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1. ELŐZMÉNYEK 
 
Szigetmonostor Önkormányzat 303/2018. (12.13.) sz. határozatában szándéknyilatkozatot adott 
Szigetmonostor Község belterület 669/9 helyrajzi szám alatti területen sportcsarnok építésére 
vonatkozóan, melynek cél szerinti megépíthetősége, a megfelelő tájolás szerinti elhelyezése, a 
vonatkozó szabvány szerinti zöldfelületi normák betartása, valamint a sportpálya küzdőterének 
megtartása miatt szükség van az építési övezetre vonatkozó szabályok módosítására és 
telekalakításra. A tervezett módosítás megvalósításához szükséges telekegyesítés előtt a 
településszerkezeti és szabályozási terv módosítása. 
 

 
A tervezési terület  

(googlemaps) 
 
Szigetmonostor Község Önkormányzata 4/2019. (01.17.) KT határozatával döntött arról, hogy 
kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a sportcsarnok elhelyezéséhez szükséges területet. 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszköz 
egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történik, amennyiben a településrendezési eszköz készítése 
vagy módosítása a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen, 
beruházás megvalósítása miatt indokolt. 
Fentiek alapján a sportcsarnok elhelyezéséhez szükséges településrendezési eszközök módosítási 
eljárását - kiemelt jelentőségére való tekintettel - az Állami Főépítész tárgyalásos eljárás keretében 
bonyolíthatja le. 
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2. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 

2.1 Településfejlesztési döntések 

 
 

 
 

 

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatal 
 

 2015 Szigetmonostor, Fő u. 26.  
 Telefon: (26) 393-512 és (26) 593-064 101. mellék; Telefax: (26) 393-464 

hivatal@szigetmonostor.hu 

Ügyszám: 1/2019. (01.17.) 
Ügyintéző: Kabai Éva 

Tárgy Képviselő-testület rendkívüli üléséről 
készített jegyzőkönyvi kivonat 

 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Készült Szigetmonostor Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2019. január 17-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

4/2019. (01.17.) KT határozat 
Szigetmonostor Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 08.) Korm. rendelet 32. § (6) 
bekezdés c) pontja értelmében konkrét beruházások megvalósítása érdekében Szigetmonostor 
község közigazgatási területén a belterületi 669/9 helyrajzi számú KSP övezeti besorolású 
területeket kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja. Felkéri az Alpolgármestert valamint a 
Polgármestert, hogy a tárgyalásos eljárás kezdeményezése és lefolytatása érdekében szükséges 
intézkedéseket tegyék meg.   
 
Felelős: Alpolgármester, Polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
Szigetmonostor, 2019. január 17. 

 
 
 
                         

  Szűr Tímea sk.              dr. Vaczó-Tánczos Szilvia s.k. 
                         alpolgármester                        jegyző 

  
 

 
A kivonat hiteléül:   
 
Szigetmonostor, 2019. január 17. 

 
 

Kabai Éva 
 jegyzőkönyv-vezető 



Szigetmonostor Község Településrendezési eszközeinek módosítása 2019.1 
JÓVÁHAGYÁSRA ELŐKÉSZÍTETT DOKUMENTÁCIÓ 

 7 
2019. június 

 

 



Szigetmonostor Község Településrendezési eszközeinek módosítása 2019.1 
JÓVÁHAGYÁSRA ELŐKÉSZÍTETT DOKUMENTÁCIÓ 

 8 
2019. június 

2.2 Tervezési feladat 
 
A jelenlegi tervezési feladat az önkormányzati döntés alapján a tervezett sportcsarnok építésével 
összefüggésben Szigetmonostor Község hatályos Településszerkezeti Tervének, Szabályozási 
tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása. 
 

2.3 Hatályban lévő településrendezési eszközök 

 
Szigetmonostor Község hatályos településrendezési eszközei: 

 Szigetmonostor Község Településszerkezeti Terve, amely a 274/2018. (XI. 29.) számú Kt. 
Határozattal került elfogadásra 

 Szigetmonostor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (I. 24) 
önkormányzati rendeletével elfogadott Helyi Építési Szabályzata 
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Szigetmonostor Község hatályos – 274/2018. (XI. 29.) sz. KT határozattal elfogadott - Településszerkezeti Terve a módosítással érintett területek 
jelölésével 

Tervezési terület 
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Szigetmonostor Község hatályos Szabályozási Tervének részlete a tervezett módosítással érintett terület jelölésével 

Tervezési terület 
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3. TERVEZETT MÓDOSÍTÁS 
 

Az önkormányzati elképzelés megvalósítása – sportcsarnok elhelyezése - érdekében szükséges a 
terület jelenleg hatályos településszerkezeti tervének és szabályozási tervének módosítása is.  
  
Településszerkezeti Terv tervezett módosítása 
A szóban forgó 669/9 helyrajzi számú területen a településközpont vegyes területfelhasználás 
helyett különleges sportterület, a 632/3 helyrajzi számú terület egy részének zöldterület 
területfelhasználása és a 94/1 helyrajzi számú terület egy részének beépítésre nem szánt 
különleges temető terület területfelhasználása helyett különleges sportterület tervezett. 
 

