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Écs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Écs Község településszerkezeti tervében a 

területfelhasználás rendjét az e határozat 1. számú mellékletét képező Területfelhasználási 

terv (fedvény) című, T-1/M jelű, Rp.I.101-3 munkaszámú terven módosítással érintett terület 

jellel jelölt területre a 2. számú melléklet szerinti, településszerkezeti terv módosulása című 

leírásban foglaltak szerint állapítja meg. 

 

A határozat mellékleteiben foglaltakat a Képviselő-testület egyéb határozatainak és 

rendeleteinek meghozatalánál figyelembe kell venni. 

 

 
Dr. Szabó Norbert      Dr. Bertalanné Józsa Judit 
polgármester                                    jegyző 
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Écs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
…./2020. (…...) önkormányzati határozatának 2. sz. melléklete 
 

A településszerkezeti terv módosulásának leírása 

 
A terület-felhasználás rendje az alábbiak szerint módosul: 
 
1. a 82-es számú főút menti, 788/44, 788/46-48 hrsz.-ú telkek kiemelt fejlesztési területté 

nyilvánított területe településközpont vegyes területbe kerül besorolásra. 

2. a 82-es számú főút menti északi oldalán elhelyezkedő 056/54 hrsz.-ú földrészlet d 

alrészletének területe erdő, gazdasági erdő területbe kerül besorolásra. 
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Écs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2020. (….) önkormányzati rendelete 

a helyi építési szabályzatról szóló 10/2006. (IX.15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 

Écs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében 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 28. § (1) bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró, annak 9. mellékletében meghatározott államigazgatási 
szervek véleményének kikérésével, a következő rendeletet alkotja: 
 

1. § (1) Écs Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról 
szóló 10/2006. (IX.15.) rendelet (továbbiakban: R.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

(3) A rendeletet mellékleteivel együtt kell alkalmazni. 
 
(2) A R. 1. §-a kiegészül a következő (4) bekezdéssel: 
(4) A rendelet mellékletei: 

a) 1. számú melléklet: SZ-1/1 jelű, Szabályozási terv (belterület) az SZ-1/1/M jelű terven 
módosítással érintett terület kivételével,  

b) 2. számú melléklet: SZ-1/2 jelű Szabályozási terv (belterület),  
c) 3. számú melléklet: SZ-1/3 jelű Szabályozási terv (belterület),  
d) 4. számú melléklet: SZ-2 jelű Szabályozási terv (külterület), az SZ-2/M jelű terven 

módosítással érintett terület kivételével 
e) 5. számú melléklet: SZ-1/1/M jelű, Szabályozási és övezeti terv belterület (fedvény).  
f) 6. számú melléklet. SZ-2/M jelű, Szabályozási és övezeti terv külterület (fedvény) 

 
2. § A R. 4. § (1) bekezdése kiegészül a következő rendelkezéssel: 
(1)  
Beépítésre szánt területek 

Vegyes terület 
Településközpont Vt 

 
3. § A R. kiegészül a következő 28/A. §-sal és annak megnevezésével: 

Vegyes terület 
28/A. § 

 
(1) A vegyes terület besorolása a sajátos használat szerint:  

a) településközpont terület  Vt 
 

(2) A Vt-1 jelű övezetre vonatkozó részletes előírások: 
a) beépítési mód:      oldalhatáron álló 
b) építési hely határa:     SZ-1/1/M terven jelölten 
c) megengedett legnagyobb beépítettség:   60% 
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d) megengedett legnagyobb épületmagasság:  6,5 m azzal, hogy az épület 
gerincmagassága a 8,0 métert nem 
haladhatja meg. 

e) alakítható telek legkisebb területe:  2000 m2.  
 
4. § A R. kiegészül az e rendelet 1. számú melléklete szerinti 5. számú melléklettel, 

valamint az e rendelet 2. számú melléklete szerinti 6. számú melléklettel. 
 
5. § Hatályát veszti a R.  
1. 32. § (2) bekezdése, 
2. 1. számú mellékletén a jelen rendelet 1. számú mellékletén módosítással érintett terület 

határa jellel körülhatárolt területre vonatkozó szabályozás, 
3. 4. számú mellékletén a jelen rendelet 2. számú mellékletén módosítással érintett terület 

határa jellel körülhatárolt területre vonatkozó szabályozás. 
 

Záró rendelkezések 
6. § Ez a rendelet 2020. ……… napján lép hatályba.  

