ ÖVEZET A TELEPÜLÉS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT 

NEM ÉRINTI! 

 

A TERVEZÉSI TERÜLETET AZ ÖVEZET NEM ÉRINTI! 

30. ábra: A 9/2019. (VI.14.) MVM rendelet által meghatározott országos övezetek határai 

 

1/1. A JÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ SZÁNTÓK 

ÖVEZETE 

 
AZ ÖVEZET A TELEPÜLÉS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT 

NEM ÉRINTI! 

 

A TERVEZÉSI TERÜLETET AZ ÖVEZET NEM ÉRINTI! 

 

TERVEZÉSI TERÜLET 

TERVEZÉSI TERÜLET 

TERVEZÉSI TERÜLET 
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1/2. AZ ERDŐTELEPÍTÉSRE JAVASOLT TERÜLET 

ÖVEZETE 

 
AZ ÖVEZET A KÜLTERÜLET KISEBB FOLTJAIT ÉRINTI! 

 

A TERVEZÉSI TERÜLETET AZ ÖVEZET NEM ÉRINTI! 

 

 

 

 

 

 

 

1/3. A TÁJKÉPVÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE 

 

             
AZ ÖVEZET LETKÉS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT 

ÉRINTI! 

 

A TERVEZÉSI TERÜLETET AZ ÖVEZET ÉRINTI! 

 

 

 

 

 

 

 

  

1/4. VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE 

 
AZ ÖVEZET LETKÉS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT A 

KÖZÉPSŐ SÁVBAN, A BELTERÜLETTŐL KELETRE ÉS A 

BELTERÜLET ÉSZAKNYUGATI CSÜCSKÉT ÉRINTI! 

  

 

A TERVEZÉSI TERÜLETET AZ ÖVEZET ÉRINTI! 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERVEZÉSI TERÜLET 

TERVEZÉSI TERÜLET 

TERVEZÉSI TERÜLET 
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1/5. NAGYVÍZI MEDER ÖVEZETE 

 
AZ ÖVEZET LETKÉS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT AZ 

IPOLY FOLYÓ PARTI SÁVJÁBAN ÉRINTI! 

 

A TERVEZÉSI TERÜLETET AZ ÖVEZET NEM ÉRINTI! 

 

 

 

 

 

 

 

Az országos övezetek közül – a Trtv. és az MVM rendelet övezeti mellékletei szerint – a tervezési területet:  

 az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete, 

 a tájképvédelmi terület övezete, valamint 

 a vízminőség-védelmi terület övezete  

érinti. 

Az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetére a Trtv. 26. §-ának alábbi előírásai relevánsak: 

„26. § (1) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében - kivéve, ahol az Ország Szerkezeti Terve, a 
Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget 
határoz meg - csak olyan megyei területfelhasználási kategória és megyei övezet, valamint a településrendezési 
tervben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat 
ökológiai folyosója természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 

(2) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha 

a) a települési területet az ökológiai hálózat ökológiai folyosó, vagy az ökológiai hálózat magterület és az 
ökológiai hálózat ökológiai folyosó körülzárja, továbbá 

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.” 

„(4) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok 
elemeinek nyomvonala, továbbá az erőművek az ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes 
élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó 
műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el.” 

A tervezési terület azon része, amely érintett az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetével, 
változatlanul beépítésre nem szánt terület marad, új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, és a 
területen meghatározásra kerülő különleges övezet az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat 
ökológiai folyosója természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. A 
területen tervezett gyalog- és kerékpárutak burkolata a védett terület sajátosságaihoz igazodva került 
megtervezésre. 

A tájképvédelmi terület övezetére a 9/2019. (VI.14.) MVM rendelet 4. §-ának alábbi előírásai vonatkoznak: 

„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 

TERVEZÉSI TERÜLET 



LETKÉS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA  
KERÉKPÁROS PIHENŐ KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN – VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 

51 

 

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.” 

(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. 

A jelen terv mellékletét képező Környezeti vizsgálat és NATURA hatásbecslés tartalmazza a tájjelleg 
megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a hagyományos tájhasználat helyi 
jellemzőit. A területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi szabályai a HÉSZ-ben meghatározásra 
kerülnek, a területen tervezett épület és az egyéb létesítmények a tájképi egység megőrzését és a 
hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kerülnek 
megvalósításra. 

A vízminőségvédelmi terület övezetére a 9/2019. (VI.14.) MVM rendelet 5. §-ának alábbi előírásai vonatkoznak: 

„5. § (1) A vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő kivezetéséről és az 
övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről, illetve a szennyvíz övezeten belüli 
kezelésének feltételeiről a megye területrendezési tervében rendelkezni kell. 

(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki 
kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt vízvédelemmel érintett területekre vonatkozó egyedi 
szabályokat a helyi építési szabályzatban kell megállapítani.” 

Letkés község hatályban lévő településrendezési eszközeinek készítése során kijelölésre kerültek a 
vízvédelemmel érintett területek. A megfelelő védelem biztosítása érdekében szükséges szabályokat a Helyi 
Építési Szabályzat tartalmazza, a módosítással érintett területen ezen előírások betartásra kerülnek. 

31. ábra: A PmTrT által meghatározott megyei övezetek határai 

 
2/1. AZ ÁSVÁNYI NYERSANYAGVAGYON ÖVEZETE 

 
AZ ÖVEZET LETKÉS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT NEM 

ÉRINTI! 

 

A TERVEZÉSI TERÜLETET AZ ÖVEZET NEM ÉRINTI! 

 2/2. A RENDSZERESEN BELVÍZJÁRTA TERÜLET 

ÖVEZETE 

 
AZ ÖVEZET LETKÉS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT NEM 

ÉRINTI! 

 

A TERVEZÉSI TERÜLETET AZ ÖVEZET NEM ÉRINTI! 

 

 

 

 

TERVEZÉSI TERÜLET 

TERVEZÉSI TERÜLET 



LETKÉS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA  
KERÉKPÁROS PIHENŐ KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN – VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 

52 

 

  

2/3. A FÖLDTANI VESZÉLYFORRÁS TERÜLET ÖVEZETE 

 
AZ ÖVEZET LETKÉS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT 

ÉRINTI! 

 

A TERVEZÉSI TERÜLETET AZ ÖVEZET NEM ÉRINTI! 

 

 

A megyei övezetek közül a település területét a földtani veszélyforrás területének övezete érinti, amely az 
érintett területek konkrét lehatárolása alapján a módosítással érintett területet nem érinti. 

Pest Megye Önkormányzata a Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 10/2020. (VI.30.) önkormányzati 
rendeletével jóváhagyta a megye új területrendezési tervét. A megyei területrendezési terv egyedileg 
meghatározott megyei övezeteket határolt le. Ezek: 

 az innovációs-technológiai fejlesztés támogatott célterületének övezete; 

 a logisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete; 

 a turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete; 

 a kertes mezőgazdasági területek övezete; 

 a klímaváltozásnak fokozottan kitett területek övezete (Homokhátság a szomszédos érintett megyékkel 
összehangolt tartalommal). 

Letkés község településrendezési eszközeinek módosítása során már e tervet is figyelembe kell venni, mint 
magasabb rendű területrendezési tervet. Letkés közigazgatási területét az egyedileg meghatározott megyei 
övezetek közül a turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete érinti.  

32. ábra: A PmTrT által egyedileg meghatározott megyei övezet határa 

 1/6. TURISZTIKAI FEJLESZTÉSEK 

TÁMOGATOTT CÉLTERÜLETE ÁLTAL 

ÉRINTETT TELEPÜLÉS 

 
AZ ÖVEZET LETKÉS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT 

ÉRINTI! 

 

A TERVEZÉSI TERÜLETET AZ ÖVEZET NEM ÉRINTI! 

 

A Pest Megye Önkormányzata Közgyűlése 10/2020. (VI.30.) önkormányzati rendeletének 10. §-a így szól: 

„A turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezetével érintett települések településfejlesztési 
koncepciója, integrált településfejlesztési stratégiája és településrendezési eszközei készítése, felülvizsgálata, 
valamint módosítása során a turisztikai fejlesztések (a párhuzamos fejlesztések elkerülése érdekében) a térségi 
szempontok figyelembevételével, a koordinált tervezés keretében, valamint a folytonosságot biztosító 
nyomvonalak megteremtésével valósítható meg.”  

A jelen tervezés tárgyát képező turisztikai fejlesztések kifejezetten a térségi hálózatba illeszkednek, 
kapcsolódnak a szomszédos települések fejlesztéseihez, a kerékpárút az Ipoly-menti kerékpárút rézét képezi, 
amely kapcsolódik az EV6 Dunamenti kerékpárút hálózathoz. 

TERVEZÉSI TERÜLET 

TERVEZÉSI TERÜLET 
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Így a javasolt módosítás övezeti érintettsége a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 
tervéről szóló 2018. évi CXXXIX törvény és a 9/2019. (VI.14.) MVM rendelet, valamint a Pest Megye 
Területrendezési Tervéről szóló Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 10/2020. (VI.30.) önkormányzati 
rendelete előírásaival nem ellentétes. 

