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JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 

 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
……/2020. (………..) határozata 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2013.(II.26.) határozatával 
elfogadott Csákvár Nagyközség szerkezeti terv módosításáról 

 
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja, valamint az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Csákvár 
Nagyközség szerkezeti terv elfogadásáról szóló 31/2013.(II.26.) Kt. határozat módosítását az alábbiak 
szerint elfogadja: 
 
1. Csákvár Nagyközség szerkezeti terv elfogadásáról szóló 31/2013.(II.26.) Kt. határozat 1. mellékletét 

képező Településszerkezeti terv, TSZT tervlap a jelen határozat 1. mellékletét képező 
TSZT/2020MÓD-1 és TSZT/2020MÓD-2 fedvény tervekkel módosul, a módosítás területi hatálya 
jelkulccsal lehatárolt területen. 

 
2. Csákvár Nagyközség Településszerkezeti terv leírása nem módosul. 
 
3. 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) pontjának szabályaira, jelen határozat 
az elfogadását követő napon lép hatályba. 
 

 
Határidő: kiértesítés azonnal  
Felelős: polgármester 
 

 
 

k.m.f. 
 
 

  Illés Szabolcs sk.         Kiss Jolán sk. 
     polgármester      címzetes főjegyző 
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1. melléklet Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2020. (………..) 
határozatához 

 
TSZT/2020MÓD-1 fedvény  

 
 
TSZT/2020MÓD-2 fedvény 
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RENDELET-TERVEZET 
 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
……/ 2020. (……) önkormányzati rendelete 

Csákvár Nagyközség helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló  
3/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. 
pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 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.) Kormányrendelet 42.§-ban 
biztosított záró szakmai véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Állami 
Főépítész, valamint a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel 
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 18/2017. (VI.29.) önkormányzati rendelet 
szerinti Partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 
1.§ Csákvár Nagyközség helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 3/2013. (III. 4.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) mellékletét képező BSZT Belterületi szabályozási 
terv normatartalma helyébe  a jelen rendelet 1. mellékletét képező BSZT/2020MÓD-1 fedvény 
terv normatartalma lép a módosítás területi hatálya jelkulccsal lehatárolt területen. 
 

2.§ A R. mellékletét képező KSZT külterületi szabályozási terv normatartalma helyébe a jelen 
rendelet 2. mellékletét képező KSZT/2020MÓD-1, KSZT/2020MÓD-2, KSZT/2020MÓD-3 fedvény 
tervek normatartalma lép a módosítás területi hatálya jelkulccsal lehatárolt területeken. 
 

3.§ A R. 32.§-a a következő (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) Az előkert mérete 5 méter, kivéve, ahol a kialakult állapot szerint az előkert mérete ennél 
kisebb, ez esetben a kialakult állapot alapján kell meghatározni az előkert méretét. Az oldal- 
és hátsókertre vonatkozóan az OTÉK előírásait kell alkalmazni, a rendelet előírásait figyelembe 
véve. Az építési helyen belül az épület (épületek) bárhol elhelyezhető (elhelyezhetők), az elő-, 
oldal- és hátsókert építési határvonala nem tekintendő építési vonalnak.” 
 

4.§ A R. 37.§-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: 
„(2a) A Gksz-6 építési övezetben az (1) és (2) bekezdésben rögzítetteken túlmenően az 
elhelyezhető épületek szállás rendeltetést is tartalmazhatnak.” 

 
5.§ A R. 37.§-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki: 

„(9) A Gksz-6 építési övezetben: 

a) a legkisebb kialakítható telek területe 2000 m2 lehet, 

b) a beépítési arány legfeljebb 40 % lehet, 

c) a zöldfelületi arány legalább 30%, 

d) a beépítési mód szabadon álló, 

e) a legnagyobb építménymagasság 12,0 m lehet, 

f) a legkisebb kialakítható telekszélesség 20 m.” 

 
6.§ A R. 53.§ (9) bekezdésben szereplő táblázat a következő sorral egészül ki: 
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övezeti 

jel 

épület 

típus 

beépíthető min. 

teleknagyság 

(m2) 

beépíthető min. 

telekszélesség 

(m) 

beépítés 

módja 

max. 

beépítési 

% 

max. 

építmény 

magasság 

(m) 

Má-2 G, L 1 ha 35 SZ 10 G: 7,5  

L: 4,5 

 
 

 
7.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti. 
 
