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JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK
MÓDOSÍTÁSA

Határozat-tervezet
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HATÁROZAT TERVEZET
Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szőlősgyörök Község
Településszerkezeti tervéről szóló 90/2002.(XII.17.) számú határozatának módosítására vonatkozó
javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1. Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 90/2002.(XII.17.) számú határozat
mellékleteként jóváhagyott Szőlősgyörök Településszerkezeti tervét jelen határozat 1. mellékletét
képező TSZT/M-3 jelű fedvénytervvel módosítja, a módosítás területi hatálya jelkulccsal lehatárolt
területen.
2. A Településszerkezeti Terv leírásának 3. fejezete jelen határozat 2. mellékletében foglaltak szerint
módosul.
4. Figyelemmel - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdés c) pontjára, jelen határozat az elfogadását követő
napon lép hatályba.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelem szerint

Klotz Péter
polgármester

Mezriczky Tünde
jegyző
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1 melléklet

TSZT/M-3

tervezési terület

Jelmagyarázat
Egyéb szerkezeti elemek
Naperőmű létesítés céljából korlátozottan igénybe vehető terület övezete
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2. melléklet
1. A településszerkezeti leírás 3. fejezet – 3.2. Beépítésre nem szánt területek alfejezet „Zöldterület”
alcím alatti szövegrész helyébe az alábbi szöveg kerül:
„ZÖLDTERÜLET
A település lakosságának pihenés, játék és mozgás igényét szolgáló, továbbá a biológiai
aktivitással a környezet minőségét javító, településesztétikai értékű, növényzettel fedett
közhasználatú közparkok területe.
A község területén több kisebb közpark jellegű zöldfelület található, azonban ezek nem szerkezeti
jelentőségűek, így ezeket csak a Szabályozási Terv tünteti fel.
Szőlősgyörök területén a különleges területbe sorolt kastélyparkon kívül a település déli részén a
a bánya rekultivációjával (tájrendezéssel összhangban) közparkot javasolt létesíteni.
A Halas-tó nyugati partján is javasoltunk egy közpark kialakítását, amely a tó melletti pihenést, a
horgászturizmus fejlesztését teszi lehetővé.
A belterületi szabályozásnál a Jamai-patak két partján a falusias lakóterületbe tartozó telkek patak
felé eső része a szabályozási terven jelöltek szerint nem beépíthető terület.
Ezeken a be nem építhető kertrészeken csak környezetkímélő mezőgazdasági, kertészeti
tevékenység folytatható.”
2. A településszerkezeti leírás 3. fejezet – Területfelhasználás rendszere 3.2. Beépítésre nem szánt
területek alfejezet az alábbi „Különleges beépítésre nem szánt burkolt vagy fásított köztér terület”
alcímmel és az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT BURKOLT VAGY FÁSÍTOTT KÖZTÉR TERÜLET
„Szőlősgyörök esetében jelentősebb, összefüggő zöldterület a település déli részén található ún.
Hősök parkja, mely megközelítően 3,1 ha. A terület viszonylag csekély és fiatal faegyedekkel van
betelepítve. A terület jelentős lakóterületi egységnek biztosít közterületi kapcsolatot. A település
termelői piacának és jelentősebb rendezvényeinek helyt adó területe.”
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SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK
MÓDOSÍTÁSA

Rendelet
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Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének
……………önkormányzati rendelete
Szőlősgyörök Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2003.(VI.24.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
Szőlősgyörök Község polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladatés hatáskörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
6/A. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.)
Korm. rendelet VI. fejezetének eljárási szabályai szerint a következőket rendeli el.:

1.§ (1) Szőlősgyörök Község helyi építési szabályzatáról szóló 6/2003.(VI.24.) önkormányzati
rendelettel (továbbiakban: HÉSZ) összefüggő SZT-2 jelű Belterületi Szabályozási tervlap (M=1:4 000),
megnevezésű tervlapjának tervezési területre vonatkozó normatartalma helyébe jelen rendelet 1.
melléklete szerinti SZT-2/m4 Szabályozási terv módosítása tervlap tervezési területre vonatkozó
normatartalma lép.
2.§ (1) A HÉSZ -szel összefüggő SZT-2 jelű Belterületi Szabályozási tervlap (M=1:4 000), megnevezésű
tervlapjának jelmagyarázata „Egyéb jelek” kiegészülnek a Naperőmű létesítés céljából korlátozottan
igénybe vehető terület övezete jelkulccsal.
3.§ A HÉSZ 15.§ (1) bekezdés táblázata az alábbi sorokkal kiegészül:
Területfelhasználási egység megnevezése
Különleges beépítésre nem szánt terület
burkolt, fásított köztér

OTÉK szerinti jelölés
(Kb)
Kb-Kt

4.§ A HÉSZ az alábbi 16/A. §-sal kiegészül:
„Különleges beépítésre nem szánt terület
16/A.§
(1) Szőlősgyörök Különleges beépítésre nem szánt területek az alábbiak:
a) Kb-Kt – burkolt, fásított köztér övezete
(2) A Kb-Kt jelű övezet elsősorban jelentős zöldfelületi aránnyal rendelkező gyalogos és gépjármű
forgalmú közösségi terek.
(3) A Kb-Kt övezetben kereskedelmi, szolgáltató rendeltetésű épület vagy pavilon legfeljebb 2%os beépítettséggel és 4,0 m építménymagassággal, szabadon álló beépítéssel helyezhetők el.
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Járműforgalmat szolgáló felületek a szükséges mennyiségben kialakíthatók. A minimális
telekméret 25 000 m2 A legkisebb zöldfelületi arány 80 %.”
(4) A területen csak háztartási méretű kiserőmű helyezhető el.
Záró rendelkezések
4. § (1) Ezen rendelet az elfogadását követő napon lép hatályba.
Szőlősgyörök, 2021.……………

Klotz Péter
polgármester

Mezriczky Tünde
jegyző

Záradék:
A rendeletet 2021. ................... napján kihirdettem.
Mezriczky Tünde
jegyző
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1. melléklete

SZT-2/m4

tervezési terület
Jelmagyarázat
Egyéb jelek
Naperőmű létesítés céljából korlátozottan igénybe vehető terület övezete
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1. A MÓDOSÍTÁS CÉLJA
A tervezési feladat témában a településszerkezeti terv és a HÉSZ (szabályozási terv) módosítása.
Tervezési terület: 197 hrsz-ú belterületi ingatlan, melyen termelői piacot szeretne létesíteni az
önkormányzat. A piac engedélyezéséhez azonban a zöldterületi övezeti besorolása nem megfelelő, bár
a terület nagysága miatt a beépítési %-nak megfelel. A jelenlegi zöldterület közpark 3,2 ha. Ökológiai
folyosó által érintett terület. A terület beépítésre nem szánt különleges terület övezetbe történő
átsorolásával a piac épülete felépülhetne. A terület funkcióját és beépítettségét nem szeretnénk
megváltoztatni, fontos, hogy közterületi jellege megmaradjon, ezért a burkolt vagy fásított köztér
övezetként való szabályozása a cél.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) 32.§ (6) bekezdése alapján
„(6) A településrendezési eszköz egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történik, amennyiben a
településrendezési eszköz készítése vagy módosítása
a) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról
és egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozó ügy tárgyát képező építési beruházás
megvalósítása miatt indokolt,
b) a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett településen a
veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása vagy a további, közvetlenül fenyegető
veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt, vagy
c) a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen, beruházás
megvalósítása miatt indokolt.”
Szőlősgyörök Községi Önkormányzat Polgármesterének 15/2020.(XI.09.) határozata az érintett
területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.
A településrendezési eszközök módosításának véleményezése tárgyalásos eljárással történhet, mert
jelen módosítás az Eljr.-ben foglalt feltételeknek megfelel.
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2. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ
2.1.
A hatályban lévő településrendezési eszközök
A területre és közvetlen környezetére hatályos településrendezési eszközök:
− Szőlősgyörök teljes közigazgatási területét érintő, 90/2002.(XII.17.) Kth. számon elfogadott
többször módosított Szőlősgyörök Község Településszerkezeti Terve (TSZT),
− többször módosított 6/2003.(VI.24.) Kr. számon jóváhagyott Szőlősgyörök Község Helyi Építési
Szabályzata.