 
 
Dr. Szabó Norbert      Dr. Bertalanné Józsa Judit 
polgármester                                    jegyző 

 
 

Ezen rendeletet Écs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. …. napján tartott 
ülésén fogadta el. 
 

A kihirdetés napja: 
Écs, 2020.  
 

Dr. Bertalanné Józsa Judit  
jegyző 
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A …../2020. (…….) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete 
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A …../2020. (…….) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete 
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1. Előzmények 
 
1.1. Megbízási előzmények 
 
Écs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. év végén döntött arról, hogy a már 
elindított településrendezési tervi felülvizsgálattal párhuzamosan, de annak véleményezési 
szakaszát megelőzve módosíttatja településrendezési tervét. A módosítás célja élelmiszerbolt 
számára hely biztosítása annak érdekében, hogy a beruházásra mielőbb sor kerülhessen. 
Az önkormányzat a fejlesztéssel érintett területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánította 
166/2019. (XII.21.) képviselő-testületi határozatával.  
 
A településrendezési terv módosítására a Regioplan Kft. kapott megbízást. 
 
1.2. A tervezési eljárás folyamata 
 
A településrendezési terv módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet előírása 
szerint tárgyalásos eljárásban kerül rendezésre annak érdekében, hogy a tervezett fejlesztés 
mielőbb megvalósítható legyen. Az eljárás első lépéseként jelen, partnerségi egyeztetési 
dokumentáció került összeállításra. 
 
A partnerségi egyeztetési szabályairól a Képviselő-testület a 18/2018. (XI.15.) önkormányzati 
rendeletet alkotta.  
 
1.3. Adatszolgáltatás 
 

 
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás 
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Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás 
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Az önkormányzati adatszolgáltatás szerint a fejlesztéssel érintett területen a CBA üzlet mellett 
játszóteret kívánnak létrehozni. A beruházással nem érintett 788/49 hrsz.-ú telek területén a 
lakófunkciót fenn kívánják tartani. 
 
2. Helyzetfeltáró munkarész 
 
2.1. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása 
 
Településfejlesztési koncepció, arculati kézikönyv, településkép védelméről szóló 
rendelet 
 
Écs község hatályban lévő, teljes igazgatási területre vonatkozó településfejlesztési 
koncepcióját a 30/2004. (VII.23.) számú képviselő-testületi határozatával hagyta jóvá. A 
koncepció a fejlesztéssel érintett területet beépítésre szánt területként jelölte meg. 
 
A településképi arculati kézikönyv a 82/2017. (XII.19.) számú képviselő-testületi határozattal 
került jóváhagyásra. A terv a fejlesztéssel érintett területet átalakuló, fejlődő településrészként 
határozta meg.  
 
A településkép védelméről szóló rendeletet a 6/2018.(II.01.) önkormányzati rendelettel 
állapították meg. A területre, az érintett karakterre vonatkozóan korlátozó előírást a rendelet 
nem tartalmaz. 
 
A fejlesztési dokumentumokkal a tervezett fejlesztés nem ellentétes. 
 
Település- és területrendezési tervek 
 
Écs község hatályban lévő, teljes igazgatási területre vonatkozó településrendezési eszközei 
közül  

- településszerkezeti tervét a 40/2006. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozatával, 
- szabályozási tervét és helyi építési szabályzatát a 10/2006. (IX.15.) számú 

önkormányzati rendeletével hagyta jóvá. 
 

A tervek módosítására az elmúlt évtizedben több alkalommal is sor került a következők 
szerint: 

- 2012-ben (24/2012. (IV.25.) számú képviselő-testületi határozat, 6/2012.(V.09.) 
számú önkormányzati rendelet) 

- 2014-ben (46/2014.(VIII.29.) számú képviselő-testületi határozat, 11/2014. (IX.01.) 
számú önkormányzati rendelet. 

- 2016-ban (9/2016. (IX.01.) számú önkormányzati rendelet) 
- 2017-ben (7/2017. (VIII.03.) számú önkormányzati rendelet), határozatszám 

ismeretlen) 
- 2018-ben (8/2018. (II.01.), 10/2018. (IV.16.), 11/2018. (IV.18.), 12/2018. (IV.24.) 

számú önkormányzati rendelet) 
 
Az Országos Területrendezési Terv  
Az Országgyűlés 2018. december 12-én fogadta el Magyarország és egyes kiemelt 
térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. Törvényt (továbbiakban: 
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OTrT, vagy törvény). A 2019. március 15-étől hatályos törvény az Országos Területrendezési 
Tervről szóló 2003. évi XXVI. tv. helyébe lépett. 