 
 
  Illés Szabolcs sk.         Kiss Jolán sk. 
     polgármester      címzetes főjegyző 
 

 

Kihirdetve: 

Csákvár, 2020……. 

 Kiss Jolán sk 

 címzetes főjegyző 
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1. melléklet a ………/2020. (……….) önkormányzati rendelethez 

 

 

BSZT/2020MÓD-1 fedvény 
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2. melléklet a ………/2020. (……….) önkormányzati rendelethez 

 

KSZT/2020MÓD-1 fedvény 

 
 

KSZT/2020MÓD-2 fedvény  
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KSZT/2020MÓD-3 fedvény 
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ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
 
 
1. ELŐZMÉNYEK, A RENDEZÉS ALÁ VONT TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA, A TERVEZETT 

MÓDOSÍTÁSOK LEÍRÁSA 
 

Előzmények 
 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 354/2019. (XI.26.) határozatában döntött Csákvár 
Város településrendezési eszközeinek - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: 
Korm. rendelet)  32.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti a tárgyalásos eljárásban történő – módosításáról, 
a rendezés alá vont területeket kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.  

 
Az önkormányzat adatszolgáltatást kért az illetékes államigazgatási szervtől. A Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály a PE-
06/ERDŐ/445-2/2020 levelével megadta az adatszolgáltatást az erdők övezetére vonatkozóan. 
 
Az adatszolgáltatás alapján, az OTrT 29.§  előírt követelményeknek való megfelelés érdekében Csákvár 
Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 68/2020. (II.25.) határozatában döntött, hogy a tárgyi 
dokumentációban 4. számmal jelölt területet is kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja. 
 
A fenti Képviselő-testületi határozatok a dokumentáció mellékletében találhatók. 

 
 
A rendezés, a tervezett módosítások várható hatása, környezeti vizsgálat szükségessége 
 
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: R.) 1. § (3) (a), 4. § (2) bekezdése, valamint 3. számú melléklet II. pontja alapján a 
Kidolgozónak, azaz az önkormányzatnak meg kell kérnie a környezet védelméért felelős szervek 
véleményét a környezeti vizsgálat szükségessége tekintetében, azaz hogy a hatáskörükbe tartozó 
környezet- vagy természetvédelmi szakterületet illetően várható-e jelentős környezeti hatás.  
 
A környezeti vizsgálat szükségessége tekintetében megkeresett szerveket és a megkeresésre 
beérkezett válaszokat az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

Környezet védelméért felelős szerv Vélemény 

Fejér Megyei Kormányhivatal 
Kormánymegbízotti Kabinet 
Állami Főépítész 

A környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek. 

Fejér Megyei Kormányhivatal 
Székesfehérvári Járási Hivatal 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály 

A környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek. 

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság A környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek. 

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 
Területi Vízvédelmi Hatóság 

Nem válaszolt. 

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 
Területi Vízügyi Hatóság 

Nem válaszolt. 
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Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 
Hatósági Osztály 

Nem válaszolt. 

Fejér Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály 

A környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek. 

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi 
Járási Hivatal Földművelésügyi és 
Erdőgazdálkodási Főosztály 

A környezeti vizsgálat tekintetében nem válaszolt. 

Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Hatósági Főosztály 
Bányászati Osztály 

A környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek. 

Budapest Főváros Kormányhivatala 
Népegészségügyi Főosztály 

Nem válaszolt. 

Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei 
Járási Hivatala Földhivatali osztály 

Nem válaszolt. 

Fejér Megyei Kormányhivatal 
Székesfehérvári Járási Hivatal 
Agrárügyi Főosztály 
Növény- és Talajvédelmi Osztálya 

A környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek. 

Budapest Főváros Kormányhivatala 
Építésügyi és Örökségvédelmi, 
Hatósági, Oktatási és Törvényességi 
Felügyeleti Főosztály 
Örökségvédelmi Osztály 

Nem válaszolt. 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
(Nemzeti Népegészségügyi Központ) 

A környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek. 

Országos Környezetvédelmi Tanács Nem válaszolt. 
 