 
Hatályos településszerkezeti terv részlete  

Módosított településszerkezeti terv részlete 
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Szabályozási terv tervezett módosítása 
 
A 669/9 helyrajzi számú ingatlan egy részét Vt-2 jelű építési övezetből K-Sp-1 jelű építési 
övezetbe, a 632/3 helyrajzi számú terület egy részét Z-kk övezetből K-Sp-1 jelű építési övezetbe, a 
94/1 helyrajzi számú terület egy részét Kb-T jelű övezetből K-Sp-1 jelű építési övezetbe szükséges 
átsorolni a sportcsarnok megvalósításához. A tervezett telekegyesítés eredményeképpen egy 
használható méretű és alakú telek jöhet létre a sportcsarnok megfelelő elhelyezése érdekében. 
 

 
A hatályos Szabályozási Terv részlete a területfelhasználás változással érintett területekre 

vonatkozóan 
 

 
A módosított szabályozási terv részlete a változással érintett területekre vonatkozóan 
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Az 1/2018. (I. 24.) Ök. rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat különleges sportterület 
építési övezetre vonatkozóan az alábbi előírásokat tartalmazza. 
 

 

 
 
Tervezett módosítás 

7. táblázat 
 A B C D E F 
1 Az építési övezet Az építési telek 

Az épület 
megengedett 
legnagyobb 

épület-
magassága 

(m) 

2 

Övezeti 
jel 

A 
beépítés 
jellemző 
módja 

A kialakítható 
új telek 

legkisebb 
telekterülete 

(m2) 

A 
megengedett 
legnagyobb 
beépítettség 

% 

A legkisebb 
kialakítandó 

zöldfelület %

3 K-Sp-1 SZ 10000 30 40 10,0 
4 K-Sp-2 SZ 2000 20 40 10,0 

Jelmagyarázat: 
SZ = szabadon álló 
K = kialakult 
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Tervezett változási vázrajz  
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4. MAGASABB SZINTŰ TERVEKNEK VALÓ MEGFELELÉS 
 

A szóban forgó tervezési területre vonatkozó településrendezési eljárás megindításakor, a 
partnerségi egyeztetés megkezdésekor a magasabb szintű terveket tekintve az Országos 
Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban: OTrT törvény), valamint a  
Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény (továbbiakban: 
BATrT) volt hatályos. 
 
Szigetmonostor 332/2017.  (XII. 14.) számú Kt. határozattal elfogadott TSZT/2017. rajzszámú 
Településszerkezeti Tervének készítése során az OTrT-nek és a BATrT-nek való megfelelés igazolás 
teljes körűen megtörtént. 
Jelen eljárásban területfelhasználás változással érintett területek a BATrT Szigetmonostorra 
vonatkozó térségi területfelhasználása szerint települési térség területére esnek, a tervezett 
területfelhasználás változások a község BATrT szerinti térségi területfelhasználását nem 
befolyásolják, nem módosítják. A BATrT Szigetmonostor községre vonatkozó területi mérlege - a 
jelenleg tervezett módosítások következtében - nem változik. 
A jelenlegi eljárásban a térségi területfelhasználás nem változik. 
 
A tervezett településszerkezeti terv változás erdőterületet nem érint, az érintett tervezési területen 
nem található az Országos Erdőállomány Adattár szerinti üzemtervezett erdőterület.  

Az erdőtérkép részlete az érintett területre vonatkozóan 
(www.erdoterkep.nebih.gov.hu) 

Az erdőtérkép részletén egyértelműen látható, hogy a tervezett területfelhasználás változások nem 
érintenek Országos Erdőállomány Adattár szerint nyilvántartott erdőrészletet. 

Tervezési terület 
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A Szerkezeti Terv részlete Szigetmonostor községre vonatkozóan a tervezési terület jelölésével 

 
Mivel azonban a tervezés területen új beépítésre szánt terület kijelölésére kerül sor, a BATrT 
vonatkozó előírásainak figyelembe vétele szükséges:  
 
BATrT 5. § (1) Települési térségek a városias települési térség, a hagyományosan vidéki 
települési térség, a nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség, valamint a magas zöldfelületi 
arányú települési térség. 
Szigetmonostor területén hagyományosan vidéki települési térség található. 
 
(2) Városias települési térségben és a hagyományosan vidéki települési térségben új lakóterület, 
vegyes terület, gazdasági terület, illetve üdülőterület abban az esetben jelölhető ki, ha 

a)  a tervezett területfelhasználás jól illeszthető a település meglevő szerkezetéhez, 
b) táj- és természetvédelmi, környezetvédelmi, erdővédelmi, valamint kulturális 
 örökségvédelmi és árvízvédelmi szempontok alapján nem sért társadalmi érdeket, és 
c)   a tervezett funkció ellátásához szükséges műszaki infrastruktúra kapacitás azt   
 lehetővé teszi vagy a terület igénybevételével párhuzamosan kiépül. 

Szigetmonostor Településszerkezeti Tervében a módosítással érintett terület területfelhasználása 
beépítésre szánt különleges területre változik, ezért a tervezett módosítást fenti követelmények 
nem befolyásolják.  
 
(3) Városias települési térségben és hagyományosan vidéki települési térségben új beépítésre 
szánt terület a település közigazgatási határához 200 méternél közelebb csak az állami 

Tervezési terület 
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főépítésznek a területrendezési hatósági eljárás során kiadott területfelhasználási engedélye 
alapján jelölhető ki. 
Szigetmonostor Településszerkezeti Tervének módosításának jelenlegi eljárásában a település 
közigazgatási határához 200 méternél közelebb nem tervezett új beépítésre szánt terület kijelölése. 
 