 

 
Országos Területrendezési Terv 

Kivonat „Az Ország Szerkezeti Terve” című tervlapból 
 

Az OTrT szerint a település közigazgatási területét érintő országos területfelhasználási 
kategóriák: 

− települési térség ( ) 
− mezőgazdasági térség ( ) 
− erdőgazdálkodási térség ( ) 

 
A fejlesztéssel érintett terület települési térségbe sorolt. 
 
A törvény 5. § (2) bekezdése szerint: 
3. települési térség: az országos és a megyei területrendezési tervben megállapított 
területfelhasználási kategória, amelybe a vízgazdálkodási térségbe és a sajátos 
területfelhasználású térségbe tartozó területek kivételével a település belterülete, valamint a 
belterületen kívüli beépítésre szánt területek tartoznak. 
 
A tv. 3/1-3/5. számú mellékletei alapján az országos övezetek a fejlesztési területet az 
alábbiak szerint érintik: 

1. Az ökológiai hálózat magterületének övezete és az ökológiai hálózat pufferterületének 
övezete: nem érinti 

2. Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete: nem érinti 
3. Erdők övezete: nem érinti 
4. A világörökségi és világörökségi várományos területek övezete által érintett 

települések: nem érinti 
5. A honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett települések: nem érinti 
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A törvény 12. § alapján 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. 
Az 5% növekmény 40 m2 nagyságú zöldterület kijelölését teszi szükségessé. 
 
Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve 
A Győr-Moson-Sopron megyei területrendezési tervet (MTrT) az önkormányzat közgyűlése a 
10/2005.(VI.24.) számú rendeletével és a 85/2005.(VI.10.) számú határozatával hagyta jóvá, 
majd 12/2010. (IX.17.) számú rendeletével, valamint 190/2010. (IX.17.) határozatával 
módosította azt. A terv felülvizsgálata folyamatban van, a tervnek a javaslattevő munkarészei 
érhetők el. A még hatályban lévő terv megállapításai a következők: 
 

 
Megyei Területrendezési Terv 

Kivonat „Térségi Szerkezeti Terv” című tervlapból 
 
A megyei tervi övezetek a település területét az alábbiak szerint érintik 

- Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete: nem érinti 
az Országos Területrendezési Terv övezete az irányadó és alkalmazandó 
 

- A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete: nem érinti 
 az Országos Területrendezési Terv övezete az irányadó és alkalmazandó 
 

- Országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete: nem érinti 
 
 

- Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete: nem érinti 
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- Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete: érinti 
 

- Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete: érinti 
az övezetet az Országos Területrendezési Terv 2014. január 1-től megszüntette 
 

- Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete: nem érinti 
 

- Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete: nem érinti 
az övezet elnevezése az Országos Területrendezési Terv 2014. január 1-től hatályos 
állapota szerint: ásványi nyersanyag-vagyon terület 

- Együtt tervezehető térségek területe: érinti 
 

- Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete: nem érinti 
 

- Magterület övezete: nem érinti 
 

- Ökológiai folyosó övezete: nem érinti 
-  
- Pufferterület övezete: nem érinti 

 

- Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete: érinti 
az övezet elnevezése az Országos Területrendezési Terv 2014. január 1-től hatályos 
állapota szerint: erdőtelepítésre javasolt terület 
 

- Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete: nem érinti 
 az övezetet az Országos Területrendezési Terv 2015. január 1-től megszüntette 
 
- Világörökség és világörökség várományos terület övezete: nem érinti 

az Országos Területrendezési Terv övezete az irányadó és alkalmazandó 
 

- Történeti települési terület övezete: nem érinti 
az övezetet az Országos Területrendezési Terv 2014. január 1-től megszüntette 
 

- Rendszeresen belvízjárta terület övezete: nem érinti 
 

- Nagyvízi meder övezete: nem érinti 
 

- Földtani veszélyforrás területének övezete: érinti 
 

- Vízeróziónak kitett terület övezete: érinti 
az övezetet az Országos Területrendezési Terv 2014. január 1-től megszüntette 
 

- Széleróziónak kitett terület övezete: érinti 
az övezetet az Országos Területrendezési Terv 2014. január 1-től megszüntette 

 
A készítés alatt álló megyei rendezési terv ismét alkalmazni kívánja a Széleróziónak kitett 
terület övezetét. Egyéb tekintetben új, korlátozó elemet nem tartalmaz. 
 