A R. 3. számú melléklete II.1. és II.2. pontja alapján megkeresett környezet védelméért felelős szervek 
a várható környezeti hatást nem ítélték jelentősnek, azaz a környezeti vizsgálat lefolytatását nem 
tartották szükségesnek.  
A környezet védelméért felelős szervek véleményét figyelembe véve a Kidolgozó, azaz  
önkormányzat képviselő-testülete a 67/2020. (II.25.) határozatában döntött a környezeti vizsgálat 
lefolytatásának szükségességéről, azaz fentiek figyelembe vételével arról, hogy a környezeti 
vizsgálat lefolytatása nem szükséges. A döntés a dokumentáció mellékletében található. 

 

Biológiai aktivitás érték számítás 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. (Étv.)7.§ (3) bek. b) pontja 

szerint újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási 

területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet. 

A tervek készítésekor a területek biológiai aktivitásértékét a 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet, mint a 

törvényben hivatkozott külön jogszabály előírásai szerint kell számítani. A tervmódosítás során új 

beépítésre szánt terület kijelölése nem történik, tehát a vonatkozó hatályos jogszabályi előírások 

alapján biológiai aktivitásérték számításra nincs szükség. 

 
  



Csákvár Város településrendezési eszközeinek módosítása 

12 

Partnerség 
 

A partnerségi egyeztetés Korm. rendelet 29.§ előírásainak megfelelően a településfejlesztéssel, 
településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi 
szabályairól szóló 18/2017. (VI.29.) önkormányzati rendeletben rögzített szabályoknak szerint kerül 
lefolytatásra, a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, 
településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok 
eltérő alkalmazásáról 143/2020. (IV. 22.) Korm.rendeletben rögzített eltérésekkel. 

 
 
Örökségvédelem 

 
A kulturális örökség védelméről2001. évi LXIV. törvény  85/A. § (1) bekezdése előírja: 

„Örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni a település településfejlesztési koncepciójának 

kidolgozása során. Ha a településfejlesztési koncepció készítésekor nem készült, vagy a rendezés alá 

vont területre nincs örökségvédelmi hatástanulmány, vagy van, de az tíz évnél régebbi, akkor azt a 

rendezés alá vont területre el kell készíteni. Nem kell örökségvédelmi hatástanulmányt készíteni, ha az 

Étv. 8. § (2) bekezdése szerinti véleményezési eljárásban az illetékes államigazgatási szerv véleménye 

szerint a rendezés alá vont terület örökségvédelmi szempontból nem érintett.” 

 
A környezeti vizsgálat tekintetében a Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és 
Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Örökségvédelmi Osztály 
megkeresésre került, választ nem küldtek. 
 
A rendezés alá volt területek nem érintett országosan védett művi értékkel, védett területtel, illetve 
régészeti lelőhellyel, illetve helyi védett művi értékkel. 
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A MÓDOSÍTÁSOK LEÍRÁSA 
 

1.számú módosítás  
A a 0179/53 hrsz ingatlan és környezete (0179/50 és 0179/52 - 0179/57hrsz-ú ingatlanok) a hatályos 
településrendezési eszközökben  általános mezőgazdasági területbe, Má-1 jelű övezetbe sororoltak. A 
hatályos beépíthetőség: 3%, a beépthető minimum telekszélesség: 40 m. A tervezett módosítás, azaz 
a beépíthetőség OTÉK szerinti 10%-ra emelése, és a beépíthető minimum telekszélesség 35 méterre 
történő csökkentése  mezőgazdasági termeléshez szükséges épület elhelyezhetősége céljából 
szükséges. A településszerkezeti terv nem módosul. 

 
Hatályos KSZT külterületi szabályozási terv kivágat 

 
KSZT külterületi szabályozási terv módosítása 
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2.számú módosítás  
 
A 2072/9 hrsz-ú ingatlan a hatályos településrendezési eszközökben kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági területbe, Gksz-3 jelű építési övezetbe sorolt.  Az építési övezet előírásainak módosítása 
tervezett,  az elhelyezhető épületek tekintetében, szállás épület elhelyezhetősége céljából.  
 
OTÉK 7.§ (7) 7.pont: az építési övezet használati céljával összefüggő rendeltetést, és – a 10. § (2) 
bekezdésében foglaltak szerint – az ezen kívül elhelyezhető egyéb rendeltetést, valamint azt a 
rendeltetést, amely nem helyezhető el, 
OTÉK 10. § (2) bek:  Az egyes építési övezetekben vagy övezetekben az övezet sajátos használatának 
megfelelő, e rendelet szerinti rendeltetéseken kívül csak olyan más rendeltetés engedhető meg, amely 
használata során a terület sajátos használatát nem korlátozza vagy attól nem igényel védelmet, és az 
adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön jogszabályi 
előírásoknak megfelel. 
OTÉK 31.§ (3) bekezdés: A 10. § (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni a már meglévő építmény, 
építményrész, átalakítása, bővítése, korszerűsítése vagy használatának megváltoztatása esetén is. 
 