5.3. Országos és térségi műszaki infrastruktúra hálózatok 

Az igazgatási területet észak-délkeleti irányban átszeli a 1201 számú főút, az OTrT és a PmTrT Szerkezeti tervén 
jelölt, Szob (12. sz. főút) – Bernecebaráti – (Parassapuszta (2. sz. főút)) meglévő térségi összekötő út. A 
belterületet kelet-nyugati irányban átszelő szintén meglévő főútként szerepel a Szerkezeti terven.  

Az Ipoly folyó mentén egy elsőrendű árvíz-védelmi fővédvonalat ábrázol a terv a meglévő töltés vonalán, amelyen 
(illetve az ábrázolhatóság miatt mellette) tervezett országos kerékpárút-vonal került kijelölésre. 

A javasolt módosítás az országos műszaki infrastruktúra hálózatok közül a 12111-es jelű utat és a tervezett 
országos kerékpárút-vonalat érinti.  

5.4. Az OTrT és a PmTrT adta bővítési lehetőségek, a térségi területfelhasználási 
kategóriáknak való megfelelőség, és egyéb Trtv. előírások betartásának igazolása 

 A települési térségre a Trtv. 11. § d) pontja vonatkozik: 

„11. § A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a települési 
területfelhasználási egységek kijelölése során 

d) a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető;” 

 A mezőgazdasági térségre a Trtv. 11. § b) pontja vonatkozik: 

„b) a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át a mezőgazdasági terület övezetébe kell sorolni, a 
fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület és vegyes terület építési övezet nem jelölhető ki;” 

Letkésen a mezőgazdasági térség nagysága 871,1 ha, amelynek 25%-a 217,78 ha. 

Jelen módosítás során a mezőgazdasági térségből 7,5 ha kerül átsorolásra különleges területfelhasználási 
egységbe, azaz nem mezőgazdasági területbe, ami a mezőgazdasági térség területének 0,86 %-a. 

Mivel 218,1 ha> 7,5 ha, így a tervezett átsorolás a törvényi előírásoknak megfelel. 

Jelen módosítás után a mezőgazdasági térségből még további 210,5 ha átsorolására van lehetőség. 

 A tervezési területen új beépítésre szánt terület kijelölése is történik, így a Trtv. 12. §-ában 
meghatározott feltételeket is meg kell vizsgálni. Mivel az új beépítésre szánt terület csatlakozik a 
meglévő települési területhez, a terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre 
szánt területeinek összenövését, és a települési térségben nincs a tervezett rendeltetésnek megfelelő 
beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, így a tervmódosítás megfelel a Trtv. 12. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak. Jelen módosítás során a 0,24 ha új beépítésre szánt terület kijelölésével 
együtt az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévő 0,19 ha új védőerdő terület is 
kijelölésre került. Ez új beépítésre szánt terület 100%-a, így a tervmódosítás megfelel a Trtv. 12. § (3) 
bekezdésében foglaltaknak. 

 A Trtv. 13. §-a a módosítással érintett terület vonatkozásában betartható, mivel Letkés nem borvidéki 
település, valamint az érintett területen nincs az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. 
osztályú területeihez tartozó földrészlet. 

 A jelenleg hatályban lévő területrendezési terv Letkés községre vonatkozó területi mérlege az alábbi 
táblázatban került meghatározásra a PmTrT mellékleteként: 

„1.17. Területi mérleg  

A Pest megye területrendezési terve Térségi szerkezeti tervében alkalmazott területfelhasználási kategóriák 
kiterjedése (településenként, hektárban) 

 



LETKÉS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA  
KERÉKPÁROS PIHENŐ KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN – VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 

54 

 

Letkés települési térség 218,0 

Letkés erdőgazdálkodási térség 1350,1 

Letkés mezőgazdasági térség 871,1 

Letkés vízgazdálkodási térség 16,2 

 

 A Trtv. Letkés településre vonatkozó, a TEIR honlapon megtalálható területi mérlege, amelyből csupán 
az erdők övezetére vonatkozó adatot vesszük figyelembe: 
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A térségi területi mérleg – a tervezett módosítás következtében – az alábbiak szerint változik. 

Térségi terület- 
felhasználás 

 

PmTrT 
szerint (ha) 

PmTrT 
szerint (%) 

Összes fejlesztési 
lehetőség 

Trtv szerint 
(ha) 

TSZT módosító 
javaslat szerint 

felhasznált 
(ha, %) 

További 
fejlesztési 
lehetőség 

 (ha) 

   Beépít. szánt 
terül. 

Beépít. 
nem szánt 

terül. 

   

Települési térség 218,0 8,88 0 0 0 0  

Erdőgazdálkodási 
térség  

1350,1 54,98  

Erdők 
övezetének 
(1276 ha) 

95%-a, azaz 
1212 

erdőterület 

0 0 64 

Mezőgazdálkodási 
térség  

871,1 35,48  
218 (25%) 
mg. terület 

7,5 0,86 210,5 

Vízgazdálkodási 
térség 

16,2 0,66 0 0 0 0  

Igazgatási terület 
összesen 

Összeadva 
2455,4 

100,00      
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6. A VÁLTOZÁSOK HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI 
KONCEPCIÓVAL VALÓ ÖSSZHANGJÁNAK BEMUTATÁSA  

(a településrendezési javaslatok összhangja a koncepcióban megfogalmazott jövőképpel és célokkal)  

A 2002 októberében elfogadott Településfejlesztési koncepció Idegenforgalom, vendéglátás című fejezete a 
turisztikai fejlesztésekkel kapcsolatos feladatokról ír: 
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A Koncepció a Zöldterületek című fejezetben így fogalmaz a védett területek hasznosításáról: 

 
A fenti célok elérését szolgálja a Pest Megyei Önkormányzat által tervezett, Letkés Község Önkormányzata 
által támogatott, a tárgyi területre vonatkozó fejlesztési elképzelés, amelynek megvalósítása érdekében készül 
jelen tervmódosítás.  

A Koncepció 4. Területfelhasználás, települési arculat, értékvédelem című fejezet Települési arculat, 
értékvédelem című alfejezete felsorolja a célkitűzés elérését eredményező főbb településszerkezeti 
beavatkozásokat, amelyek közül a tárgyi terület vonatkozásában az alábbiak szerepelnek: 

 

A Koncepció az 5. Műszaki infrastruktúra – Közlekedés című fejezetben a Közlekedésfejlesztés erősségei címmel 
az alábbiakat fogalmazza meg: 
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7. A HATÁLYBAN LÉVŐ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ 
ÖSSZHANG BEMUTATÁSA 

Letkés község jelenleg hatályos Településszerkezeti terve a Képviselő-testület 72/2004. (X.28.) számú 
önkormányzati határozatával került elfogadásra. 

A belterületi határ mentén elhelyezkedő 705-ös hrsz.-ú ingatlan területén belül tervezett módosítások a település 
belterületén történnek, ahol új beépítésre szánt különleges terület kerül kijelölésére. A szintén belterületi 106/2-
es hrsz.-ú ingatlan tervezett védőerdőként beépítésre nem szánt területi besorolásban marad. 

A külterületen az Ipoly régi medrének 124-es hrsz.-ú ingatlana és 07/12-es hrsz.-ú ingatlanának egy része, az ezen 
ingatlanok és az árvízvédelmi töltés által határolt 0203-as és 0199-es hrsz.-ú földrészlet a hatályos 
településszerkezeti terven a vízgazdálkodási területbe tartozik. E jelentős kiterjedésű terület beépítésre nem 
szánt különleges területbe kerül átsorolásra.  

Jelen módosítás során a tervezéssel érintett terület földrészleteinek területfelhasználási egysége módosul. A 
tervezett változások az érvényben lévő Településszerkezeti terv alapvető területfelhasználásában és a Község 
kialakult infrastruktúra hálózatában különösebb módosítást nem eredményeznek. A javasolt módosítás 
szükségessé teszi a TSZT módosítását, amely jelen terv keretében készült el.  

8. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 
A Szabályozási terv 705-ös hrsz.-ú ingatlan területére vonatkozó módosításának célja a mai kor igényeinek 
megfelelő, korszerű kerékpáros pihenő és szolgáltató épület megvalósításához szükséges építési jogi környezet 
megteremtése a 2018. január 1-től hatályba lépett építésügyi jogszabályi környezetnek megfeleltetve. A 
szabályozás eszköze a fentieknek megfelelően módosított Helyi Építési Szabályzat, valamint ennek Szabályozási 
tervi melléklete.  

Jelen módosítás különleges koncepcionális megalapozást nem igényel, mivel csupán a tervezési területen belül 
található néhány földrészlet övezetének, építési övezetének átsorolása a cél a Településszerkezeti terv módosító 
javaslatához igazodva. A területen tervezett új beépítésre szánt különleges rekreációs terület megteremti a 
kerékpáros turizmus kiszolgálását biztosító – jelen beruházás keretében felépülő – egyetlen épület, és a 
környezetének parkszerű kialakítása megvalósításának lehetőségét. 
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9. ÖRÖKSÉGVÉDELEM 
A Településszerkezeti terv, a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási terv módosításával érintett területen 
régészeti lelőhely nem található, a vizsgált területen régészeti érdekű terület nem került kijelölésre. A tervezett 
szabályozással érintett területen sem műemlék, sem helyi védettséget élvező építmény nem található. 