(4) Városias települési térségben és hagyományosan vidéki települési térségben új lakóterületet, 
illetve vegyes területet csak a települési területhez kapcsolódóan lehet kijelölni. 
Szigetmonostor Településszerkezeti Tervének módosításában új lakóterület, illetve vegyes terület 
kijelölése nem tervezett. A módosítással érintett területen beépítésre szánt különleges sportterület 
kijelölésére a települési területhez kapcsolódóan kerül sor. 
 
(5) Városias települési térségben és hagyományosan vidéki települési térségben 5 hektárt 
meghaladó kiterjedésű, illetve legalább 300 lakás elhelyezésére alkalmas új lakóterület vagy 
vegyes terület kijelölésére ott van lehetőség, ahol annak a meglévő, vagy kiépítendő kötöttpályás 
közösségi közlekedés megállóhelytől a közforgalom számára szabályosan használható közúton 
mért távolsága nem haladja meg az 5 km-t. 
Szigetmonostor Településszerkezeti Tervének módosításában nincs ilyen terület. 
 
(6) Városias települési térségben és a hagyományosan vidéki települési térségben új beépítésre 
szánt területen a lakóterület, illetve vegyes terület növelésével egyidejűleg a területnövekmény 
legkevesebb 5%-ának megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában a beépítésre szánt területtel 
kapcsolatban lévő zöldterületet kell kijelölni.  
Szigetmonostor Településszerkezeti Tervének módosításában a hagyományosan vidéki települési 
térségben új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre, de nem lakóterület és nem vegyes terület, 
hanem különleges sportterület. 
 
 (7) A nagy kiterjedésű zöldterületi települési térségben csak zöldterület, továbbá - a beépítésre 
szánt és beépítésre nem szánt különleges terület területfelhasználási egység köréből - sportolási 
célú terület, valamint temetőterület jelölhető ki. 
Szigetmonostor területén nem található nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség. 
 
(8) A magas zöldfelületi arányú települési térségnek 

a) legfeljebb 30%-án beépítésre szánt üdülőterület, illetve - a beépítésre szánt  különleges 
terület területfelhasználási egység köréből - oktatási, egészségügyi és  sport célú terület, 

b)   legalább 70%-án beépítésre nem szánt terület alakítható ki. 
Szigetmonostor területén nem található magas zöldfelületi arányú települési térség. 
  

(9) A 7000 m2 nettó eladótérnél nagyobb új kereskedelmi, szolgáltató rendeltetésű építmény ott 
helyezhető el, ahol az építmény bejárata 300 méternél nem hosszabb gyalogos közlekedéssel 
megközelíthető a meglévő, vagy a tervezett funkció megvalósításával együtt kiépítendő jelentős 
közösségi közlekedési csomóponti megállóhelytől számítva. 
Szigetmonostor területén nem tervezett ilyen létesítmény. 
 
BATrT 6. § (2) Az egyes településeken lévő, erdőterületként besorolt területfelhasználási egységek 
nagysága - a település közigazgatási területére vetítve - összességében nem csökkenhet. 
Szigetmonostor Településszerkezeti Terv módosítása a jelenlegi eljárásban nem érint erdőterületet, 
az erdőterületek nagysága a település közigazgatási területén nem csökken. 
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2019. március 15-től hatályos Magyarország és egyes kiemelt térségei területrendezési tervéről 
szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MATrT) Szigetmonostor községre vonatkozóan 
az alábbi megállapításokat tartalmazza. 
 
Országos Területrendezési Terv (OTrT) 
 

 
2. melléklet: Az Ország Szerkezeti Terve Szigetmonostor községre vonatkozó részlete a tervezési 

terület jelölésével 
 
A MATrT 2. melléklet alapján az Ország Szerkezeti Tervének térségi területfelhasználása szerint a 
szóban forgó területek települési térségként jelöltek. 
A jelenlegi eljárásban a térségi területfelhasználás nem változik, új beépítésre szánt terület 
kijelölésére települési térségen kívül nem kerül sor. 

A tervezett területfelhasználás módosítás települési térség területén történik. A tervezési terület 
nagy része a jelenleg hatályos településszerkezeti tervben is beépítésre szánt terület, azonban a 
tervezési területen új beépítésre szánt terület kijelölése is történik, ezért az alábbi előírásokat 
figyelembe kell venni. 

A MATrT-nek való megfelelés során a tervezési területen történő módosításra vonatkozóan  
 a 12. és 13. § előírásai teljesülnek, 
 az országos közlekedési infrastruktúra-hálózatok és a műszaki infrastruktúra egyedi 

építményeinek térbeli rendjét nem változtatja meg, 
 a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve szerint települési térségben található, 
 a területhasználat korlátozást előidéző térségi övezetek nem érintik. 