2.2.

Változással érintett területek összefoglalója és összefüggései
A
módosítás
településszerkezeti terv
módosítását is jelenti.
A falu fő közlekedési
tengelye
(Szabadság
utca) mentén a település
déli részén található 197
hrsz-ú ingatlan jelenleg
zöldterület. A község
termelői piac építésére
pályázik. A hatályos
előírások nem teszik
lehetővé a piac funkció
elhelyezését zöldterületi
övezetben. A település
sem
a
terület
beépítettségi
paraméterein, sem a
funkcióján nem szeretne
változtatni, de el kívánja
helyezni a heti egy piaci
napon használható (és
esetleg rendezvényeken
is funkcionáló) termelői
piac
épületet,
parkolókkal együtt.
A
terület
országos
ökológiai
folyosó
övezetébe tartozik, ezért
beépítésre
szánt
területként
nem
jelölhető ki.

Z → Kb-Kt
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hatályos településszerkezeti tervlap

2.2.1. A településszerkezeti terv változások bemutatása

hatályos településszekezeti tervben

javasolt településszerkezeti terven

Hatályos terv településszerkezeti terv:
A terület szinte mindig beépítetlen terület volt. Korábban kialakult lakóterületi egység
megközelítése sem kialakított úthálózatról, hanem a 197 hrsz-ú közterületről volt megközelíthető.
A belterület határtól délre még a 2004-2008 között engedéllyel rendelkező homokbánya volt,
melyen már akkor művelés nem folyt. Azóta a terület spontán beerdősült. A 2000-es évek elején
készült településszerkezeti terv a bánya területét a 197 és 196 hrsz-ú belterületi ingatlannal együtt
zöldterületként szabályozta, mely a tényleges használatnak megfelelő.
A területen Hősi emlékmű, út, gyalogút és nagy közösségi rendezvényekre alkalmas terület található.
Fogathatjó verseny minden évben ezen a területen kerül megrendezésre. A zsüri részére fedett
tribün épült fa szerkezetből.
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Javasolt módosítás:
A terület az országos ökológiai hálózat, ezen belül ökológiai folyosó része. A terület jelenlegi
beépíthetősége, mely 2 %, megfelelő. E két jelentős paraméter miatt mindenképpen csak beépítésre
nem szánt területfelhasználása lehet.
A beépítésre nem szánt különleges területen belül létezik „burkolt vagy fásított köztér, sétány”
övezet, melynek megengedett legnagyobb beépítettsége 5 % lehet. Kimondottan közterületi
paraméterek, funkciók elhelyezésére szolgál, de elhelyezhető rajta olyan beépítés, melyek a
zöldterületen nem. A termelői piac, mint kereskedelmi – szolgáltató épület elhelyezésére és annak
parkoló igényének elhelyezésére mód van ezen az övezeten belül.
Az övezetnek megfelelő területfelhasználás ezért „beépítésre nem szánt különleges terület”.
A településszerkezeti terv a területre elkészült módosított településszerkezeti fedvénytervvel
módosítja a területfelhasználást.
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2.2.2. A településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való összefüggéseinek
bemutatása
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek
területrendezési tervéről szóló 2018. évi
CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MATrT) és az
általa
szabályozott
Balaton
Kiemelt
Üdülőkörzet (továbbiakban: BKÜTrT) alapján
Szőlősgyörököt térségi területfelhasználási
kategóriák valamint országos és térségi
műszaki infrastruktúra-hálózati elemek, egyedi
építmények:
− 6711 j. mellékút – meglévő elem
− mellékút hálózat fejlesztés 6711 j. út
Ordacsehi összekötése
− Energetikai hálózat egyedi építmény
− Vízi létesítmény
Tervezési területek mindegyike települési
− Erdőgazdálkodási térség
térségbe tartozik.
− Mezőgazdasági térség
− Települési térség
− Szőlő, gyümölcs és kertművelésű
térség
A MATrT Ökológiai hálózat, magterületének
övezete,
ökológiai
folyosójának
övezte,
pufferterületének övezete érinti Szőlősgyörököt,
és a tervezési területet. Ökológiai folyosó, melyen
beépítésre szánt terület újonnan nem jelölhető ki.