Összegzésként a területrendezési tervekben foglaltak nem akadályozzák a már döntően 
beépítésre kijelölt területen belüli terület-felhasználás váltást. 
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A hatályos településrendezési tervek megállapításai 
 

 
Kivonat a hatályos településszerkezeti tervből, Tér-Háló Kft., 2006 
 
A hatályos településrendezési tervek a fejlesztéssel érintett területet lakó, valamint 
erdőterületként határozzák meg a következők szerint: 

- a 788/44 hrsz.-ú telek területe védelmi erdőterületbe 
- a 788/46-48 hrsz.-ú telkek területe falusias lakóterületbe sorolt. 

 
Az erdőterület kijelölésének célja a lakóterületfejlesztési területnek a 82-es számú országos 
másodrendű főúttól való elválasztása volt esztétikai, valamint zajvédelmi szempontból és a 
szálló por elleni védekezésül. 
 
A hatályos szabályozási terv a fejlesztéssel érintett tömbben 4 lakótelek kialakítását tette 
lehetővé. A hatályos terveket alapul véve a telekalakítás végrehajtásra került. 
 
 



20 
 
 

 
 

REGIOPLAN KFT                                                                                                                                                               ÉCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT 
 PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ 

 
Kivonat a hatályos szabályozási tervből, Tér-Háló Kft., 2017 
 



21 
 
 

 
 

REGIOPLAN KFT                                        ÉCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT 
 PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ 

2.2. Táji, természeti adottságok 
 
A fejlesztéssel érintett 788/44, 788/46-48 hrsz.-ú telkek területe művelésből kivett, így arra a 
termőföld védelméről szóló törvény előírásai nem vonatkoznak. A területet meglévő és 
kialakítás alatt álló utak, valamint lakóterület-fejlesztési terület határolja 
Természetvédelmi szempontból a település területének jelentős része, így a vizsgált terület is 
tájképvédelmi övezetbe tartozik. A már döntően beépítésre szánt területen belüli terület-
felhasználás változás a védett elemeket nem veszélyezteti. 
 

 
Forrás: Google Earth 2019, pirossal a változtatással érintett terület 
 
2.3. Az épített környezet vizsgálata 
 
Területfelhasználás vizsgálata 
 
A vizsgált terület környezetében a hatályos tervek alapján 2019. évben kezdődött meg a 
lakóterület-fejlesztés. Alig fél év alatt a terület jelentős része beépítésre került. Az 
önkormányzat a vizsgálattal érintett területen tulajdonjogot szerzett annak érdekében, hogy a 
jelen tervben ismertetett beruházás meg tudjon valósulni. A 788/49 hrsz.-ú, szomszédos telek 
lakótelekként értékesítésre került, annak visszavételére, vagy a területet érintően a terület-
felhasználás módosítására nincs lehetőség. Az élelmiszerbolt és létesítményei számára a hely 
a 788/44 hrsz.-ú, be nem épített, nem fásított terület felhasználásával biztosítható. 
 
A településen évtizedek óta mindössze egy jelentősebb alapterületű élelmiszerbolt működik. 
Emellett igény volt és van további élelmiszer-, vagy  vegyesboltok kialakítására, a település 
lakónépességét számát és területi kiterjedését is figyelembe véve.  
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Örökségi értékek 
 
A 2019. év végén a település teljes területére elkészíttetett örökségvédelmi hatástanulmány 
alapján a vizsgált terület örökségvédelmi szempontból nem érintett. Azt régészeti lelőhely, 
valamint védett helyi érték nem érinti, közelében nem található. 
 
2.4. Közlekedés 
 
A fejlesztési terület a 82-es számú országos másodrendű főútvonal határolja keleti irányból, 
déli és nyugati irányból pedig egy egyaránt 16,0 méter szabályozási szélességű, kialakítás 
alatt lévő út. Északi irányból egy közműfolyosó számára fenntartott 6,0 m-es közterület 
határolja.  
A terület megközelítése az Ifjúság utcával párhuzamosan kialakított útról tervezett. Az 
árufeltöltést úgy kell megoldani, hogy az a környező lakótelkeket ne zavarja. 
 
2.5. Közműellátás 
 
A vizsgált területen és annak környezetében a közműnyilvántartás szerint a közműfejlesztést 
végrehajtották. A terület elektromos energia, víz- és földgázellátása, valamint a vízelvezetés 
biztosított. 
 