TERVEZÉSI TERÜLET
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8. Új beépítésre szánt terület kijelölése  

(szürke színnel a MATrT szövege) 
 

12. § (1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a településrendezési 
eszközben új beépítésre szánt területet a következő szempontok mérlegelése alapján kell kijelölni: 
a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez, 
A tervezett új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez, beépítésre szánt 
területekhez. 
b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre szánt 
területeinek összenövését, és 
A tervezett új beépítésre szánt terület kijelölése nem a közigazgatási határ közelében történik, nem 
okozza különböző települések beépítésre szánt területeinek összenövését.  
c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs a 
tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy olyan 
használaton kívül került vagy alulhasznosított, általában leromlott fizikai állapotban lévő terület, 
amely a tervezett rendeltetésnek megfelelne. 
A tervezett új beépítésre szánt terület kijelölése – különleges beépítésre nem szánt temető 
területből és zöldterületből különleges sportterületre történő módosítása – a városi sportcsarnok 
kialakítása érdekében történik. A város területén nincs a tervezett rendeltetésnek megfelelő, arra 
alkalmas egyéb földrészlet. 
 
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempontot abban az esetben nem kell alkalmazni, ha a c) 
pont szerinti meglévő beépítésre szánt terület - tervezett rendeltetésnek megfelelő - igénybevétele 
aránytalanul nagy terhet jelentene annak várható költsége miatt. 
 
(3) Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-ának 
megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel 
kapcsolatban lévő zöldterületet, - gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén zöldterületet 
vagy véderdőt - kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy véderdő kijelölése az új beépítésre szánt terület 
rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható meg, akkor a zöldterületet vagy a véderdő 
területét a település arra alkalmas más területén kell kijelölni. 
Szigetmonostor Településszerkezeti Tervének módosításában a városias települési térségben új 
beépítésre szánt terület kerül kijelölésre, ezért védőerdő kialakítására is sor kerül a vonatkozó 
előírásnak megfelelően arra alkalmas területen, a különleges beépítésre nem szánt temető 
területen, a különleges sportterülettel közös telekhatár mentén. (lásd. 94/1 hrsz. területen 111 m2) 
 
13. § (1) Borvidéki település borszőlő termőhelyi katasztere I-II. osztályú területeihez tartozó 
földrészlet - a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével - nem minősíthető beépítésre 
szánt területté.  
Szigetmonostor Község nem tartozik a borvidéki települések közé, területén nem került sor 
borszőlő termőhelyi kataszter I-II. osztályú területeihez tartozó terület kijelölésére 
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(2) Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet - a 
különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével - nem minősíthető beépítésre szánt területté. 
 
Szigetmonostor község területére vonatkozóan az alábbi Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter 
I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészletek szerepelnek a nyilvántartásban: 

Termőhelyi kataszter a NAIK adatai alapján (2014. március előtt felvett területek) 
 

ssz_x Helyrajzi 
szám 

Ter_ 
teljes 

Ter_ 
alkalmas 

Fajok
Forrás_év

13164  014  5  5
ALMA, KÖRTE, SZILVA, MEGGY, 
CSERESZNYE  1996

13165  014/1  13  3 SZAMÓCA  1999

13166  014/26‐27  1,4  1,4 SZILVA  2003

13167  014/37‐44  4,5  4,5
ALMA, KÖRTE, CSERESZNYE, MEGGY, 
KAJSZI  2000

13168  042/7‐8  3,5  3,5 BODZA  2003

13169  044/2  18  18 SZAMÓCA  1998

 
 

A termőhelyi kataszter nyilvántartásban szereplő földrészleteket a jelenlegi településrendezési 
eljárásban tervezett területfelhasználás nem érinti. 
 
 
 
 
 
 
 

TERVEZÉSI TERÜLET 
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Országos övezetek érintettsége: 
3/1. melléklet: Ökológiai hálózat 
magterületének övezete, az ökológiai 
hálózat ökológiai folyosójának övezete és 
az ökológiai hálózat pufferterületének 
övezete 

 

Az Ökológiai hálózat magterületének övezete, az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete 
és az ökológiai hálózat pufferterületének övezete is érinti a község közigazgatási területét, de a 
tervezési területet egyik övezet sem érinti. 
 
 

3/2. melléklet: Kiváló termőhelyi 
adottságú szántók övezete 
 

 

A Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete Szigetmonostor község közigazgatási területét nem 
érinti, így a tervezési területet sem érinti. 
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3/3. melléklet: Erdők övezete 
 
 

 

Az Erdők övezet érinti Szigetmonostor község közigazgatási területét, de a tervezési területet nem 
érinti. 
 

3/4. melléklet: Világörökségi és 
világörökségi várományos területek 
övezete által érintett települések 
 

 

Szigetmonostor község közigazgatási területe a Világörökségi és világörökségi várományos 
területek övezete által érintett települések közé tartozik. 
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3/5. melléklet: Honvédelmi és 
katonai célú terület övezete által 
érintett települések 
 

 

Szigetmonostor község közigazgatási területe nem tartozik a Honvédelmi és katonai célú terület 
övezete által érintett települések közé. 
 
Fentiek alapján a tervezési területet a területhasználat korlátozást előidéző térségi övezetek nem 
érintik. 
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Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve 
 

 
7. melléklet: Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve Szigetmonostor községre vonatkozó 

részlete a tervezési terület jelölésével 
 
A MATrT 7. melléklete - a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve – alapján a tervezési terület 
települési térségre esik. 

23. Új beépítésre szánt terület kijelölése 
37. § A Budapesti Agglomeráció településein a településrendezési eszközökben új beépítésre szánt 
terület kijelölésére vonatkozóan a 8. alcím szerinti előírások mellett a 38-40. §-ban foglalt 
rendelkezések alkalmazandók. 
 