9.1. Régészeti lelőhelyek védelme 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban Kötv.) alapján a nyilvántartott 
régészeti lelőhelyek (ex lege) általános régészeti védelem alatt állnak. 

9.2. Jogszabályi környezet 

A régészeti lelőhelyekre vonatkozóan a törvény az alábbiakat mondja ki: 

„19. § (1) A földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal, beleértve az ásványi vagyon kitermelését is (a 
továbbiakban együtt: fejlesztések, beruházások), a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket jogszabályban 
meghatározott esetekben és módon el kell kerülni. 

(2) A régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el.” 

„22. § (1) A nyilvántartott régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos földmunkával érintett részén 
megelőző régészeti feltárást kell végezni.” 

A beruházások kivitelezésekor előkerülő régészeti leletek esetén a kulturális örökség védelméről szóló 2001 évi 
LXIV. törvény szerint kell eljárni. 

A régészeti lelőhelyekre a Helyi Építési Szabályzat 23. §-ának alábbi előírásai vonatkoznak: 

 

 

 

Ezeken kívül más előírás megfogalmazása a HÉSZ-ben nem indokolt, hiszen a 2001 évi LXIV. törvény előírásai 

vonatkoznak a régészeti területtel érintett telkekre.  
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9.3. A tervezett módosítás hatásai a régészeti örökségre 

Az örökségvédelmi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi 
Főosztály, Építésügyi Örökségvédelmi Koordinációs Osztály az alábbi nyilatkozatot tette tárgyi tervezési terület 
vonatkozásában:  

 

A tervben szereplő módosítás tehát a nyilvántartott lelőhelyekből egyetlen lelőhelyet sem érint, így a módosítási 
szándék nem gyakorol hatást a régészeti lelőhelyek állapotára.  

9.4. Az épített környezet értékei 

A tervezési területen belül és annak közvetlen környezetében nem található nyilvántartott országos vagy helyi 
épített érték, műemlék vagy nemzeti emlékhely, illetve védelemre érdemes egyéb épített érték. A jelenleg 
beépítetlen tervezési terület a településszerkezet szempontjából nem rendelkezik értékes egyedi arculatot 
biztosító építészeti jellemzőkkel, sajátosságokkal. Ezért a módosítások révén nem feltételezhető épített kulturális 
örökséget érintő negatív hatás. 

A műemlékekre a Helyi Építési Szabályzat 23. §-ának alábbi előírása vonatkozik.  

 

A műemlékeket országos szinten a 2001 évi LXIV. törvény előírásai védik. 

A kialakult településszerkezeten a tervezett módosítás nem változtat. A tárgyi terület kialakult telekszerkezete 
sem változik meg a javasolt módosítás révén. A területhasználatban természetesen változás következik be a 
ma még üresen álló tervezési terület egy kis részének beépítése során, de a 705-ös hrsz.-ú ingatlan területének 
északi részén csupán 0,24 ha új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre, egyetlen 170 m2 alapterületű épület 
megépítése tervezett, ezért a terület és tágabb környezetének kialakult természetközeli jellegén a jelen 
módosítás csak kis mértékben változtat.  

9.5. Összefoglaló 

Összefoglalva a jelenleg tervezett módosítás a község tekintetében pozitív hatásokkal jár. A tervezett különleges 
területek kijelölése megteremti a település gazdaságélénkülését biztosító turistaforgalom magas színvonalú 
fogadásának és kiszolgálásának a lehetőségét. A tervezett kerékpáros pihenő az ide látogató kerékpáros, lovas 
és egyéb turisták kulturált szociális ellátását képes biztosítani, az épületben kisebb vendéglátó egység, 
szolgáltatások kialakítására is lehetőség nyílik, amely a falu lakossága szolgáltatási igényeinek a kielégítését is 
szolgálja, az ellátás javításában játszik szerepet.  

A tárgyi terület környezetében kialakult úthálózat a településszerkezethez szervesen illeszkedik. Mivel a terület 
a település egyik fő útja mentén fekszik, így arról közvetve feltárható. A tervezett beépítés megvalósítása a 
kerékpáros pihenő funkciója miatt nem jár a meglévő utcák forgalmának megnövekedésével. A jelen beruházás 
keretében megvalósításra kerülő egyetlen épületben tervezett szolgáltatások, vendéglátás és a területen 
megvalósítható közösségi tér lehetővé tehetik a lakosság és az ide látogató turisták megfelelő színvonalú 
ellátásának, kedvező körülményeinek biztosítását. A tervezett épületet és a környezetét úgy kell kialakítani, hogy 
az esztétikus megjelenésével hozzájáruljon a község kedvező képének megőrzéséhez, javításához.  

Letkés Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2004. (X.28.) számú önkormányzati rendelete szól 
Letkés község Helyi Építési Szabályzatáról. A műemlék- és településkép-védelemről, a helyi értékvédelemről és a 
régészeti lelőhelyek védelméről az önkormányzati rendelet 23. §-a rendelkezik.  

A település jelenleg érvényben lévő Szabályozási tervén különböző sraffozásokkal, a készítése idején hatályban 
lévő jogszabályok által előírt jelölésekkel feltüntetésre kerültek a védett területek, illetve létesítmények, valamint 
a védelmi javaslatok területi lehatárolásai (egyedi műemléki védettség, javasolt helyi egyedi művi érték, régészeti 
lelőhelyek). 
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9.6. Tervezői nyilatkozat 

Jelen módosításhoz építészeti vonatkozásban az előző fejezetrészekben ismertetett örökségvédelmi 
hatástanulmányon túl részletesebb elemzés nem készült, mivel a tervezési terület nem érintett épített 
értékekkel. A régészeti hatástanulmány jelen dokumentáció mellékletét képezi.  

A tervezett megoldás megfelel az örökségvédelmi jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, továbbá jelen 
terv elkészítésére jogosultsággal rendelkezem. 

 

Budapest, 2022. március hó 

  
 Oláh M. Zoltán  
 vezető településrendező tervező 

            Tervezői nyilvántartási szám:  
                     TT/1, É 01-3029  

  



LETKÉS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA  
KERÉKPÁROS PIHENŐ KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN – VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 

62 

 

10. TERVEZÉSI PROGRAM, BEÉPÍTÉSI TERV 

 

 

33. ábra: A terület madártávlati képe 
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34. ábra: A régi Ipoly-híd és a határállomás épülete 

 

35. ábra: Beépítési terv 
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11.  KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS  
A település egy részére készülő szabályozási tervnél, illetve helyi építési szabályzatnál az egyes tervek, illetve 
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005 (I.11.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés szerint a várható 
környezeti hatás jelentőségének eseti meghatározása alapján dönthető el a környezeti vizsgálat szükségessége 
[Kvt. 43. § (5) bekezdés b) pontja]. 

A Korm. rendelet 3. §-a szerint „A terv, illetve program kidolgozásának megkezdésekor a terv, illetve program 
kidolgozásáért felelős szerv (a továbbiakban: kidolgozó) állapítja meg, hogy a terv, illetve program beletartozik-
e (…) az 1. § (3) bekezdés szerint a környezeti vizsgálat szükségességének eseti eldöntésére kötelezett körbe”. 

A 4. § (2) bekezdése alapján „A döntéshez a kidolgozó kikéri a 3. számú mellékletben meghatározott környezet 
védelméért felelős közigazgatási szervek (a továbbiakban: környezet védelméért felelős szervek) véleményét 
arról, hogy a hatáskörükbe tartozó környezet- vagy természetvédelmi szakterületet illetően várható-e jelentős 
környezeti hatás.” 

Az Önkormányzat az alábbi szervek véleményének kikérésével tett eleget a fenti jogszabályi kötelezettségének: 

1. a nemzeti park igazgatóság és a természetvédelmi hatóság   
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 

 

 

 

 

 

2. a környezetvédelmi hatóság 
Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és 
Bányafelügyeleti Főosztály        
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3. a közegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal 
Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály 

 

4. az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal 
Pest Megyei Kormányhivatal Váradi Tibor Állami Főépítész 
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5. a talajvédelem feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal     
Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növény- és  
Talajvédelmi, Főosztály  

 

6. az országos tisztifőorvos 
Nemzeti Népegészségügyi Központ 
Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos 

 

7. a települési önkormányzat jegyzője 
helyben 

 

8. a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság 
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

 

9. az örökségvédelmi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala, kizárási feltétel 
fennállása esetén a kulturális örökség védelméért felelős miniszter 
Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Építésügyi 
Örökségvédelmi Koordinációs Osztály  
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Amennyiben a tervezett beruházások valamelyike nagyberuházás, akkor előzetes régészeti 
dokumentációt kell készíteni. 