 
Forrás: ekozmu.e-epites.hu, 2020 
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3. Helyzetelemző- és értékelő munkarész 
 
3.1. Vizsgálati megállapítások összegzése, fejlesztést befolyásoló hatása 
 
A hatályos tervek a fejlesztéssel érintett terület nagyobb részét már beépítésre szánt 
területként tartalmazzák. A terület beépítésre nem került, a megvalósításnak fizikai, 
természeti, örökségvédelmi akadálya nincs. A fejlesztést területrendezési tervek elhatározásai 
nem gátolják. 
A fejlesztés mielőbbi megvalósíthatósága érdekében a terület kiemelt fejlesztési területté lett 
nyilvánítva az önkormányzat által. 
Az élelmiszerbolt megvalósítása esetén a település kiskereskedelmi ellátása jelentősen 
javítható.  
 
4. Változtatások bemutatása 
 
4.1. A településszerkezeti és a szabályozási terv módosítása 
 
A településszerkezeti terven a vizsgálattal érintett terület 788/46-48 hrsz.-ú telkeinek a 
területe vegyes, településközpont, a 788/44 hrsz.-ú telek területének 0,08 ha területe vegyes, 
településközpont, 0,03 ha nagyságú területe zöldterület, közkert besorolást kap.  
A 300 m2 zöldterület kijelölésével a vonatkozó jogszabályi előírás teljesül.  
A 788/49 hrsz.-ú telek területe falusias lakóterületi besorolásban marad. 
 
A biológiai aktivitásérték szinten tartása érdekében a 056/54 hrsz.-ú földrészlet d alrészlete 
erdőterület, gazdasági erdő besorolást kap. 
 
A vegyes területen belül a 82-es számú főút felől 10,0, a többi, határoló közlekedési területtől 
5,0 m-es előkert tartandó. Az oldalkert mérete 0,0 m. 
 
4.2. A területi mérleg változása 
 
A település hatályos tervében rögzített terület-felhasználási egységek területe a következők 
szerint változik: 

- a vegyes, településközpont terület kiterjedése 0,35 ha-ral növekedik, 
- a lakó, falusias terület kiterjedése 0,25 ha-ral csökken, 
- az erdő, védelmi terület kiterjedése 0,13 ha-ral csökken, 
- zöldterület, közkert terület kiterjedése 0,03 ha-ral növekedik. 

 
A vizsgált terület nagysága összesen 0,46 ha. Ebből a változás 0,38 ha nagyságú területet 
érint. 
 
Ehhez a változáshoz adódik a 4.4 pontban bemutatott változás: 

- az erdő, gazdasági terület kiterjedése 0,91 ha-ral növekszik, 
- a mezőgazdasági, szántó terület kiterjedése 0,91 ha-ral csökken. 
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4.3. A területrendezési tervekkel történő összhang igazolása 
 
A 2.1 fejezetben ismertetettek alapján a módosítás a területrendezési tervekben foglaltakkal 
nem ellentétes. A módosítás települési térségként kijelölt területet érint, mely a vonatkozó 
törvény értelmében besorolható a tervezett terület-felhasználásba.  
 
4.4. A biológiai aktivitásérték változásának bemutatása 
 
A biológiai aktivitásértéket a területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 
9/2007.(IV.3.) ÖTM rendelet előírásai szerint kell meghatározni.  
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (1997. évi LXXVIII. tv.) 
előírja, hogy az újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település 
közigazgatási területének aktivitás értéke nem csökkenhet. 
A számításnál a negatív előjelű értékek azt jelentik, hogy a hatályos településszerkezeti 
tervhez képest a területfelhasználási elem területi kiterjedése csökkent, míg a pozitív előjelű 
érékű területfelhasználási elem kiterjedése nőtt.  
 

Területfelhasználási 
elem 

Érintett terület Szorzószám 
Változás 

terület 
(ha) 

érték 

zöldterület, közkert 788/44 hrsz. északi 
része 

6,0 +0,03 +0,18 

erdőterület, védelmi 788/44 hrsz. déli 
része 

9,0 -0,11 -0,99 

vegyes terület, 
településközpont 

788/46-48 hrsz. 
0,5 +0,35 +0,18 

falusias lakóterület 788/46-48 hrsz. 2,4 -0,25 -0,6 
Összesen   0,0 -1,24 

 
A vizsgált területen a tervezett változtatás a biológiai aktivitásérték csökkenésével jár. A 
csökkenés elkerülése érdekében szükséges olyan terület-felhasználás változtatás, mely ezt a 
csökkenést ellensúlyozza.  
A vizsgált terület közelében, a 82-es számú főút északi oldalán elhelyezkedő 056/54 hrsz.-ú 
földrészlet d alrészletének – mely fásított terület művelési ágú és ténylegesen is fásított - 
erdőterületbe sorolásával a hiányzó érték pótolható. 
 