38. § (1) Új lakóterület, vegyes terület, gazdasági terület, illetve üdülőterület abban az esetben 
jelölhető ki, ha 
a) a tervezett területfelhasználás jól illeszkedik a település meglevő szerkezetéhez, 
A tervezett új beépítésre szánt terület kijelölése csatlakozik a meglévő települési területhez, 
beépítésre szánt területekhez, a tervezett területfelhasználás jól illeszkedik a a település meglévő 
szerkezetéhez. 

TERVEZÉSI TERÜLET
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b) táj- és természetvédelmi, környezetvédelmi, erdővédelmi, valamint kulturális örökségvédelmi és 
vízgazdálkodási szempontok alapján nem sért társadalmi érdeket, továbbá 
A tervezett módosítások nem sértenek társadalmi érdeket. 
c) a tervezett funkció ellátásához szükséges műszaki infrastruktúra-kapacitás azt lehetővé teszi, 
vagy az a terület igénybevételével párhuzamosan kiépül. 
A tervezett módosításokhoz szükséges megfelelő műszaki infrastruktúra kapacitás rendelkezésre 
áll, illetve a terület igénybevételével párhuzamosan kiépül. 
 
(2) Új beépítésre szánt terület a település közigazgatási határához 200 méternél közelebb csak az 
állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési 
hatósági eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. 
A tervezett új beépítésre szánt terület kijelölése a település jelenlegi belterületén történik, a 
közigazgatási határhoz 200 méternél távolabb helyezkedik el. 
 
(3) A (2) bekezdésben foglalt területen új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, ha a kijelölés a 
környezetre jelentős hatást gyakorló ipari területre irányul. 
A tervezett módosítás nem irányul környezetre jelentős hatást gyakorló iparterületre, a tervezési 
területen különleges sportterület kialakítása tervezett. 
 
(4) Új lakóterület, illetve vegyes terület csak a települési térséghez kapcsolódóan jelölhető ki. 
A tervezett módosítással különleges sportterület kialakítására kerül sor, a kijelölés a települési 
térségen történik. 
 
(5) A nagy kiterjedésű zöldterületi települési térségben - új területfelhasználási egységként - csak 
zöldterület, továbbá - a beépítésre szánt és beépítésre nem szánt különleges terület 
területfelhasználási egység köréből - sportolási célú terület, temetőterület vagy különleges 
beépítésre nem szánt, rekreációs célú terület jelölhető ki. 
A tervezett új beépítésre szánt területek kijelölése nem nagy kiterjedésű zöldterületi települési 
térségben történik. 
 
(6) 5 ha-t meghaladó kiterjedésű új lakóterület vagy vegyes terület ott jelölhető ki, ahol annak 
legtávolabbi pontjától a meglévő vagy kiépítendő közösségi közlekedés megállóhelyig a 
közforgalom számára szabályosan használható közúton mért távolság nem haladja meg az 5 km-t. 
A jelenlegi településrendezési eljárás során nem történik 5 ha-t meghaladó új lakóterület és vegyes 
terület kijelölése. 
 

(7) Az 5000 m2 nettó eladótérnél nagyobb kereskedelmi, szolgáltató rendeltetésű építmény ott 
helyezhető el, ahol az építmény a meglévő vagy a tervezett jelentős közösségi közlekedési 
csomóponti megállóhelytől számítva 300 méternél nem hosszabb gyalogos közlekedéssel is 
megközelíthető. 
A jelenlegi településrendezési eljárás során nem tervezett 5000 m2 nettó eladótérnél nagyobb 
kereskedelmi, szolgáltató rendeltetésű építmény elhelyezése 
 
39. § (1) A településszerkezeti terv készítése vagy módosítása során az e törvénnyel való 
összhang megteremtése érdekében történő felülvizsgálatot követően a természetközeli területként 
és erdőterületként kijelölt területfelhasználási egységek nagysága a település közigazgatási 
területére vonatkozóan összességében nem csökkenhet. 
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A jelenlegi településrendezési eljárásban a tervezett módosítások nem érintenek természetközeli 
területeket és meglévő erdőterületeket sem. A tervezési területen 0,0111 ha védőerdő kijelölésére 
kerül sor, az erdőterület nagysága nem csökken, hanem növekszik. 
 
(2) Az egymással határos, összességében legalább 10 ha-t meghaladó új sportolási célú területet 
beépítésre nem szánt különleges terület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, 
további átsorolás nem hajtható végre. Az így lehatárolt területen a testedzést szolgáló építmények 
helyezhetők el, kereskedelmi célú szállásférőhely, lakó- és üdülőépület, valamint lakás nem 
alakítható ki. A beépítésre nem szánt különleges terület beépítettsége az összterületének 3%-át 
nem haladhatja meg. 
A tervezési területen nincs 10 ha-t meghaladó új sportolási célú terület. Szigetmonostoron a 
különleges sportterület tervezett nagysága összesen 2,3741 ha. 
 
A tervezett területfelhasználás változások megfelelnek a településrendezési terv 
módosítás tárgyalásos eljárás megindításakor hatályban lévő magasabb szintű 
területrendezési terveknek. 
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5. BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS 
 
A tervezett sportcsarnok elhelyezhetősége érdekében szükséges az érintett területek jelenleg 
hatályos településszerkezeti tervének és szabályozási tervének módosítása.  
A tervezett településszerkezeti terv módosítások eredményeként a településszerkezetet 
meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat kijelölt nyomvonala nem változik 
Az érintett területre vonatkozó biológiai aktivitásérték az alábbiak szerint alakul.  
 