A hatályos HÉSZ 37. § (1) bekezdése rögzíti: A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület építési 
övezeteiben elsősorban nem jelentős zavaró hatású, a lakóterületre vonatkozó környezeti 
normatívákat meg nem haladó kibocsátású, nem nagy szállításigénylő, nem zajos és bűzös, 
porszennyeződést nem okozó, gazdasági tevékenységi célú épületek helyezhetők el. 
 
Fentiek alapján a szállás rendeltetés megengedhető a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 
egy új építési övezetében (Gksz-6), mivel használata során a terület sajátos használatát nem 
korlátozza, és attól attól nem igényel védelmet. A beépítésre vonatkozó határértékek nem változnak 
a hatályos szabályozáshoz képest. A településszerkezeti terv nem módosul. 
 
 
Hatályos BSZT belterületi szabályozási terv BSZT Belterületi szabályozási terv módosítás 
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3.számú módosítás  
 
A 055/35 hrsz-ú ingatlan a hatályos településrendezési eszközökben védelmi erdő és gazdasági erdő 
területfelhasználásba, Ev-2 és Eg jelű övezetbe sorolt.  A területen a természetben erdő nem 
található, az  Országos Erdőállomány Adattárban viszont részben szerepel (204/A, /B, /C, /D, /G, /H, 
/K, /M).  
A terület új tulajdonosa egyeztetett az erdő védelméért felelős szervvel az Országos Erdőállomány 
Adattárból való törlés tekintetében. A hatáskörrel rendelkező, illetékes államigazgatási szerv 
tájékoztatása szerint a törlés feltétele a településrendezési eszközök módosítása, a terület átsorolása 
mezőgazdasági területbe. Fentiek alapján a terület korlátozott használatú mezőgazdasági területbe 
(Mko-2 jelű övezetbe) sorolása tervezett.  
 
Hatályos településszerkezeti terv kivágat  

 
Településszerkezeti terv módosítás 
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Hatályos KSZT Külterületi szabályozási terv  

 

KSZT Külterületi szabályozási terv módosítás 

 

 
4.számú módosítás  
 
A módosítás összefügg a 3. számú módosítással. 
 
Az OTrT 29.§ rögzíti: „Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a településrendezési 
eszközében legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolnia. 
Az önkormányzat adatszolgáltatást kért az illetékes államigazgatási szervtől. A Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály a PE-
06/ERDŐ/445-2/2020 levelével megadta az adatszolgáltatást az erdők övezetére vonatkozóan. 
Tekintettel arra, hogy a hatályos településrendezési eszközökben sem teljesül a fenti jogszabályi 
előírás, így a 3. számú módosítás csak abban az esetben lehetséges, ha az erdők övezetébe tartozó, de 
hatályos településrendezési eszközökben nem erdő területfelhasználású terület egyidejűleg 
átsorolásra kerül erdő területfelhasználásba, a magasabb szintű terveknek megfelelően. 
A 3. számú terület (13,65 ha) a hatályos településrendezési eszközökben erdő területfelhasználási 
egységbe sorolt , a tárgyi módosítás során mezőgazdasági területbe kerül átsorolásra. 
Az 4. számú terület (35,54 ha) a hatályos településrendezési eszközökben mezőgazdasági területbe 
sorolt, tárgyi módosítás során erdő területfelhasználásba kerül átsorolásra  
 
Az igazoló számítást a 6. fejezet tartalmazza. 
A Településszerkezeti terv és a KSZT külterületi szabályozási terv is módosul.  
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Hatályos településszerkezeti terv 

 
Településszerkezeti terv módosítás 

 
Hatályos KSZT Külterületi szabályozási terv 

 
KSZT Külterületi szabályozási terv módosítás 
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5.számú módosítás  
 

A lakóterületek tekintetében pontosítani szükséges a helyi építési szabályzat elírását az előkertek 
méretének meghatározására vonatkozóan, továbbá a jogalkalmazás során felmerült probléma miatt, 
hogy az építésügyi hatóság az építési hely előkerti  határvonalát esetenként építési vonalnak 
tekintette. 
A hatályos HÉSZ 32.§ (4) bekezdése: 