10. az erdészeti feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal     
Nógrád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály  

 

Az előírt határidőn belül az alábbi szervektől nem érkezett állásfoglalás az Önkormányzathoz: 

1. a közúti és vízi közlekedési hatáskörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala 
Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály, Gyorsforgalmi 
útügyi Osztály  

2. a vízvédelmi és vízügyi hatóság 
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági 
Osztály  

3. a földvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal 
Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földügyi Osztály 

4. a bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal 
Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és 
Bányafelügyeleti Főosztály, Bányászati Osztály  

Egyéb véleményező: 

1. Márianosztra Község Önkormányzata 

Nem kíván részt venni az eljárásban. 

2. Ipolydamásd Község Önkormányzata 

Az eljárásban részt kíván venni. 

3. Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály 

 

4. Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
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A fentiek figyelembevételével a tervezett módosítások kapcsán olyan jelentős környezeti hatások várható, 
amelyek környezeti vizsgálat lefolytatását és külön környezeti értékelési dokumentáció elkészítését teszik 
szükségessé.  

Ennek megfelelően az Önkormányzat a …/2022. (…...) számú önkormányzati határozatában kimondta, hogy a 
várható környezeti hatás jelentőségének eseti meghatározása alapján környezeti vizsgálatot készíttet. 
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12. PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS DOKUMENTUMAI 

12.1. Partnerségi vélemények 

A terv véleményezése során egyetlen levél érkezett, amelyre az alábbi tervezői válaszokat adtuk: 

12.2. Lakossági fórum jegyzőkönyve 

A koronavírus miatt elrendelt rendkívüli helyzet miatt lakossági fórum megtartására nem került sor, a 
véleményezés az internetes csatornákon keresztül történt meg. 

12.3. A partnerségi egyeztetés lezárása 

Az Önkormányzat a …/2022. (…...) számú önkormányzati határozattal lezárta a partnerségi egyeztetést. 
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13.  JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK - A TELEPÜLÉS-
SZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

Letkés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
….  Kt. számú határozata 

Letkés község Településszerkezeti tervének módosításáról 

Letkés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és az OTÉK előírásai alapján, az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva, a 9/B. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak figyelembevételével az alábbi döntést hozza: 

1) Letkés község igazgatási területén belül „a módosítással érintett terület határa” jelöléssel körül határolt 
területre vonatkozóan jóváhagyja a határozat 1. mellékletét képező M=1:10.000-es méretarányú 
módosított Településszerkezeti tervlapot. 

2) Tudomásul veszi, hogy „a módosítással érintett terület határa” jelöléssel körül határolt területre 
vonatkozóan az SZT-1. jelű Településszerkezeti terv hatályát veszti. 

3) Úgy dönt, hogy a Letkés község Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 72/2004. (X.28.) 
számú önkormányzati határozat mellékletét képező „Letkés településszerkezeti terve – Általános 
előírások” című dokumentum „Alapelvek” című fejezetének „Különleges területek” alfejezetét a 2. 
melléklet szerint módosítja. 

4) Úgy dönt, hogy a Letkés község Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 72/2004. (X.28.) 
számú önkormányzati határozat mellékletét képező „Letkés településszerkezeti terve – Általános 
előírások” című dokumentum „Területfelhasználás” című fejezete „Területfelhasználási egységek” című 
alfejezetében a „Beépítésre szánt területek” közül a „Különleges területek” felsorolását a 3. melléklet 
szerint egészíti ki. 

5) Úgy dönt, hogy a Letkés község Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 72/2004. (X.28.) 
számú önkormányzati határozat mellékletét képező „Letkés településszerkezeti terve – Általános 
előírások” című dokumentum „Területfelhasználás” című fejezete „Területfelhasználási egységek” című 
alfejezetében a „Beépítésre nem szánt területek” felsorolását a 4. melléklet szerint egészíti ki. 

6) Úgy dönt, hogy a Letkés község Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 72/2004. (X.28.) 
számú önkormányzati határozat mellékletét képező „Letkés településszerkezeti terve – Általános 
előírások” című dokumentum „A fejlesztési területek adatai” című fejezete „Különleges területek” 
felsorolását az 5. melléklet szerint egészíti ki. 

7) Úgy dönt, hogy a Letkés község Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 72/2004. (X.28.) 
számú önkormányzati határozat mellékletét képező „Letkés településszerkezeti terve – Általános 
előírások” című dokumentum „A területfelhasználás változása” című fejezete helyébe a 6. és 7. 
melléklet lép. 

8) Tudomásul veszi, hogy jelen területfelhasználás-változás során a 705-ös hrsz.-ú ingatlan területének egy 
része (0,24 ha) a kertes mezőgazdasági területből a beépítésre szánt különleges rekreációs terület 
területfelhasználási egységbe kerül átsorolásra. 

9) Tudomásul veszi, hogy jelen területfelhasználás-változás során a 705-ös hrsz.-ú ingatlan területének egy 
része (0,04 ha) a kertes mezőgazdasági területből a közúti közlekedési terület területfelhasználási 
egységbe kerül átsorolásra. 

10) Tudomásul veszi, hogy jelen területfelhasználás-változás során a 106/2-es hrsz.-ú ingatlan területének 
egy része (0,19 ha) a kertes mezőgazdasági területből a védőerdő terület területfelhasználási egységbe 
kerül átsorolásra. 
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11) Tudomásul veszi, hogy jelen területfelhasználás-változás során a 106/2-es hrsz.-ú ingatlan területének 
egy része (0,01 ha) a kertes mezőgazdasági területből a közúti közlekedési terület területfelhasználási 
egységbe kerül átsorolásra. 

12) Tudomásul veszi, hogy jelen területfelhasználás-változás során az Ipoly régi medrének 124-es hrsz.-ú 
ingatlana és 07/12-es hrsz.-ú ingatlanának egy része, az ezen ingatlanok és az árvízvédelmi töltés által 
határolt 0203-as és 0199-es hrsz.-ú földrészlet (7,54 ha) a vízgazdálkodási területből a beépítésre nem 
szánt különleges rekreációs terület területfelhasználási egységbe kerül átsorolásra. 

13) Tudomásul veszi, hogy jelen területfelhasználás-változás során a település biológiai aktivitás értéke az 
egyes területfelhasználási egységek tekintetében az alábbiak szerint módosul: 

BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉK SZÁMÍTÁS 

Módosítással 

érintett 

ingatlan 

Terület-

felhaszn. 

módja 

változás 

előtt 

Terület-

felhaszn. 

módja 

változás 

után 

Terület 

ha-ban 

Érték-

mutató 

változás 

előtt 

Érték 

mutató 

változás 

után 

Aktivitás-

érték 

változás 

előtt 

Aktivitás-

érték 

változás 

után 

Aktivitás-

érték 

változás  

705-ös hrsz. 

északi része Mk Kre 0,24 5 3 1,20 0,72 -0,48 

705-ös hrsz. 

déli része Mk KÖu 0,04 5 0,6 0,20 

0,00 

 -0,20 

106/2-es hrsz. 

déli része Mk Ev 0,19 5 9 0,95 1,71 0,76 

106/2-es hrsz. 

északi része Mk KÖu 0,01 5 0,6 0,05 0,01 -0,04 

0203, 124, a 

07/12 egy 

része, 0199 

hrsz.-ú 

földrészletek V Kb-Re 8,11 7 7 56,77 56,77 0,00 

Összesen         +0,04 

Mivel Letkés Településszerkezeti tervének korábbi módosításai során még nem került sor biológiai 
aktivitás érték számításra, így a jelenlegi módosítás után a település tovább „görgethető” biológiai 
aktivitás értéke +0,04 pont! 

14) Tudomásul veszi, hogy jelen módosítás a területfelhasználás vonatkozásában a 8. melléklet szerint 
megfelel a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 
törvény (a továbbiakban Trtv.) előírásainak.  

15) Tudomásul veszi, hogy jelen területfelhasználás-változás következtében a térségi területi mérleg adatai 
az alábbiak szerint változnak: 

Térségi terület- 
felhasználás 

 

PmTrT 
szerint (ha) 

PmTrT 
szerint (%) 

Összes fejlesztési 
lehetőség 

Trtv szerint 
(ha) 

TSZT módosító 
javaslat szerint 

felhasznált 
(ha, %) 

További 
fejlesztési 
lehetőség 

 (ha) 

   Beépít. szánt 
terül. 

Beépít. 
nem szánt 

terül. 

   

Települési térség 218,0 8,88 0 0 0 0  
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Erdőgazdálkodási 
térség  

1350,1 54,98  

Erdők 
övezetének 
(1276 ha) 

95%-a, azaz 
1212 

erdőterület 

0 0 64 

Mezőgazdálkodási 
térség  

871,1 35,48  
218 (25%) 
mg. terület 

7,5 0,86 210,5 

Vízgazdálkodási 
térség 

16,2 0,66 0 0 0 0  

Igazgatási terület 
összesen 

Összeadva 
2455,4 

100,00      

16) Tudomásul veszi, hogy jelen módosítás a térségi övezetek vonatkozásában a 9. melléklet szerint 
megfelel a Trtv. előírásainak.  

17) Tudomásul veszi, hogy jelen módosítás az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok 
vonatkozásában a 10. melléklet szerint megfelel a Trtv. előírásainak. 

18) Felkéri a jegyzőt, hogy a Módosított Településszerkezeti Terv alapján a Módosított Szabályozási Tervet 
és a Helyi Építési Szabályzat módosító javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé. 