Területfelhasználási 
elem 

Érintett terület Szorzószám 
Változás 

terület 
(ha) 

érték 

erdőterület, gazdasági 056/54 d alrészlet 6,0 +0,91 +5,46 
mezőgazdasági, szántó 056/54 d alrészlet 3,7 -0,91 -3,37 

Összesen   0,0 +2,09 
 
Összegzés: -1,24+2,09=0,85 
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5. A módosítás hatásai 
 
5.1. Tájrendezés és természetvédelem, zöldfelület 
 
A vizsgálattal érintett területen tervezett erdőterület megszüntetésére kerül sor. A tervezett 
fásítás szerepe a lakó és közlekedési funkció elválasztása volt, de ez a beékelődő gazdasági 
területtel szükségtelenné válik.  
A külterületi, 056/54 d hrsz.-ú földrészlet erdőterületbe sorolása a kialakított fásított terület 
fennmaradását elősegíti. 
A változtatás a táj- és településképben kedvezőtlen változást nem eredményez. 
 
5.2. Örökségvédelem 
 
A módosítás meglévő és ismert értéket nem érint, nem veszélyeztet, arra hatással nem lesz. 
 
5.3. Közlekedés és közműellátás 
 
A módosítás a közlekedési- és közműhálózatban változást nem eredményez. Az 
élelmiszerbolt létesítése lokális forgalomtöbblettel fog járni. A már közlekedési területbe 
sorolt területeken, valamint az élelmiszerbolt területén a burkolatok és útépítési elemek 
kialakításakor a vonatkozó szabványok figyelembe vételével, azok betartásával kell eljárni a 
terület és azon belüli biztonságos közlekedés érdekében. 
 
5.4. Környezetvédelem 
 
Az élelmiszerbolt létesítésével keletkező forgalomtöbblet lokálisan nagyobb zaj, rezgés és 
porszennyezést eredményez. A parkolóterületen belül a vonatkozó jogszabályok szerinti 
fásítás végrehajtásával a lakóterületet érintő porszennyezés csökkenthető. Egyéb tekintetben 
szerencsés, hogy a fejlesztési területet egy kivétellel a lakótelkektől 16,0 méter széles 
közterület választja el. 
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6. Terviratok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Rendelet a partnerségi egyeztetés szabályairól 
2. Képviselő-testületi döntés 
3. Az önkormányzati főépítész tartalomjavaslata a megalapozó vizsgálatokra 
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Écs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2018. (XI.15.) rendelete 
a településfejlesztési és településrendezési valamint a településképi dokumentumok  

partnerségi egyeztetés szabályairól 
 
Écs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. 
évi LXXIV. törvény 12. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a- és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
területrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-ban 
meghatározottakra figyelemmel- következőket rendeli el: 
 

Általános rendelkezések 
1. § 

(1)   Écs Község településfejlesztési koncepciójának (a továbbiakban: TF), integrált 
településfejlesztési stratégiájának (a továbbiakban: ITS), a településrendezési eszközei 
(Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat) valamint a településképi 
követelmények (a településképi arculati kézikönyv (TAK), településképi rendelet(TR)) 
készítése vagy azok módosítása széleskörű egyeztetés keretében, a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TFR) és jelen rendeletben meghatározott 
szabályok szerint történik. 

(2) A partnerségi egyeztetésben részt vevő partnerek köre az alábbi: 
a) a készítéssel (módosítással) érintett területen élő lakosság és az érintett 

ingatlantulajdonosok; 
b) a készítéssel (módosítással) érintett területen ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel 

rendelkező gazdálkodó szervezet 
c) a település területén működő érdekképviseleti szervek; 
d) a település területén működő civil szervezetek; 
e) szomszédos önkormányzatok, 
f) megyei önkormányzat. 
(3) Az érintett terület lehatárolása – a készítés (módosítás) tárgyától függően – a készítés 

(módosítás) kezdeményezéséről szóló képviselő-testületi határozatban esetenként történik. 
(4)   A (2) bekezdésben az a) - d) pont szerinti partnerek állandó partnerek, az e) - f) pontok 

szerinti partnerek eseti partnereknek tekintendők, melyek érintettség alapján vesznek részt. 
(5)   Adott véleményezési eljárás során a partnerek minimális tájékoztatási formáját a TFR 

rendelet alapján az 1. sz. melléklet táblázata tartalmazza. 
 