A MATrT Kiváló termőhelyi adottságú szántók
övezete részben érinti Szőlősgyörököt, de a
településszerkezeti terv módosítással érintett
területet közvetlenül nem.
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A MATrT Erdők övezte részben érinti
Szőlősgyörököt, de a településszerkezeti terv
módosítással érintett területét közvetlenül nem.

A MATrT övezeti tervei közül, a Világörökség
várományos területek övezte nem érinti
Szőlősgyörök község közigazgatási területét.

Honvédelmi és katonai célú terület övezte nem
érinti Szőlősgyörök község közigazgatási területét.

BKÜTrT– Tájképvédelmi szempontból kiemelt
kezelési terület övezete részben érinti
Szőlősgyörököt, de a településszerkezeti terv
módosítással érintett területét közvetlenül
nem.

BKÜTrT– Tómeder övezete
Nem érinti Szőlősgyörök község közigazgatási
területét.
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BKÜTrT– Kertes mezőgazdasági terület övezete
Részben érinti Szőlősgyörököt, de a
településszerkezeti terv módosítással érintett
területét közvetlenül nem érinti.

BKÜTrT – Borszőlő termőhelyi kataszter terület
övezete részben érinti Szőlősgyörököt, de a
településszerkezeti terv módosítással érintett
területét közvetlenül nem érinti.

A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019.
(VI.14.) MvM rendeletben megállapított országos övezetek
Jó termőhelyi adottságú szántók övezete
A tervezési terület az övezet által nem érintett.

erdőtelepítésre javasolt terület övezete
A tervezési terület az övezet által nem érintett.
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tájképvédelmi terület övezete
A településszerkezeti terv módosítása által
érintett
területek
nem
tartoznak
a
tájképvédelmi terület övezetébe.
A tájképvédelmi terület övezete területét 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.

vízminőség-védelmi terület övezete
A 9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 5.§ (2) bekezdés
szerint a vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó
települések településrendezési eszközeinek készítése
során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett
területeket.