19) Jelen határozat az elfogadását követő napon lép hatályba. 

 

Letkés, 2022. ………………………… 

 

Határidő:  azonnal  

Felelős:   jegyző  

 
 

Huszák Tamás Bahil Emilné dr. 

polgármester jegyző 
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1. melléklet a …/2022. (…..) sz. képviselő-testületi határozathoz:  
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2. melléklet a …/2022. (…..) sz. képviselő-testületi határozathoz:  

Különleges területek: 

A sportpálya melletti területen annak bővítése és a kapcsolódó épületek, szabadidős szolgáltatások 
elhelyezése oldható meg hosszabb távon. 

Külön kezeljük a belterületi pincék területét. Ennek beépítését úgy kell szabályozni, hogy a kilátást 
zavartalanul hagyja. 

A temető területét helyi védelem alá kell helyezni. 
Liliompusztán, a meglévő major körül magántőkéből épülő idegenforgalmi szálláshelyek, nyugdíjas 

apartmanházak (egészségügyi ellátással), az ott dolgozók egy része számára lakások számára jelöltünk ki 
területet. Itt a meglévő üzemi terület határa mentén intenzív védő növénysáv telepítendő.  

A Trianoni-csatorna és a déli új lakóterület közt rekreációs területet alakítunk ki. 
A határállomástól délre egy kerékpáros pihenő számára beépítésre szánt különleges rekreációs területet 

jelöltünk ki. 
Az árvízvédelmi töltés és a belterületi határ közötti részen, a régi híd környezetében beépítésre nem 

szánt különleges rekreációs területet jelöltünk ki sátorhelyek, sportpálya, időszakos vízfelületek, kerékpár- és 
gyalogutak számára. 

 
3. melléklet a …/2022. (…..) sz. képviselő-testületi határozathoz:  

Kre Rekreációs terület    
 Szintterület-sűrűség: 0,20 Közüzemi közművesítettség: teljes 

 
4. melléklet a …/2022. (…..) sz. képviselő-testületi határozathoz:  

Beépítésre nem szánt különleges területek 
Kb-Re beépítésre nem szánt különleges rekreációs területek  

 
5. melléklet a …/2022. (…..) sz. képviselő-testületi határozathoz:  

- Kb-Re  Rekreációs célra felhasználható terület: 
o Terület: 7,54 ha,  
o Telekméret: min. 0,3 ha 

 
6. melléklet a …/2022. (…..) sz. képviselő-testületi határozathoz:  

Területi mérleg – Beépítésre szánt területek 

Területfelhasználási 

kategória 

Álatlános használat 

Sajátos használat Jelölés 
Területnagyság 

ha 

Településen 

belüli arány 

(%) 

Lakóterületek 

falusias Lf 80,7 3,3 

kertvárosias Lke 1,4 0,0 

kisvárosias Lk 3,1  0,1 

Vegyes területek településközpont Vt 7,4 0,3 

Gazdasági területek 

kereskedelmi 

szolgáltató 
Gksz 18,7 0,8 

mezőgazdasági 

üzemi  
Gmg 6,6 0,3 

Üdülőterületek hétvégi házas Üh 7,2 0,3 

Különleges területek 

sportterület Ksp 8,1 0,3 

temető Kte 1,8 0,1 

borospince Kp 5,4 0,2 
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rekreációs terület Kre 12,2 + 0,2 0,5 

humán szolg., 

idegenforgalom  Khi 18,8 0,8 

határátkelőhely KH   

Beépítésre szánt területek 

összesen 

 
 171,4+0,2=171,6  7,0 

 

7. melléklet a …/2022. (…..) sz. képviselő-testületi határozathoz:  

Területi mérleg – Beépítésre nem szánt területek 

Területfelhasználási 

kategória 

Álatlános használat 

Sajátos használat Jelölés 
Területnagyság 

ha 

Településen 

belüli arány 

(%) 

Közlekedési területek közút KÖu 58,4 2,4 

Zöldterületek közpark Z 3,2 0,1 

Erdőterületek 
védett erdő Evé 1238,2 50,8 

védelmi erdő Ev 17,3+0,2 0,7 

Mezőgazdasági területek 

általános 

mezőgazdasági  
Má 644,2 26,4 

általános 

mezőgazdasági  

korlátozott 

használattal 

Mák 150,4 6,2 

kertes 

mezőgazdasági  
Mk 26,5-0,4=26,1 1,1 

Vízgazdálkodási területek vízgazdálkodási V 129,6-7,5=122,1 5,0 

Beépítésre nem szánt 

különleges területek 
rekreációs  Kb-Re +7,5 0,3 

Beépítésre nem szánt 

területek összesen 

 
 2267,8-0,2=2267,6 93,0 

 

Igazgatási terület összesen (számított terület a 15/2009. (III.02.) Ökt. sz. határozattal jóváhagyott 

TSZT módosítás alapján) 2439,2 ha 
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8. melléklet a …/2022. (…..) sz. képviselő-testületi határozathoz:  

A jelen módosítás a területfelhasználás vonatkozásában az alábbiak szerint megfelel a Magyarország és egyes 
kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban Trtv.) előírásainak:  

 A módosítással érintett terület egy része a települési térség részét képezi. Mivel a települési térség 
területén bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető, így a 705-ös és a 106/2-as hrsz.-ú 
ingatlanokra vonatkozó tervmódosítás megfelel a Trtv. 11. § d) bekezdésében foglaltaknak. 

 A módosítással érintett terület további része a mezőgazdasági térség részét képezi. Mivel a Trtv. 11. § 
b) bekezdése alapján a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át a mezőgazdasági terület 
övezetébe kell sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület és vegyes terület építési övezet 
nem jelölhető ki, a térség 25%-án belül a beépítésre nem szánt különleges rekreációs terület 
területfelhasználási egység kijelölhető. A beépítésre nem szánt különleges rekreációs területbe sorolt 
terület, az Ipoly régi medrének 124-es hrsz.-ú ingatlana és 07/12-es hrsz.-ú ingatlanának egy része, az 
ezen ingatlanok és az árvízvédelmi töltés által határolt 0203-as és 0199-es hrsz.-ú földrészlet összesen 
7,54 ha, és ez a mezőgazdasági térség területének 0,86%-a, így a tárgyi ingatlanokra vonatkozó 
tervmódosítás megfelel a Trtv. 11. § b) bekezdésében foglaltaknak; 

 A módosítással érintett területen új beépítésre szánt terület kijelölése történik, így a Trtv. 12. §-ában 
meghatározott feltételeket vizsgálni kell. Mivel az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő 
települési területhez, a terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre szánt 
területeinek összenövését, és a települési térségben nincs a tervezett rendeltetésnek megfelelő 
beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, így a tervmódosítás megfelel a Trtv. 12. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak;  

 Jelen módosítás során a 0,24 ha új beépítésre szánt terület kijelölésével együtt az újonnan kijelölt 
beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévő 0,19 ha új védőerdő terület is kijelölésre került. Ez új 
beépítésre szánt terület 79,2%-a, így a tervmódosítás megfelel a Trtv. 12. § (3) bekezdésében 
foglaltaknak; 

 A Trtv. 13. §-a a módosítással érintett terület vonatkozásában betartható, mivel Letkés nem borvidéki 
település, valamint az érintett területen nincs az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. 
osztályú területeihez tartozó földrészlet. 

9. melléklet a …/2022. (…..) sz. képviselő-testületi határozathoz:  

A jelen módosítás a térségi övezetek vonatkozásában az alábbiak szerint megfelel a Magyarország és egyes 
kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban Trtv.) előírásainak:  

Az országos övezetek közül – a Trtv. és az MVM rendelet övezeti mellékletei szerint – a tervezési területet:  

 az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete, 

 a tájképvédelmi terület övezete, valamint 

 a vízminőség-védelmi terület övezete  

érinti. 

 A tervezési terület azon része, amely érintett az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosójának 
övezetével, változatlanul beépítésre nem szánt terület marad, ott új beépítésre szánt terület nem kerül 
kijelölésre, és a területen meghatározásra kerülő különleges övezet az ökológiai hálózat magterülete és 
az ökológiai hálózat ökológiai folyosója természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait 
nem veszélyezteti. A területen tervezett gyalog- és kerékpárutak burkolata a védett terület 
sajátosságaihoz igazodva került megtervezésre. Így a Trtv. 26. §-ának előírásai betartásra kerülnek. 

 A tervezési terület érintett a tájképvédelmi terület övezetével. A jelen terv mellékletét képező 
Környezeti vizsgálat és NATURA hatásbecslés tartalmazza a tájjelleg megőrzendő elemeit, 
elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit. A 
területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi szabályai a HÉSZ-ben meghatározásra kerülnek, 
a területen tervezett épület és az egyéb létesítmények a tájképi egység megőrzését és a hagyományos 
tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kerülnek 
megvalósításra. Így a 9/2019. (VI.14.) MVM rendelet 4. §-ának előírásai betartásra kerülnek. 
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 A tervezési terület érintett a vízminőségvédelmi terület övezetével. Letkés község hatályban lévő 
településrendezési eszközeinek készítése során kijelölésre kerültek a vízvédelemmel érintett területek. 
A megfelelő védelem biztosítása érdekében szükséges szabályokat a Helyi Építési Szabályzat 
tartalmazza, a módosítással érintett területen ezen előírások betartásra kerülnek. Így a 9/2019. (VI.14.) 
MVM rendelet 5. §-ának előírásai betartásra kerülnek. 