 
Állandó partnerekkel történő egyeztetés szabályai 

2.§ 
 
(1)        Az előzetes tájékoztatás során a TFR 29/A.§ (3) bekezdés szerint közzétett 

hirdetmény tájékoztatást nyújt az eljárás tárgyáról, megindításáról, az előzetes tájékoztató 
elérhetőségéről, az eljárás módjáról, a véleményezés módjáról és annak határidejéről. 
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(2)        A véleményezési eljárás során a TFR 29/A.§ (3) bekezdés szerint közzétett 
hirdetmény tájékoztatást nyújt az eljárás tárgyáról, az elkészült tervezet elérhetőségéről, a 
véleményezési módjáról és annak határidejéről. 

(3)       Lakossági fórum esetén, annak tárgyáról, helyéről és időpontjáról a lakossági fórum 
idejét megelőző 8 nappal korábban a helyben szokásos módon közzétett lakossági 
hirdetmény útján kell értesíteni a partnereket. A lakossági fórumról jelenléti ív és 
emlékeztető készül, mely írásban rögzíti a javaslatokat, észrevételeket. Az emlékeztető 
tartalmazza a javaslattevő, észrevételező nevét és címét. 

(4)       Amennyiben nincs lakossági fórum, a partner az észrevételeit, javaslatait a hirdetmény 
közzétételétől számított 8 napon belül teheti meg, a Polgármesterhez címzett, papír alapon 
írásban benyújtott, indoklással ellátott véleményben. 

 
Eseti partnerekkel történő egyeztetés szabályai 

3.§ 
 
(1)        Az eseti partnerek a TFR. szerinti az előzetes tájékoztatási, illetve a véleményezési 

szakasz tervezetének (dokumentációjának) megküldésével ill. a honlapra feltett 
dokumentáció elérhetőségéről értesítő elektronikus vagy postai levéllel értesülnek. 

(2)        Az eseti partnerek az egyeztetési eljárásban a Polgármesterhez címzett, indoklással 
ellátott, a megadott határidőn belül benyújtott véleménnyel, észrevétellel, javaslattal 
élhetnek, melyen a véleményezési eljárás tárgyát, a szervezet nevét, képviselőjét, postai 
címét, elérhetőségét meg kell jelölni. 

 
Vélemények dokumentálása, nyilvántartása, megválaszolása, településfejlesztési és 

településrendezési, valamint településképi dokumentumok közzététele 
4.§ 

 
(1)        A közzétett tájékoztató alapján a partnerek a tájékoztatás megjelenését követő 8 napon 

belül észrevételeket, javaslatokat tehetnek az alábbi módokon: 
a) levélben az önkormányzat címére történő megküldéssel, 
b) elektronikus levélben a tájékoztatóban megadott e-mail címre történő megküldéssel. 
(2)        Lakossági fórum tartása esetén a partnereknek az írásbeli észrevételek, javaslatok 

megtételére a lakossági fórumot követő 8 napon belül, az (1) bekezdésben meghatározott 
módokon van lehetősége. 

(3)        Az (1) bekezdés alkalmazásában az észrevétel, javaslat önkormányzathoz történő 
beérkezésének idejét kell a határidő szempontjából megtartottnak tekinteni. 

(4)        A beérkezett észrevételeket, javaslatokat az Önkormányzat táblázatban összegzi, 
amelyet az ügy aktájában lefűzve meg kell őrizni. 

 
5. § 

(1)        A határidőben beérkezett észrevételeket és javaslatokat tartalmazó táblázatot az 
önkormányzat megvizsgálja, valamint véleményezésre megküldi a településfejlesztési 
koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszköz, települési 
arculati kézikönyv vagy településképi rendelet készítésével megbízott tervezőnek, aki 
szakmai javaslatot, véleményt készít 5 napon belül írásban az Önkormányzat részére. 