A szóban forgó – területfelhasználás-változással érintett – területekre számított biológiai 
aktivitásérték a 9/2007. (IV. 03.) ÖTM rendelet 1. melléklet 1. pontja alapján a következő módon 
alakul az érintett területekre vonatkozóan: 
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1. 0,2114 településközpont 
vegyes terület (Vt) 

0,5 0,1057 különleges 
sportterület 
(K-Sp) 

3,0 0,6342 +0,5285

2. 0,0213 különleges 
temetőterület  
(Kb-T) 

6,0 0,1278 különleges 
sportterület 
(K-Sp) 

3,0 0,0639 -0,0639

3. 0,1893 zöldterület  
(Z) 

6,0 1,1358 különleges 
sportterület 
(K-Sp) 

3,0 0,5679 -0,5679

4. 0,0111 különleges 
temetőterület  
(Kb-T) 

6,0 0,0666 védelmi erdő 
(Ev) 

9,0 0,0999 +0,0333

Összesen: 0,4220  1,4359  1,3659 -0,0700

 
A 274/2018. (XI. 29.) sz. Önkormányzati határozat 5. pontja alapján a Képviselő-testület elfogadta 
Szigetmonostor Településszerkezeti Tervére vonatkozóan a 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet szerint 
számított +0,35938 biológiai aktivitásértéket, amely továbbvihető. 
A biológiai aktivitásérték számítás eredménye szerint +0,35938 volt a hatályos településszerkezeti 
terv biológiai aktivitásértéke. A területek biológiai aktivitásérték számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) 
ÖTM rendelet 1/A § szerint a biológiai aktivitásérték szinten tartását a településszerkezeti tervben 
kell igazolni. Fenti számítás szerint a szóban forgó területfelhasználás módosítások eredménye -
0,0700 BIA érték változást okoz. Így a továbbiakban +0,28938 biológiai aktivitásérték vehető 
figyelembe a településszerkezeti terv módosítása során. 
 
 
 
 
 
 



Szigetmonostor Község Településrendezési eszközeinek módosítása 2019.1 
JÓVÁHAGYÁSRA ELŐKÉSZÍTETT DOKUMENTÁCIÓ 

 28 
2019. június 

 
6. TERÜLETI MÉRLEG 
 
A tervezett területfelhasználás változással Szigetmonostor község területi mérlege az alábbiak 
szerint változik: 
 
 

Közigazgatási terület 
(hektár) 

2351 

Jelenlegi állapot Tervben javasolt Változás 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

Lakóterület 190,8914 190,8914  - 

Falusias lakóterület 33,2395 33,2395 - 

Kertvárosias lakóterület 157,6519 157,6519 - 

Településközpont vegyes 
terület 

7,4726 7,2612 -0,2114 

Intézmény terület 28,8104 28,8104  

Kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági terület 

14,2321 14,2321 - 

Üdülőterület 15,4669 15,4669   - 

Üdülőházas 7,1616 7,1616  - 

Hétvégi házas - - - 

Különleges hétvégi házas 8,3053 8,3053 - 

Különleges - mezőgazdasági 
üzemi terület 

0,8100 0,8100 - 

Különleges - sportterület 1,9521 2,3741 +0,4220 

Különleges – rekreációs 
terület 

0,4035 0,4035 - 

Különleges – kikötő terület 0,2800 0,2800 - 

Különleges – családi 
vállalkozások számára 
kijelölt terület 

12,9007 12,9007 - 

Beépítésre szánt terület 273,2197 273,6220 +0,2106 

 

Közlekedési terület 15,4837 15,4837 - 

Zöldterület 4,7561 4,5668 -0,1893 

Erdő 977,1780 977,1891 +0,0111 
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Erdő – védett, védelmi 859,4201 859,4312 +0,0111 

Erdő - közjóléti 119,7579 119,7579 - 

Mezőgazdasági terület - 
általános 

176,5873 176,5873 - 

Mezőgazdasági terület - gyep 101,1572 101,1572 - 

Vízgazdálkodási terület 781,4701 781,4701 - 

Vízgazdálkodási terület 557,8872 557,8872 - 

Mezőgazdasági -
vízgazdálkodási terület 

171,3662 171,3662 - 

Erdő – 
vízgazdálkodási terület 

52,2167 52,2167 - 

Különleges - temető terület 5,5900 5,5576 -0,0324 

Különleges – fásított 
közterület, sétány 

1,5861 1,5861 - 

Különleges – egyéb helyi 
sajátosságot hordozó terület 

6,1899 6,1899 - 

Különleges – kikötő terület 2,9437 2,9437 - 

Különleges – mezőgazdasági 
üzemi terület 

4,8382 4,8382 - 

Beépítésre nem szánt terület 2077,7803 2077,5697 -0,2106 
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7. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
 
A 2017. december hónapban jóváhagyott - a község teljes közigazgatási területére vonatkozó - 
Településszerkezeti Tervhez, Helyi Építési Szabályzathoz és Szabályozási Tervhez elkészült az 
összes, jogszabályban előírt kötelező alátámasztó munkarész. A jelenlegi dokumentáció részeként 
új, részletes alátámasztó munkarészek azért nem készültek, illetve a korábbi alátámasztó 
munkarészek azért nem kerültek megismétlésre, mert a helyi építési szabályzat és az érintett 
szabályozási terv szelvények módosítása során olyan változások nincsenek, amelyek miatt az 
alátámasztó munkarészek átfogó módosítása szükséges lenne. 
A tervezett módosítások nem teszik szükségessé a településrendezési tervek alátámasztó szöveges 
munkarészeinek módosítását, mivel azok a szóban forgó területekre vonatkozóan alapvetően 
továbbra is változatlanul érvényesek.  
 