 A megyei övezetek közül a település területét a földtani veszélyforrás területének övezete érinti, amely 
az érintett területek konkrét lehatárolása alapján a módosítással érintett területet nem érinti. 

 Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 10/2020. (VI.30.) önkormányzati rendeletével jóváhagyott 
új megyei területrendezési terv egyedileg meghatározott megyei övezeteket határolt le. Letkés 
közigazgatási területét az egyedileg meghatározott megyei övezetek közül a turisztikai fejlesztések 
támogatott célterületének övezete érinti. A jelen tervezés tárgyát képező turisztikai fejlesztések 
kifejezetten a térségi hálózatba illeszkednek, kapcsolódnak a szomszédos települések fejlesztéseihez, a 
kerékpárút az Ipoly-menti kerékpárút rézét képezi, amely kapcsolódik az EV6 Dunamenti kerékpárút 
hálózathoz. 

Így a javasolt módosítás övezeti érintettsége a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX törvény és a 9/2019. (VI.14.) MVM rendelet, valamint 
a Pest Megye Területrendezési Tervéről szóló Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 10/2020. 
(VI.30.) önkormányzati rendelete előírásaival nem ellentétes. 

10. melléklet a …/2022. (…..) sz. képviselő-testületi határozathoz:  

A jelen módosítás az országos és térségi műszaki infrastruktúra hálózat vonatkozásában az alábbiak szerint 
megfelel a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 
(a továbbiakban Trtv.) előírásainak:  

Az igazgatási területet észak-délkeleti irányban átszeli a 1201 számú főút, az OTrT és a PmTrT Szerkezeti 
tervén jelölt, Szob (12. sz. főút) – Bernecebaráti – (Parassapuszta (2. sz. főút)) meglévő térségi összekötő 
út. A belterületet kelet-nyugati irányban átszelő szintén meglévő főútként szerepel a Szerkezeti terven.  

Az Ipoly folyó mentén egy elsőrendű árvíz-védelmi fővédvonalat ábrázol a terv a meglévő töltés vonalán, 
amelyen (illetve az ábrázolhatóság miatt mellette) tervezett országos kerékpárút-vonal került 
kijelölésre. 

A javasolt módosítás az országos műszaki infrastruktúra hálózatok közül a 12111-es jelű utat és a 
tervezett országos kerékpárút-vonalat érinti.  
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14. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK - A HELYI ÉPÍTÉSI 
SZABÁLYZAT ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA 

 
Letkés Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/ 2022. (……..) önkormányzati rendelete 
a Letkés Község helyi építési szabályzatáról szóló 15/2004. (X.28.) sz. önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Letkés Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában meghatározott eredeti 
jogalkotói hatáskörében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) 
bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazása alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. 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 42. § (1) és (4) 
bekezdésében felsoroltak véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § A Letkés község helyi építési szabályzatáról szóló 15/2004. (X.28.) sz. rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 3. § 

(5) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki: 

   „g)      Rekreációs terület             (Kre)” 

2. § A HÉSZ 4. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 

   „(6)      Beépítésre nem szánt különleges terület     (Kb)       

a) Beépítésre nem szánt különleges rekreációs terület  (Kb-Re)” 

3. § A HÉSZ 17. §-a a következő (5/A) bekezdéssel egészül ki: 

„(5/A) Különleges rekreációs terület     (Kre) 

(j) Elhelyezhető fő rendeltetésű létesítmények: 
- sport és szabadidős tevékenységek, 
- az azt kiszolgáló szociális, karbantartó létesítmények, 
- vendéglátás, szolgáltatás, 
- szálláshely szolgáltatás 
céljára szolgáló építmény. 

(k) Telek kialakításra vonatkozó méretek: Minimális kialakítható teleknagyság 1000 m2. 
(l) Beépítési mód: oldalhatáron álló 
(m) Beépítettség legagyobb mértéke: 20% 
(n) Megengedett legkisebb-legnagyobb építménymagasság: 3,0-7,5 m 
(o) Zöldfelület legkisebb mértéke: 60% 
(p) Építési hely:  

- előkert:  5 m 
- oldalkert  4 m 
- hátsókert 6 m 

(q) Környezetterhelési határérték: a lakóterületen megengedett igénybevételi, kibocsátási és 
szennyezettségi határértéket kell figyelembe venni. 

(r) Beépítés minimális közművesítettségi feltételei: teljes közművesítettség.” 

4. § A HÉSZ a következő 22/A. §-sal egészül ki: 

„22/A. § Különleges beépítésre nem szánt terület 

(2) Különleges beépítésre nem szánt rekreációs terület (Kb-Re) 
(i) Elhelyezhető fő rendeltetésű létesítmények: 

- sport és szabadidős tevékenységek, 
- az azt kiszolgáló szociális, karbantartó létesítmények, 
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- vendéglátás, szolgáltatás, 
céljára szolgáló építmény. 

(j) Telek kialakításra vonatkozó méretek: Minimális kialakítható teleknagyság 3000 m2. 
(k) Beépítettség legagyobb mértéke: 2% 
(l) Megengedett legkisebb-legnagyobb építménymagasság: 3,0-4,5 m 
(m) Zöldfelület legkisebb mértéke: 90% 
(n) Épület elhelyezése:  

- közterület felől:  10 m 
- oldalsó telekhatártól    5 m 
- hátsó telekhatártól 20 m 

(o) Környezetterhelési határérték: a lakóterületen megengedett igénybevételi, kibocsátási és 
szennyezettségi határértéket kell figyelembe venni. 

(p) Beépítés minimális közművesítettségi feltételei: részleges közművesítettség.” 

5. § A HÉSZ mellékletét képező SZ-2 jelű Letkés külterületi övezeti térkép „a módosítással érintett terület határa” 

jelöléssel körül határolt terület vonatkozásában az 1. melléklet szerint módosul.  

6. § A HÉSZ mellékletét képező SZ-1 jelű Letkés belterületi szabályozási terve „a módosítással érintett terület 

határa” jelöléssel körül határolt terület vonatkozásában a 2. melléklet szerint módosul.  

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 

 

 

 
Huszák Tamás Bahil Emilné dr. 

polgármester jegyző 
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1. melléklet a …/2022. (…..) önkormányzati rendelethez:  

A HÉSZ mellékletét képező SZ-2 jelű Letkés külterületi övezeti térkép módosítása „a módosítással 

érintett terület határa” jelöléssel körül határolt terület vonatkozásában  
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2. melléklet a …/2022. (…..) önkormányzati rendelethez:  

A HÉSZ mellékletét képező SZ-1 jelű Letkés belterületi szabályozási terv módosítása „a módosítással 

érintett terület határa” jelöléssel körül határolt terület vonatkozásában  
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15. MELLÉKLETEK 

 

1. számú melléklet: Az SZT-1 jelű, 2004-ben készült Településszerkezeti terv kivágata a tervezett 

kerékpáros pihenő környezetéről és a terv jelmagyarázatának vonatkozó részletei 

2. számú melléklet: Az SZ-2 jelű, 2004-ben készült Letkés külterületi övezeti térkép kivágata a tervezett 

kerékpáros pihenő környezetéről és a terv jelmagyarázatának vonatkozó részletei 

3. számú melléklet: Az SZ-1 jelű, 2004-ben készült Letkés község belterületi szabályozási terv kivágata 

a tervezett kerékpáros pihenő környezetéről és a terv jelmagyarázatának vonatkozó részletei 

4. számú melléklet: Térkép a tervezési területről 

5. számú melléklet: A 705 hrsz.-ú ingatlan térképkivonata 

6. számú melléklet: Tulajdoni lapok 

7. számú melléklet: Önkormányzati határozat a településrendezési eszközök módosításáról és a 

kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról 

8. számú melléklet: Főépítészi nyilatkozat 

9. számú melléklet: A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság térképi adatszolgáltatása 

10. számú melléklet: A tervezett beépítés helyszínrajza és a terület látképe 

11. számú melléklet: A tervezett épület alaprajzai 

12. számú melléklet: A burkolt felületek kimutatásai 

13. számú melléklet: A tervezett beépítés távlati képei 

14. számú melléklet: Önkormányzati határozat a Környezeti értékelés szükségtelenségéről 

15. számú melléklet: Az Állami Főépítész záró szakmai véleménye 

16. számú melléklet: A 2022. … …-én megtartott tárgyalásos eljárás jegyzőkönyve 
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1. számú melléklet: Az SZT-1 jelű, 2004-ben készült Településszerkezeti terv kivágata a 

tervezett kerékpáros pihenő környezetéről és a terv jelmagyarázatának vonatkozó részletei 
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2. számú melléklet: Az SZ-2 jelű, 2004-ben készült Letkés külterületi övezeti térkép kivágata a 

tervezett kerékpáros pihenő környezetéről és a terv jelmagyarázatának vonatkozó részletei 
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3. számú melléklet: Az SZ-1 jelű, 2004-ben készült Letkés község belterületi szabályozási terv 

kivágata a tervezett kerékpáros pihenő környezetéről és a terv jelmagyarázatának 

vonatkozó részletei 
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4. számú melléklet: Térkép a tervezési területről  
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5. számú melléklet: A 705 hrsz.-ú ingatlan térképkivonata 
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6. számú melléklet: Tulajdoni lapok  
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7. számú melléklet: Önkormányzati határozat a településrendezési eszközök módosításáról és 

a kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról 
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8. számú melléklet: Főépítészi nyilatkozat 

 

FŐÉPÍTÉSZI FELJEGYZÉS 

(a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) 

kormányrendelet 11.§ (6) szerint) 
LETKÉS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSÁHOZ 

 
Letkés Község Önkormányzat Képviselő-testületének 61/2021. (XII.21.) számú határozata alapján Letkés a 
településrendezési eszközeinek részleges módosítását határozta el főépítészi közreműködéssel kerékpáros 
pihenő kialakítása érdekében a Start Építész Műhely koncepció-terve és az ehhez elkészült Natura 2000 
hatásbecslés alapján a 314/2012. (XI.8.) Korm. r. 42. § (1)-(2) bekezdés szerinti tárgyalásos eljárás keretein belül. 