(2)        A tervezői szakmai vélemény figyelembevételével az Önkormányzat valamennyi 
érdemi észrevételre, javaslatra választ állít össze. Az elfogadásra nem kerülő 
észrevételekre, javaslatokra adott választ érdemi indokolással kell ellátni. 
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(3)        Az el nem fogadott észrevételek, javaslatok indokolását tartalmazó táblázatot az 
Önkormányzat összegzi, amelyet a polgármester közzé tesz a 2. § (1) bekezdésben 
meghatározott tárhelyen és erről hirdetményt jelentet meg az önkormányzati honlapon. Az 
összegzést tartalmazó táblázatot az ügy aktájában lefűzve meg kell őrizni. 

 
6.§ 

 
(1)       A beérkezett véleményekről, javaslatokról készülő összefoglaló és az annak 

elfogadásáról szóló határozat a honlapon kerül kihirdetésre. 
(2)        A településfejlesztési és településrendezési, valamint a településképi 

dokumentumokat, és a róluk szóló önkormányzati döntéseket elfogadásukat követően a 
honlapon közzé kell tenni. 

 
Záró rendelkezés 

7.§ 
(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépése után 
indult eljárásokban kell alkalmazni. 
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 
2/2018.(I.15.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. 
 
 
 
             Mondovics László                                                             Dr. Bertalanné Józsa Judit 
                  polgármester                                                                                 jegyző 
 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2018. november 15. 
 

Dr. Bertalanné Józsa Judit 
jegyző 
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2. Képviselő-testületi döntés 
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3. Az önkormányzati főépítész tartalomjavaslata a megalapozó vizsgálatokra 
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Écs község településrendezési eszközeinek módosítása 
Msz.: Rp.I.101-3 

 
A megalapozó vizsgálat tartalmi elemeinek meghatározása 

 
 
Écs község településrendezési eszközeinek módosításához kapcsolódóan – a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló – 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 3/A.§, valamint 5. §, 9.§ és 11.§-ában előírtaknak 
megfelelően a tartalmi elemek tekintetében az alábbi javaslatot teszem: 
 
A módosítás összefoglalása: 
A 82-es számú országos másodrendű főút menti 788/46-48, valamint 788/44 hrsz.-ú telek 
területén az önkormányzat élelmiszerbolt létrehozásának lehetőségét kívánja megteremteni. A 
fejlesztés mielőbbi megvalósításának érdekében a változtatással érintett terület kiemelt 
fejlesztési területté lett nyilvánítva. 
A településszerkezeti terven a vizsgálattal érintett terület 788/46-48 hrsz.-ú telkeinek a 
területe vegyes, településközpont, a 788/44 hrsz.-ú telek területének 0,08 ha területe vegyes, 
településközpont, 0,03 ha nagyságú területe zöldterület, közkert besorolást kap.  
A 788/49 hrsz.-ú telek területe falusias lakóterületi besorolásban marad. 
A biológiai aktivitásérték szinten tartása érdekében a 056/54 hrsz.-ú földrészlet d alrészlete 
erdőterület, gazdasági erdő besorolást kap. 
 
A megalapozó vizsgálat tartalmi elemei: 
 
1. Helyzetfeltáró munkarész a tervezéssel érintett területre 
hatályos településfejlesztési döntések bemutatása 

- településfejlesztési koncepció, arculati kézikönyv, településkép védelméről szóló 
rendelet  

- település- és területrendezési tervi előzmények ismertetése  
- a hatályos településrendezési tervek megállapításai  

táji, természeti adottságok 
az épített környezet vizsgálata 

- területfelhasználás vizsgálata 
- örökségi értékek  

közlekedés 
közművesítés 
környezetvédelem 
 
2. Helyzetelemző- s értékelő munkarész 

- a vizsgálati megállapítások összegzése, fejlesztést befolyásoló hatása 
 
3. Változtatások bemutatása 

- a szerkezeti és szabályozási terv módosítása 
- a területi mérleg változása 
- a területrendezési tervekkel történő összhang igazolása 
- a biológiai aktivitásérték változásának bemutatása 
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4. A módosítás hatásai 
- tájrendezés és természetvédelem, zöldfelület 
- örökségvédelem 
- közlekedés és közműellátás 
- környezetvédelem 

 
A vonatkozó kormányrendeletben rögzített, előzőekben nem szereplő tartalmi elemek 
vizsgálata elhagyható, mivel azok a módosítás szempontjából nem minősülnek relevánsnak.  
 
Écs, 2020. január 22. 
 
  
 Kuntner Ferenc 
 önkormányzati főépítész 
 
 