„(4) Az előkert méretét, egyéb előírás hiányában, a kialakult beépítéshez igazodóan kell meghatározni. 
Az oldal- és hátsókertre vonatkozóan az OTÉK 35. és 36.§-ait kell alkalmazni, a rendelet egyéb előírásait 
is figyelembe véve” 

A tervezett módosítás: 
„(4) Az előkert mérete 5 méter, kivéve, ahol a kialakult állapot szerint az előkert mérete ennél kisebb, 
ez esetben a kialakult állapot alapján kell meghatározni az előkert méretét. Az oldal- és hátsókertre 
vonatkozóan az OTÉK előírásait kell alkalmazni, a rendelet előírásait figyelembe véve. Az építési helyen 
belül az épület (épületek) bárhol elhelyezhető (elhelyezhetők), az elő-, oldal- és hátsókert építési 
határvonala nem tekintendő építési vonalnak.” 
 
 
2. TÁJRENDEZÉS  
 
A 4. számú módosítással érintett terület Natura2000 területtel érintett, továbbá Országosan védett 
természeti terület (Vértesi TK) része. A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala 
Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály a PE-06/ERDŐ/445-2/2020 adatszolgáltatása szerint  
erdők övezetébe sorolt,  része az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő területeknek ,az a 
módosítás (erdő területfelhasználásba történő átsorolás) a jogszabályi követelményeknek 
megfelelően történik. 
Az 1., 2., 3., számú módosítással érintett terület védett természeti értéket, országos ökológiai 
hálózatot, Natura 2000 területet  nem érint. 
A tárgyi módosítás az alátámasztó munkarész elkészítését, a hatályos településrendezési  eszközökhöz 
elkészült alátámasztó munkarész kiegészítését nem teszi szükségessé.  
 
3. KÖRNYEZETALAKÍTÁS  
 
A környezet védelméért felelős szervek a várható környezeti hatást nem ítélték jelentősnek, azaz a 
környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartották szükségesnek.  
A környezet védelméért felelős szervek véleményét figyelembe véve a Kidolgozó, azaz  önkormányzat 
képviselő-testülete a 67/2020. (II.25.) határozatában döntött a környezeti vizsgálat lefolytatásának 
szükségességéről, azaz fentiek figyelembe vételével arról, hogy a környezeti vizsgálat lefolytatása nem 
szükséges. A döntés a dokumentáció mellékletében található 
A tárgyi módosítás az alátámasztó munkarész elkészítését, a hatályos településrendezési  eszközökhöz 
elkészült alátámasztó munkarész kiegészítését nem teszi szükségessé.  
 
4. KÖZLEKEDÉSI JAVASLAT 

 
A tárgyi módosítás az alátámasztó munkarész elkészítését, a hatályos településrendezési eszközökhöz 
elkészült alátámasztó munkarész kiegészítését nem teszi szükségessé.  

 
5. KÖZMŰVESÍTÉS ÉS HÍRKÖZLÉS  

 
A tárgyi módosítás az alátámasztó munkarész elkészítését, a hatályos településrendezési eszközökhöz 
elkészült alátámasztó munkarész kiegészítését nem teszi szükségessé.   
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6. ÖSSZHANG AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL 
 

A településrendezési eszközök módosítása összhangjának igazolása a Magyarország és egyes kiemelt 
térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban OTrT), Fejér 
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete Fejér megye 
területrendezési tervéről (a továbbiakban: FmTrT) a területrendezési tervek készítésének és 
alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet (a továbbiakban: MvM 
rendelet) előírásaival. 
 
FmTrT 2. melléklet Fejér megye szerkezeti terve 

 
 
A TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK ELŐÍRÁSAI 
 
A 1. számú módosítással érintett terület mezőgazdasági térségbe sorolt. 
Az OTrT 11.§ b) pontja rögzíti: „a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a 
mezőgazdasági terület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó rész 
természetközeli terület, – nagyvárosias lakóterület és vegyes terület kivételével – beépítésre szánt 
terület vagy különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület 
területfelhasználási egységbe sorolható” 
A hatályos településszerkezeti terven mezőgazdaság területbe sorolt, a területfelhasználás nem 
módosul. 
 