A 2013. január 1-én életbe lépő jogszabályváltozások adta új jogi környezet nagyobb szabadságot enged a 
települések önkormányzatainak, többek között pl. abban, hogy a tervdokumentációk tartalmára előírt 
követelményeket az önkormányzati főépítész határozza meg indoklással, amely tartalmat és indoklást a 
főépítésznek feljegyzésben szükséges rögzítenie. E feljegyzést pedig szerepeltetni kell a tervanyag mellékletében. 

Az alábbiakban részletezett előírások szerint került jelen Feljegyzés megfogalmazásra. A településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, az egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. 3/A. § (2) szerint:  

„A megalapozó vizsgálat tartalmát a tervezési terület, a tervezési feladat és a tervezési cél figyelembevételével 
aktualizálni kell olyan módon, hogy a szükséges tartalmat és annak részletezettségét az önkormányzati főépítész 
írásban határozza meg.” 

3/C. § alapján:  

„Az önkormányzati főépítész tartalmat meghatározó feljegyzése, valamint az elhagyott tartalmi elemek 
indokolása a készülő megalapozó vizsgálat, alátámasztó javaslat mellékletének részét képezi.” 

 
Jelen tervdokumentáció készítése során az alábbi táblázat szerinti szakági munkarészek 
elkészítése, szükséges, vagy szükségtelen. 

1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 

1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok - – Nem 
szükséges, mert nem módosul. 

1.2. A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos Területfejlesztési Koncepcióval és a területileg releváns 
megyei, valamint térségi területfejlesztési koncepciókkal és programokkal) való összefüggések vizsgálata – Nem 
szükséges a fejezet kidolgozása, mert a módosítás hatásának mértéke elhanyagolható 

1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata – csak a szükséges mértékben, az érintettség 
szerint 

1.4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek - az adott település fejlesztését 
befolyásoló - vonatkozó megállapításai – csak a szükséges mértékben, az érintettség szerint 

1.5. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása  

1.5.1. A hatályos fejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia vonatkozó megállapításai – Nem 
szükséges a fejezet kidolgozása, mert a település nem rendelkezik hatályos településfejlesztési koncepcióval 

1.5.2. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 

1.6. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata  

1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök 

1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek 

1.7. A település társadalma – Nem szükséges a fejezet és alfejezetek kidolgozása, mert a módosítás 
hatásának mértéke elhanyagolható 

1.7.1. Demográfia, népesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok, 
életminőség 
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1.7.2. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 

1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők (történeti és kulturális adottságok, társadalmi élet, szokások, 
hagyományok, nemzetiségi kötődés, civil szerveződések, vallási közösségek stb.) 

1.8. A település humán infrastruktúrája – Nem szükséges a fejezet és alfejezetek kidolgozása, mert a 
módosítás nincs hatással fejezetek témaköreire 

1.8.1. Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy stb.) 

1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása 

1.9. A település gazdasága Nem szükséges a fejezet és alfejezetek kidolgozása, mert a módosítás 
következménye csak pozitív változást idézhet elő. 

1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre 

1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 

1.9.3. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő fejlesztési elképzelése 

1.9.4. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők (elérhetőség, munkaerő képzettsége, K+F stb.) 

1.9.5. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) 

1.10. Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és intézményrendszere – ITS készítéséhez 
lenne szükséges a fejezet és alfejezetek kidolgozása 

1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 

1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere 

1.10.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység 

1.10.4. Foglalkoztatáspolitika 

1.10.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás 

1.10.6. Intézményfenntartás 

1.10.7. Energiagazdálkodás 

1.11. *  Településüzemeltetési szolgáltatások, okos város települési szolgáltatások – ITS készítéséhez lenne 
szükséges a fejezet és alfejezetek kidolgozása 

1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata – Nem szükséges a fejezet és alfejezetek kidolgozása, mert a 
szükséges környezeti vizsgálat és Natura 2000 hatásbecslés részletesen bemutatja azokat. 

1.12.1. Természeti adottságok 

1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet 

1.12.2.1. tájtörténeti vizsgálat 

1.12.2.2. tájhasználat értékelése 

1.12.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek 

1.12.3.1. tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 

1.12.3.2. nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett terület, érték, 
emlék 

1.12.3.3. ökológiai hálózat 

1.12.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése 

1.13. Zöldfelületi rendszer vizsgálata Nem szükséges a fejezet és alfejezetek kidolgozása, mert a szükséges 
környezeti vizsgálat és Natura 2000 hatásbecslés részletesen bemutatja azokat. 

1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei 

1.13.1.1. szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges, valamint a zöldfelületi karaktert meghatározó 
elemek 

1.13.1.2. zöldfelületi ellátottság értékelése 

1.13.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái 

1.14. Az épített környezet vizsgálata – csak a szükséges mértékben 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200314.kor#lbj269idffb4
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1.14.1. Területfelhasználás vizsgálata – csak a szükséges mértékben, az érintettség szerint 

1.14.1.1. a település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata 

1.14.1.2. az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a minőségi osztályok 

1.14.1.3. beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek – csak a szükséges mértékben 

1.14.1.4. funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolatos) 

1.14.1.5. alulhasznosított barnamezős területek 

1.14.1.6. konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület 

1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata 

1.14.2.1. telekmorfológia és telekméret vizsgálat 

1.14.2.2. tulajdonjogi vizsgálat 

1.14.3. Önkormányzati tulajdon kataszter – Nem indokolt jelen módosítás során vizsgálni. 

1.14.4. Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése – Nem indokolt jelen módosítás során 
vizsgálni, a beépítési koncepció kellő mélységben tartalmazza. 

1.14.5. Az építmények vizsgálata – Nem indokolt jelen módosítás során vizsgálni, mert nincsenek. 

1.14.5.1. funkció, kapacitás 

1.14.5.2. beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség) 

1.14.5.3. magasság, szintszám, tetőidom  – Beépített terület és településképvédelmi rendelet készítésekor 
indokolt 

1.14.5.4. településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes épülettípusok – Beépített 
terület esetén és településképvédelmi rendelet készítésekor indokolt. 

1.14.6. Az épített környezet értékei – csak a szükséges mértékben, az érintettség szerint 

1.14.6.1. településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag – Környezeti vizsgálat foglalkozik 
vele 

1.14.6.2. régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület – Előzetes adatszolgáltatás 
szerint nincs érintettség. 

1.14.6.3. védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők –Nincs érintettség. 

1.14.6.4. világörökségi és világörökségi várományos terület Nincs érintettség. – Nincs érintettség. 

1.14.6.5. műemlék, műemlékegyüttes – Nincs érintettség. 

1.14.6.6. műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti kert, temető és temetkezési emlékhely –– Nincs 
érintettség. 

1.14.6.7. műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet –– Nincs 
érintettség. 

1.14.6.8. nemzeti emlékhely –– Nincs érintettség. 

1.14.6.9. helyi védelem – Nincs érintettség. 