7.1. Tájrendezés, természetvédelem 
 
Mivel a szóban forgó területek nem tartoznak Natura 2000 terület, ökológiai hálózat elemei közé, 
valamint természetközeli, illetve egyéb országos és helyi védett terület nem található az érintett 
területeken, így a tervezett módosítások nem ütköznek természetvédelmi előírásokkal.  
 
7.2. Zöldfelületi rendszer 
 
A tervezett módosítások érintik a település zöldfelületi rendszerét.  
 
Összességében elmondható, hogy a tervezett fejlesztés nem tartalmaz környezeti hatásvizsgálat 
köteles tevékenységet. A tervezett fejlesztések várhatóan nem jelentenek majd érdemben 
változást a környezetterhelés szempontjából, ezért nincs szükség környezetvédelmi létesítmények 
illetve intézkedések bevezetésére.  
 

7.3. Közlekedés  
 
Az érintett tervlapok módosítása során a hatályos tervekben szereplő fő közlekedési nyomvonalak 
nem változnak, a közlekedési hálózatra és azok elemeire nincs kedvezőtlen hatása. A meglévő 
úthálózati szabályozás az eredetileg jogszerűen elfogadott szabályozáshoz képest nem módosul. 
 

7.4. Közműellátás 
 
A tervezett módosítások a közműellátás rendszerét nem befolyásolják, nem érintik a hatályos 
tervhez korábban kidolgozott közmű (víz-, szennyvíz, csapadékvíz, energia) és hírközlési javaslatok 
megoldásait. Így ezen alátámasztó munkarészek módosítása nem szükséges. A korábbi 
megoldások változatlanul érvényesek. 
 

7.5. Környezeti hatások és feltételek 
 
A módosításokkal érintett szelvények a környezeti feltételek, a föld, a felszíni és felszín alatti vizek, 
a levegőtisztaság-védelem, a zaj- és rezgésterhelés, a hulladékkezelés vonatkozásában nem 
változnak. 
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7.6. Településszerkezeti tervvel való összhang  
 
Szigetmonostor Község jelenleg hatályos Településszerkezeti Terve a 274/2018. (XI. 29.) számú 
Önkormányzati Határozattal került elfogadásra. 
A tervezett változások a településszerkezeti terv hatályos területfelhasználásában módosítást 
eredményeznek. A szóban forgó módosítások egyrészt a település beépítésre szánt területein 
történnek, másrészt pedig jelenleg beépítésre nem szánt területen új beépítésre szánt terület 
kijelölésére kerül sor.   
Az érintett területeknek a hatályos településszerkezeti terv szerinti területfelhasználás változása a 
BATrT vonatkozó előírásainak figyelembe vételével történik. A településszerkezeti tervvel való 
összhang a településszerkezeti terv módosításával biztosítható. 
 

7.7. Szabályozási koncepció  
 
A Szabályozási Terv szóban forgó területekre vonatkozó módosításának célja az építési övezetek 
pontos lehatárolása. A Szabályozási Terv a jogszerűen korábban már elfogadott szabályozáson 
feltüntetett elemeket figyelembe veszi.  
 

7.8. Örökségvédelem 
 
Örökségvédelmi vizsgálat készült 2017-ben a teljes közigazgatási területre vonatkozó 
településrendezési tervek készítése során, önálló fejezetrészben elemezve a föld feletti épített és 
táji értékeket, valamint a régészeti lelőhelyeket.  
A településszerkezeti terv és a szabályozási terv módosításával érintett területeken nem található 
örökségvédelmi szempontból említésre méltó érték. A szóban forgó beruházással érintett területen 
régészeti lelőhely nem található. A vizsgált területen régészeti érdekű terület nem került 
kijelölésre.  A tervezett beruházási területén sem műemlék, sem helyi védettséget élvező építmény 
nem található.  
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8. PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS  
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9. TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS  
9.1. Jegyzőkönyv 
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9.2. Jelenléti ív 
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9.3. Állásfoglalások másolatai 
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10. ZÁRÓ SZAKMAI VÉLEMÉNY 
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11. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 

11.1. Településszerkezeti terv módosítás 

Határozat-tervezet 
 

Szigetmonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
..…/2019 (…….) sz. határozata 

a 274/2018. (XI. 29.) Önk. Határozattal elfogadott Településszerkezeti Tervének 
módosításáról  

 
Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és 
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. LXXVIII. tv. 6.§ (1) bekezdése és 9/B. § 
(2) bekezdés a) pontja alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi határozatot 
hozza: 
 
A Képviselő-testület 
1. Szigetmonostor Község 274/2018. (XI. 29.) Önk. Határozattal elfogadott Településszerkezeti 