A 2. számú módosítással érintett terület települési térségbe sorolt  
Az OTrT 11.§ d) pontja: „a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység 
kijelölhető;” 
 
Az 3. és 4. számú módosítással érintett terület erdőgazdasági térségbe sorolt 
Az OTrT 11.§ a) pontja „az erdőgazdálkodási térségben az erdőterület területfelhasználási egységet a 
térséget lefedő erdők övezetére vonatkozó szabályok szerint, valamint az erdőtelepítésre javasolt 
terület övezetére vonatkozó szabályok figyelembevételével kell lehatárolni;”  
Az összhang a térségi övezetekre vonatkozó résznél kerül kifejtésre.  
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TÉRSÉGI ÖVEZETI ELŐÍRÁSOK 
 
FmTrT 3.1. melléklet: Ökológiai hálózat magterületének övezete, az ökológiai hálózat ökológiai 
folyosójának övezete és az ökológiai hálózat pufferterületének övezete 
 

Az 4. számú módosítással érintett terület része az ökológiai hálózat magterületének, mely a hatályos 
településrendezési eszközökben mezőgazdasági területbe sorolt, tárgyi módosítás során erdő 
területfelhasználásba kerül átsorolásra, az erdők övezetének megfelelően. Beépítésre szánt terület 
kijelölése nem történik, új célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesül, a meglévő 
külfejtéses művelésű bányatelek horizontális bővítése nem történik. Az átsorolás az OTrT 25.§ 
előírásaival összhangban van. 
 
FmTrT 3.2. melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete, és a jó termőhelyi adottságú 
szántók övezete 

A módosítással érintettek területek nem részei az övezeteknek 
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3.3. melléklet: Erdők övezete, és az erdőtelepítésre javasolt terület övezete 
 

Az erdők övezetével a 3. és 4. számú módosítás alá vont terület érintett. 
A 3. számú terület (13,65 ha) a hatályos településrendezési eszközökben erdő területfelhasználási 
egységbe sorolt , a tárgyi módosítás során mezőgazdasági területbe kerül átsorolásra. 
Az 4. számú terület (35,54 ha) a hatályos településrendezési eszközökben mezőgazdasági területbe 
sorolt, tárgyi módosítás során erdő területfelhasználásba kerül átsorolásra. 
A módosítással érintettek területek nem részei az övezeteknek erdőtelepítésre javasolt terület 
övezetnek.  
 
Az OTrT 29.§ rögzíti: „Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a 
településrendezési eszközében legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell 
sorolnia. Az e törvény hatálybalépését megelőzően kijelölt beépítésre szánt területek, valamint az 
erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 4. § (2) 
bekezdésében meghatározott területek, továbbá az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció 
Szerkezeti Terve, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve által kijelölt települési térség 
területein lévő erdők övezetének területét a számításnál figyelmen kívül kell hagyni.” 
Az OTrT 22. § rögzíti: „A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a 
településrendezési eszközök készítése során a térségi övezetek által érintett területeket az e törvény 
felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet szerint, az abban meghatározott államigazgatási 
szervek előzetes adatszolgáltatását mérlegelve kell lehatárolni. A mérlegelésnél az e törvényben és a 
megyei területrendezési tervben meghatározott szerkezeti terv szerinti települési térséget kell 
elsősorban figyelembe venni.” 
Az OTrT 23. §  (2) bek. rögzíti: „A településrendezési eszközök készítésénél a kiemelt térségi és megyei 
területrendezési terv térségi övezeteinek lehatárolásához képest a térségi övezetek csak – az e törvény 
felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott – illetékes államigazgatási 
szervek egyetértése esetén változtathatók meg, kivéve a 22. § szerinti esetet. Ha az illetékes 
államigazgatási szervnek a térségi övezet lehatárolására vonatkozó adatszolgáltatása eltér az OTrT-
ben, a területrendezésért felelős miniszter 19. § (4) bekezdése szerinti rendeletében, illetve a kiemelt 
térségi és megyei területrendezési tervben meghatározott övezeti lehatárolástól, a 
településrendezési eszköz készítése során a települési önkormányzat számára kedvezőbb lehatárolás 
szerepeltethető, kivéve, ha az jogszabályba ütközik.” 
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Az önkormányzat adatszolgáltatást kért az illetékes államigazgatási szervtől. A Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály a PE-
06/ERDŐ/445-2/2020 levelével megadta az adatszolgáltatást az erdők övezetére vonatkozóan. Az 
önkormányzat az OTrT 23. §  (2) bekezdés alapján az államigazgatási szerv adatszolgáltatása szerinti 
lehatárolást szerepelteti. 
 