Dél-Dunántúli Vízügyi igazgatóság adatszolgáltatása
alapján a település a Balaton részvízgyűjtő, Balaton
közvetlen tervezési alegységen belül, a HU_sp.4.3.1
kódszámú, Balaton déli vízgyűjtő megnevezésű
dombvidéki sekély porózus felszín alatti víztestet érinti.
A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés során meghatározottak szerint, a felszín alatti víztest mennyiségi állapota
,jó" , de kémiai állapota - a felszíni vizek gyenge kémiai állapota miatt- ,,gyenge" minősítést kapott.
A jó állapot fenntartása érdekében a felszíni, felszín közeli, felszín alatti vizek és ezek víztartó képződményei
nem szennyeződhetnek.
Vízminőség-védelem (vízminőség-védelmi területek övezetének) szempontjai szerint a felszín alatti vizek
védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet Felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny
területek besorolása című 2. számú melléklete, valamint a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny
területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján,
Szőlősgyörök település közigazgatási területe a felszín alatti víz állapota szempontjából az érzékeny felszín
alatti vízminőség-védelmi területek körébe sorolandó.
A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint a felszíni és a felszín alatti vízbázisok védelme érdekében a) felszín
alatti vízbázis esetében a védőidomot és védőterületet belső, külső, valamint hidrogeológiai-, b) felszíni
vízkivételnél a védőterületet, belső, külső és hidrológiai védőövezetekre osztva kell meghatározni, kijelölni,
kialakítani, és fenntartani. Szőlősgyörök település ugyanakkor e rendelet szerint kijelölt sérülékeny üzemelő,
ivó- ásvány és gyógyvízhasznosítást szolgáló felszín alatti vízkivételek védőövezeteit nem érinti.
Mivel a település az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak
életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről szóló
6/2002. (Xl. 5.) KvVM rendelet 6. és 7. számú mellékletében sem szerepel, Szőlősgyörök a jogszabály szerint
kijelölt felszíni ivóvízbázist, illetve halas vizet sem érint.
A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről szóló
240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint, Szőlősgyörök kijelölt érzékeny felszíni víz (Balaton) vízgyűjtő
területén, azaz tápanyag érzékeny területen található.
Szőlősgyörök a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.)
Korm. rendelet alapján kijelölésre került és a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén
történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet melléklete által nyilvántartott nitrátérzékeny
területeket nem érint.
Fentiekből adódóan a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes
szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet előírásait ennek megfelelően kell betartani.
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Szőlősgyörök közigazgatási területén a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a
természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet szerint kijelölt
és Magyarország második (felülvizsgált) vízgyűjtő-gazdálkodási tervében nyilvántartott természetes
fürdőhelyek, illetve a kijelölés miatt védett vizek, víztestek találhatók.
Egyenlőre ezek a területek nem kerültek lehatárolásra, így azokat nem tudjuk figyelembe venni.
Szőlősgyörök tekintetében 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek
területrendezési tervéről szóló Negyedik rész - a Balaton kiemelt üdülőkörzet területrendezési tervének
előírásait figyelembe kell venni.

nagyvízi meder övezete
A tervezési terület az övezet által nem érintett.

VTT-tározók övezete
A tervezési terület az övezet által nem érintett.

A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019.
(VI.14.) MvM rendeletben megállapított kiemelt térségi övezetek
ásványi nyersanyagvagyon övezete
Ezen övezetek esetében csak az érintett
települések kerültek meghatározásra, a
ténylegesen érintett területek lehatárolását a
településrendezési eszközökben kell elvégezni.
Adatszolgáltatás alapján a tervezési területekre
a SMKH Bányászati Osztálya nem állapítanak
meg érintettséget.
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rendszeresen belvízjárta terület övezete
A tervezési terület az övezet által nem érintett.

földtani veszélyforrás terület övezete
Ezen övezetek esetében csak az érintett
települések kerültek meghatározásra, a
ténylegesen érintett területek lehatárolását a
településrendezési eszközökben kell elvégezni.
Adatszolgáltatás alapján a tervezési területekre
a SMKH Bányászati Osztálya nem állapítanak
meg érintettséget.

vízeróziónak kitett terület övezete
A tervezési terület az övezet által nem érintett.

általános mezőgazdasági terület övezete
A tervezési terület az övezet által nem érintett.
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Somogy Megyei Területrendezési Terv (SmTrT) célja, hogy meghatározza a megye egyes térségei
területfelhasználásának feltételeit, a műszaki infrastruktura-hálózatok és egyedi építmények
összehangolt térbeli rendjét.
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén csak az egyedi övezeti tervlapok azok, melyeket figyelembe
kell venni.
A MATrT egyedileg meghatározott övezetek lehatárolására ad lehetőséget a megyei
területrendezési tervben. Somogy megyében az alábbi egyedi övezetek meghatározása javasolt:
a) rendelettel
• Napenergia hasznosítás szempontjából korlátozással érintett terület egyedi övezete
• Vízerózióval veszélyeztetett terület egyedi övezete
b) határozattal
• Aprófalvas települések egyedi övezete
• Dráva menti települések egyedi övezete
Vízerózióval veszélyeztetett terület egyedi Területi hatálya nem érinti a BKÜTrTBKÜK
övezete
területét.
Napenergia hasznosítás szempontjából
korlátozással érintett terület egyedi övezete
Tervezési terület az övezet által nem érintett,
ugyanakkor nem kívánnak a napenergia
hasznosítására fejlesztéseket tenni.