1.14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái – nincs beépítés a tervezési területen 

1.15. Közlekedés – csak a szükséges mértékben, az érintettség szerint az alfejezetek összevonhatók, vagy 
elhagyhatók, szakági tervező bevonása nem szükséges 

1.15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok 

1.15.2. Közúti közlekedés 

1.15.3. Közösségi közlekedés 

1.15.3.1. közúti 

1.15.3.2. kötöttpályás 

1.15.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

1.15.5. Parkolás 
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1.16. Közművesítés – csak a szükséges mértékben, az érintettség szerint az alfejezetek összevonhatók, vagy 
elhagyhatók, szakági tervező bevonása nem szükséges 

1.16.1. Víziközművek 

1.16.1.1. vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz, termálvíz hasznosítás) 

1.16.1.2. szennyvízelvezetés 

1.16.1.3. csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

1.16.2. Energia 

1.16.2.1. energiagazdálkodás és energiaellátás (villamos energia, közvilágítás, gázellátás, távhőellátás és más 
ellátórendszerek) 

1.16.2.2. megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás lehetőségei 

1.16.2.3. az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése – Nem releváns a tervezés 
léptékéhez, ITS készítése esetén indokolt lenne a vizsgálat 

1.16.3. Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli hírközlési építmények) 

1.17. Környezetvédelem (és településüzemeltetés) – Környezeti vizsgálat foglalkozik vele 

1.17.1. talaj 

1.17.2. felszíni és a felszín alatti vizek 

1.17.3. levegőtisztaság és védelme 

1.17.4. zaj- és rezgésterhelés 

1.17.5. sugárzás védelem 

1.17.6. hulladékkezelés 

1.17.7. vizuális környezetterhelés 

1.17.8. árvízvédelem –  

1.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 

1.18. Katasztrófavédelem (területfelhasználást, beépítést, befolyásoló vagy korlátozó tényezők) – Környezeti 
vizsgálat foglalkozik vele 

1.18.1. építésföldtani korlátok 

1.18.1.1. alábányászott területek, barlangok és pincék területei 

1.18.1.2. csúszás-, süllyedésveszélyes területek 

1.18.1.3. földrengés veszélyeztetett területei 

1.18.2. vízrajzi veszélyeztetettség 

1.18.2.1. árvízveszélyes területek 

1.18.2.2. belvízveszélyes területek 

1.18.2.3. mély fekvésű területek 

1.18.2.4. árvíz és belvízvédelem 

1.18.3. egyéb 

1.18.3.1. kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejtés, falszakadás) 

1.18.3.2. mélységi, magassági korlátozások 

1.18.3.3. tevékenységből adódó korlátozások 

1.19. Ásványi nyersanyag lelőhely 

1.20. Városi klíma 

2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ – összevonható a HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ-szel és a 
HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ-szel 

2.1. A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése 

A vizsgálatok alapján a tényleges állapotok elemzése, egymásra hatásuk összevetése, folyamataik elemzése 
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3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ – összevonható a HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ-szel és a 
HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ-szel 

3.1. A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis – ITS készítésnél lenne indokolt. 

3.1.1. A folyamatok értékelése –ITS készítésnél lenne indokolt. 

3.1.2. A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők összefoglaló értékelése – 
ITS készítésnél lenne indokolt. 

3.1.3. A településfejlesztés és -rendezés kapcsolata – Nem indokolt a módosítás oka miatt. 

3.2. Problématérkép/értéktérkép – Nem szükséges, ha érintettség van, szövegközi ábrázolásban 
bemutatható. 

3.3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek – Nem releváns a módosítás oka miatt. 

3.3.1. településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása, térképi ábrázolása, a lehatárolt 
településrészek rövid bemutatása –Településképvédelmi rendelet készítésekor vizsgálva lett, új eredmény nem 
várható. Annál részletesebb elemzést ITS készítése indokolna. 

3.3.2. szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térképi ábrázolása és 
helyzetelemzése (potenciális akcióterületek) – Nem érintett a település 

3.3.3. egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek lehatárolása, térképi ábrázolása és helyzetelemzése 
(potenciális akcióterületek) – ITS készítése indokolná az elkészítését 

AZ ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI – Csak a szükséges mértékben, összevonható a 
HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ-szel, a HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ-szel, és a HELYZETÉRTÉKELŐ 
MUNKARÉSZ-szel, szakági tervezők bevonása nem indokolt. 

1. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE – Csak a szükséges mértékben, összevonható a HELYZETFELTÁRÓ 
MUNKARÉSZ-szel, a HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ-szel, és a HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ-szel, szakági 
tervezők bevonása nem indokolt 

1.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK   Csak a szükséges mértékben, összevonható a HELYZETFELTÁRÓ 
MUNKARÉSZ-szel, a HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ-szel, és a HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ-szel, szakági 
tervezők bevonása nem indokolt 

1.1.1. Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer 

1.1.1.1. Beépítésre szánt területek 

1.1.1.2. Beépítésre nem szánt területek 

1.1.1.3. Szerkezet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemek 

1.1.1.4. Védelmi és korlátozó elemek 

1.2. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI – Csak a szükséges 
mértékben, összevonható a HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ-szel, a HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ-szel, és a 
HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ-szel, szakági tervezők bevonása nem indokolt 

1.2.1. A településszerkezeti változások bemutatása 

1.2.2. A településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való összefüggéseinek bemutatása 

1.2.3. A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhangjának bemutatása 

2. SZAKÁGI JAVASLATOK – Csak a szükséges mértékben, összevonható a HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ-szel, 
a HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ-szel, és a HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ-szel, szakági tervezők bevonása 
nem indokolt 

2.1. TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK 

2.1.1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata  

2.1.2. Természetvédelmi javaslatok 

2.1.3. Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok 

2.1.4. Biológiai aktivitásérték változása 

2.2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE 

2.2.1. Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslatai 
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2.2.2. Zöldfelületi ellátottság alakulása 

2.2.3. Zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére vonatkozó javaslatok 

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK – Csak a szükséges mértékben, összevonható a HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ-
szel, a HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ-szel, és a HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ-szel, szakági tervezők 
bevonása nem indokolt 

3.1. Közúti hálózati kapcsolatok 

3.2. Főbb közlekedési csomópontok 

3.3. Belső úthálózat 

3.4. Közösségi közlekedés 

3.5. Kerékpáros közlekedés 

3.6. Főbb gyalogos közlekedés 

3.7. Gépjármű elhelyezés, parkolás 

4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK – Csak a szükséges mértékben, összevonható a HELYZETFELTÁRÓ 
MUNKARÉSZ-szel, a HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ-szel, és a HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ-szel, szakági 
tervezők bevonása nem indokolt 

4.1. Viziközművek 

4.2. Energiaellátás 

4.3. Hírközlés 

4.4. Megújuló energiaforrások alkalmazása, környezettudatos energiagazdálkodás, egyedi közműpótlók 

5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK – Nem releváns a módosítás oka miatt 

6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG BEMUTATÁSA – Összevonható a 
HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ-szel, a HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ-szel, és a HELYZETÉRTÉKELŐ 
MUNKARÉSZ-szel. 

7. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ – Összevonható a HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ-szel, a HELYZETELEMZŐ 
MUNKARÉSZ-szel, és a HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ-szel, 

8. BEÉPÍTÉSI TERV – Nem releváns, beépítési koncepció terv készült ez az alapja a módosításnak  

9. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS – Külön jogszabály szerint, előzetes vélemények alapján szükséges 

Az örökségvédelmi hatástanulmány területi érintettséggel készül el. 

 

A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TARTALMI KÖVETELMÉNYEI – Nem készül, nem kell módosítani. 

1. JÖVŐKÉP 

1.1. A település jövőképe a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetére vonatkozóan 

1.2. Város esetében a város jövőképe a térségi szerepére vonatkozóan 

1.3. A településfejlesztési elvek rögzítése 

2. CÉLOK 

2.1. A település átfogó fejlesztését szolgáló célok meghatározása 

2.2. Részcélok és a beavatkozások területei egységeinek meghatározása 

2.2.1. A jövőkép, a településfejlesztési elvek, az átfogó cél és a részcélok kapcsolata 

2.2.2. A fejlesztési célok értelmezése az egyes településrészekre 

3. KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI FELADATOKHOZ –  

3.1. A stratégiához és a településrendezési eszközök készítéséhez szükséges társadalmi, gazdasági és 
környezeti adatok meghatározása  

3.2. A meghatározott területigényes elemek alapján, javaslat a műszaki infrastruktúra fő elemeinek térbeli 
rendjére és a terület-felhasználásra irányuló településszerkezeti változtatásokra  
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3.3. Az örökségi értékek és a védettség bemutatása, javaslatok az örökség védelmére és az örökségi érték 
alapú, fenntartható fejlesztésére –  

4.1. A koncepció megvalósítását szolgáló eszköz- és intézményrendszer  

4.2. Javaslat a koncepció és a változások nyomon követésére, a felülvizsgálat rendjére  

 

A fentiekben meghatározott szükséges fejezeteknél több munkarész elkészíthető. A településrendezési eszköz 
módosításához a hatályos településrendezési eszközök és a településképvédelmi rendeletet előkészítő arculati 
kézikönyv minden munkarésze felhasználható. 

 

Letkés, 2021. január 12. 

 

 

 

        

        Schindler-Kormos Eleonóra 

    megbízott főépítész 
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9. számú melléklet: A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság térképi adatszolgáltatása 
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10. számú melléklet: A tervezett beépítés helyszínrajza és a terület látképe 
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11. számú melléklet: A tervezett épület alaprajzai 
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12. számú melléklet: A burkolt felületek kimutatásai 
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13. számú melléklet: A tervezett beépítés távlati képei 
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14. számú melléklet: Önkormányzati határozat a Környezeti értékelés szükségességéről 
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15. számú melléklet: Az Állami Főépítész záró szakmai véleménye 
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16. számú melléklet: A 2022. … …-én megtartott tárgyalásos eljárás jegyzőkönyve 

 

 

 

 