Tervét az 1. számú melléklet szerint módosítja (rajzszám: Településszerkezeti Terv – 
TSZT/M-2019.1) és az alábbi területfelhasználás változásokat fogadja el: 
 
a) településközpont vegyes terület területfelhasználás módosítása különleges sportterület 

besorolásra (Érintett földrészlet: 669/9 hrsz. terület egy része) 
b) beépítésre nem szánt különleges temető terület területfelhasználás módosítása 

különleges sportterület besorolásra (Érintett földrészlet: 94/1 hrsz. terület egy része) 
c) zöldterület területfelhasználás módosítása különleges sportterület besorolásra (Érintett 

földrészlet: 632/3 hrsz. terület egy része) 
d) beépítésre nem szánt különleges temető terület területfelhasználás módosítása védelmi 

rendeltetésű erdőterület besorolásra (Érintett földrészlet: 94/1 hrsz. terület egy része) 
 

2. megállapítja, hogy a tervezett módosítás a BATrT szerinti települési térség területén történik; 
 
3. a település területi mérlegét a 2. számú melléklet szerint állapítja meg; 
 
4. úgy dönt, hogy a településfejlesztési, településrendezési tevékenységek előkészítése során az 

1. pontban megállapított módosított Településszerkezeti Terv (1. sz. melléklet) a kihirdetését 
követő napon lép hatályba; 

 
5. elfogadja Szigetmonostor Településszerkezeti Tervére vonatkozóan a 9/2007. (IV. 3.) ÖTM 

rendelet szerint számított +0,28938  továbbvihető biológiai aktivitásértéket. 
 

 

Szigetmonostor, 2019…… 
 
 

Molnár Zsolt                                                     dr. Vaczó-Tánczos Szilvia 
            polgármester                                                                     jegyző 
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1. számú melléklet: TSZT/M-2019.1 Településszerkezeti Terv 
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2. számú melléklet: A település területi mérlege 

 
 

Közigazgatási terület 
(hektár) 

2351 

Jelenlegi állapot Tervben javasolt Változás 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

Lakóterület 190,8914 190,8914  - 

Falusias lakóterület 33,2395 33,2395 - 

Kertvárosias lakóterület 157,6519 157,6519 - 

Településközpont vegyes 
terület 

7,4726 7,2612 -0,2114 

Intézmény terület 28,8104 28,8104  

Kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági terület 

14,2321 14,2321 - 

Üdülőterület 15,4669 15,4669   - 

Üdülőházas 7,1616 7,1616  - 

Hétvégi házas - - - 

Különleges hétvégi házas 8,3053 8,3053 - 

Különleges - mezőgazdasági 
üzemi terület 

0,8100 0,8100 - 

Különleges - sportterület 1,9521 2,3741 +0,4220 

Különleges – rekreációs 
terület 

0,4035 0,4035 - 

Különleges – kikötő terület 0,2800 0,2800 - 

Különleges – családi 
vállalkozások számára 
kijelölt terület 

12,9007 12,9007 - 

Beépítésre szánt terület 273,2197 273,6220 +0,2106 

 

Közlekedési terület 15,4837 15,4837 - 

Zöldterület 4,7561 4,5668 -0,1893 

Erdő 977,1780 977,1891 +0,0111 

Erdő – védett, védelmi 859,4201 859,4312 +0,0111 

Erdő - közjóléti 119,7579 119,7579 - 
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Mezőgazdasági terület - 
általános 

176,5873 176,5873 - 

Mezőgazdasági terület - gyep 101,1572 101,1572 - 

Vízgazdálkodási terület 781,4701 781,4701 - 

Vízgazdálkodási terület 557,8872 557,8872 - 

Mezőgazdasági -
vízgazdálkodási terület 

171,3662 171,3662 - 

Erdő – 
vízgazdálkodási terület 

52,2167 52,2167 - 

Különleges - temető terület 5,5900 5,5576 -0,0324 

Különleges – fásított 
közterület, sétány 

1,5861 1,5861 - 

Különleges – egyéb helyi 
sajátosságot hordozó terület 

6,1899 6,1899 - 

Különleges – kikötő terület 2,9437 2,9437 - 

Különleges – mezőgazdasági 
üzemi terület 

4,8382 4,8382 - 

Beépítésre nem szánt terület 2077,7803 2077,5697 -0,2106 
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11.2. Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása 

 
Rendelet-tervezet 

 
Szigetmonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2019. (…) Önkormányzati Rendelete 
Szigetmonostor Község Helyi Építési Szabályzat megállapításáról szóló 26/2017. (XII. 

18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 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. §-ában 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek, és a partnerségi egyeztetés 
helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet szerinti partnerek véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 
 
1. § Szigetmonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szigetmonostor Község Helyi 
Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 1/2018. (I. 24.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 1. mellékletének SZT 1/2.M tervlapja helyébe a rendelet 1. mellékletét 
képező SZT 1/2.M2 tervlap lép. 

 
2. § E rendelet a kihirdetésének napját követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 

Molnár Zsolt                                                     dr. Vaczó-Tánczos Szilvia 
                polgármester                                                                  jegyző 

 
 
Kihirdetési záradék: 
A rendelet Szigetmonostor Község Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 
2019. … hó ... napján kihirdetésre került.  
                                                                                                    dr. Vaczó-Tánczos Szilvia 
                                                                                                                     jegyző 
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1. melléklet a …/2019. (.. ..) számú önkormányzati rendelethez 

 