Drávamenti települések egyedi övezte
Szőlősgyörök nem tartozik a Drávamenti
települések közé.

Aprófalvas települések egyedi övezete
Szőlősgyörök nem tartozik az aprófalvas
települések közé.
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2.2.3. A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhangjának
bemutatása
Szőlősgyörök Településfejlesztési Koncepcióját az Önkormányzat Képviselőtestülete 89/2002.(XII.17.)
Kth. sz. határozattal fogadta el.
A hatályos településfejlesztési koncepció jövőképe:
A település számára elkészített forgatókönyv kulcsszavai: a meglévő adottságokra épülő ésszerű
fejlesztések, hosszú távú érdekek szem előtt tartása, települési-természeti értékek megtartása,
többcélú hasznosítása és fejlesztése, az összetett társadalmi-gazdasági-ökológiai hatások
figyelembevétele.
A lehetőségek alapján elkészített forgatókönyv-jövőkép a település táji-természeti-társadalmi
adottságainak megfelelő minőségi fejlődési modellt feltételez. Ennek érdekében szem előtt tartja a
mai és a jövőben lehetséges erőforrások megfelelő kihasználását, a jelenlegi kedvező elemek
megtartásával.
A településre vonatkozó pozitív jövőkép fő egységei – alrendszerei között az alábbiak szerepelnek:
„Oktatás tekintetében: a település és a településen élők jövőjének szempontjából az egyik
legfontosabb az oktatás helyzetének, infrastruktúrájának fejlesztése. A megfelelő iskolai képzés
biztosítása érdekében komoly ráfordítással jelentős fejlesztések valósulnak meg. A településen
működő oktatási intézmény minőségi színvonala emelkedik. A modern oktatási tárgyak bevezetése –
informatikai alapképzés, idegen nyelv ismeretének oktatása – hozzájárul a diákok képzettségi
szintjének javításához.
Ipar-szolgáltatás tekintetében: az M7-es autópálya tovább építésével, valamint a csatlakozások
kiépülésével gazdaságilag tovább erősödik Somogy megye északi térsége. Ez a javulás érezteti hatását
Szőlősgyörökön is. A rácsatlakozások, kapcsolatok kiépülésével a térség feltételei tovább javulnak és
ez által a település gazdasági feltételei is bővülnek. Elsősorban a bedolgozó vállalkozások, valamint
a feldolgozó vállalkozások esetében erősödnek a gazdasági tevékenységek. Az elérhetőség javulása
és a gazdasági megerősödés a települési és turisztikai kínálathoz kapcsolódó szolgáltatások
megjelenését, fejlődését is eredményezi.”
A koncepcióban megfogalmazott alrendszerek, alcélok, teljes mértékben összhangban vannak a
jelen módosítás tartalmával.
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2.3.

Szabályozási koncepció

hatályos szabályozási terv kivonat

tervezett szabályozási terv kivonat

Az önkormányzat európai uniós forrásból termelői piac épületet szeretne elhelyezni a területen. A
termelői piac, piactér kimondottan közösségi, közterületi funkció, azonban a hatályos jogszabályok
alapján zöldterületen erre a célra szolgáló kereskedelmi-szolgáltató épületet nem lehet elhelyezni, így
az önkormányzat nem kap építési engedélyt. A terület beépítettségi szabályain nem kívánnak
változtatni, mely jelenleg 2 %. A terület országos ökológiai hálózat övezetének része ezért beépítésre
szánt terület nem jelölhető ki, mely a települési elhatározással összhangban is van.
Az OTÉK különleges beépítésre nem szánt területei között a burkolt vagy fásított köztér, sétány övezete
alkalmas arra, hogy a közterületi, zöldterületi jelleg megőrizhető legyen, a maximális beépíthetőség
növelése nélkül és a piac céljára szolgáló épület is elhelyezhető legyen.
Ezen kívül a hatályos szabályozási terven a jelenlegi lakóterület mentén kiszabályozásra kerülő út
megmaradna. A tervezett út (12 m szélességben) körülbelül 4000 m2-t vesz igénybe. Ezért a Kb-Kt
terület övezetében 25 000 m2 minimális telekmértet határoztunk meg.
Szőlősgyörök Község Önkormányzatának a Helyi Építési Szabályzatról szóló 6/2003.(VI.24.) számú
rendelete van érvényben, melyet a 7/2005.(VIII.31.) sz., 13/2009.(X.26.) sz. és a településkép
védelméről szóló 4/2019.(VI.27.) rendeletével módosított.
A tervezési terület Z jelű zöldterület és Köu jelű közlekedési terület övezetbe tartozik. A szabályozási
koncepció az, hogy a tervezett beépítés és építmények illeszkedjenek a környezethez, de ne
változtassák meg a terület funkcióját, és zöldterületi, közterületi jellegét. Ennek érdekébe az Kb-Kt
övezetben megengedett övezeti paraméterek a zöldterületi paraméterekkel összhangba kerültek
rögzítésre úgy, hogy a kereskedelmi-szolgáltató funkció (piac) épület megépíthető legyen.
Területfelhasználási egység megnevezése
Különleges beépítésre nem szánt terület
burkolt, fásított köztér

OTÉK szerinti jelölés
(Kb)
Kb-Kt

Ehhez szükséges a HÉSZ-ben új Különleges beépítésre nem szánt területre vonatkozó
rendelkezéseket hozni, melyek az alábbiak:
„Különleges beépítésre nem szánt terület
16/A.§
(1) Szőlősgyörök Különleges beépítésre nem szánt területek az alábbiak:
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a) Kb-Kt – burkolt, fásított köztér övezete
(2) A Kb-Kt jelű övezet elsősorban jelentős zöldfelületi aránnyal rendelkező gyalogos és gépjármű
forgalmú közösségi terek.
(3) A Kb-Kt övezetben kereskedelmi, szolgáltató rendeltetésű, vendéglátás épület vagy pavilon
legfeljebb 2%-os beépítettséggel és 4,0 m építménymagassággal, szabadon álló beépítéssel
helyezhető el. Járműforgalmat szolgáló felületek a szükséges mennyiségben kialakíthatók. A
minimális telekméret 25 000 m2 A legkisebb zöldfelületi arány80 %.”
(4) A területen csak háztartási méretű kiserőmű helyezhető el.
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
(továbbiakban: OTÉK) 30/B.§ (2) bekezdés h) pontja lehetővé teszi az övezetben sajátos használat
szerinti épület, funkció elhelyezését, mely jelen esetben a kereskedelmi, szolgáltató funkció piac
épülete.
Amennyiben a HÉSZ nem rendelkezik külön az elő-, oldal- és hátsókert méretekről, az OTÉK 35.§-a
szerint kell azt figyelembe venni. Az építési hely meghatározásánál külön rendelkezést nem kívánunk
előírni, szabadon álló beépítés mellett elhelyezhető az épület.
A módosítás szerkezeti terv, HÉSZ előírás és szabályozási terv módosítását vonja maga után.
Az elkészült tervek figyelembe vették a táji adottságokat:
Az épületet a 6711 j. út mentén a kerítéshez közel helyeznék el úgy, hogy a bekötőútról a gépkocsi
forgalom a területet továbbra is könnyen meg tudja közelíteni. A gyalogos útvonal folytatásába
kerüljön az épület, mellyel az egybefüggő nagy zöldterület továbbra is megmaradhatna.
A pavilon jelleg a szellősséget tovább növeli. A piac kialakítása egyéb közösségi rendezvények esetén a
közösségi funkcióknak, mint büfé, wc, fedett pihenőhely is helyet tud biztosítani.
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