Csákvár Város közigazgatási területén az erdők övezete az érdekelt államigazgatási szerv digitális 
adatszolgáltatása alapján 4895,23 ha, melynek 95%-án kell erdő területfelhasználási egységet 
kijelölni, azaz 4650,458 ha-on. 
 
Az alábbi ábrán az FmTrT 3.3 melléklet szerinti erdők övezete, és az erdőtelepítésre javasolt terület 
övezete, kék sraffozott felülettel az illetékes államigazgatási szerv adatszolgáltatása látható. Továbbá 
piros színnel kerültek ábrázolásra azon területek, melyek a hatályos a településszerkezeti tervben nem 
erdő területfelhasználásba soroltak, de részei az erdők övezetének.  
A hatályos településszerkezeti terven az erdők övezetével érintett területek 94,86 %-a sorolt erdő 
területfelhasználásba (4644,09 ha) 
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Az alábbi ábrán az FmTrT 3.3 melléklet szerinti Erdők övezete, és az erdőtelepítésre javasolt terület 
övezete, kék sraffozott felülettel az illetékes államigazgatási szerv adatszolgáltatása látható. Továbbá 
piros színnel kerültek ábrázolásra azon területek, melyek tárgyi módosítás után a településszerkezeti 
tervben nem erdő területfelhasználásba soroltak, de részei az erdők övezetének.  
 
A módosítást kövezően az erdők övezetébe tartozó, és erdő területfelhasználási egységbe sorolt 
területek nagysága 4665,98 ha, tehát 95,31 %, azaz a módosított terv megfelel az OTrT 29.§ 
előírásainak. 
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3.4. melléklet: Tájképvédelmi terület övezete 

Az 1., 2. és 4. számú módosítás alá vont terület érintett az övezettel. 
 
MvM rendelet 4. § (2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a tájképi egység, a 
hagyományos tájhasználat fennmaradása, valamint a tájba illesztés biztosítása érdekében – a 
településkép védelméről szóló törvény vagy annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabály eltérő 
rendelkezésének hiányában – meg kell határozni 

a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi 
szabályait, 

(3) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból 
kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 

(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai 
infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos 
tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell 
megvalósítani. 
FmTrT 11.§ (3) A volt zártkertek, hagyományos szőlőhegyek sajátos településképi és tájképi értékeit a 
településképi arculati kézikönyvekben és a településképi rendeletekben figyelembe kell venni. 
 
A HÉSZ az OTÉK határértékein belül rögzíti az építés helyi rendjének szabályait. A településkép 
védelméről szóló  25/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a Településképi követelmények a tájkép-
védelmi lehatárolással érintett területekre cím alatt rögzíti a szabályokat. A módosítás a fenti 
előírásokkal összhangban van. 
 
3.5. melléklet: Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete által érintett települések, 
A város közigazgatási területe nem éríntett az övezettel. 
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3.6. melléklet: Vízminőség-védelmi terület övezete 

 
FmTrT 5.§ (2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó települések településrendezési 
eszközeinek készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt vízvédelemmel 
érintett területekre vonatkozó egyedi szabályokat a helyi építési szabályzatban kell megállapítani. 
(3) A vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 
 
A hatályos településrendezési eszközökben kijelölésre kerületek a vízvédelemmel érinett területek, és 
rögzítésre kerültek a szabályok, bányászati tevékenység en tárgya a módosításnak A módosítás a fenti 
előírásokkal összhangban. 
 
3.7. melléklet: Nagyvízi meder övezete 
A város közigazgatási területe nem érintett az övezettel. 
 
3.8. melléklet: Honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett települések 
A város közigazgatási területe nem érintett az övezettel. 
 
3.9. melléklet: Ásványi nyersanyagvagyon övezete által érintett települések 
A város közigazgatási területe éríntett az övezettel. 
OTrT 8. § (1) Az ásványi nyersanyagvagyon övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges 
kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti területen, a településrendezési eszközökben csak olyan területfelhasználási 
egység, építési övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi nyersanyagvagyon távlati kitermelését 
nem lehetetleníti el. 
A módosítás alá vont területek bányászati területek nyilvános adatbázisa (érvényes hatósági 
engedéllyel rendelkező bányászati területek digitális térképe) szerinti területtel nem érintettek. A 
hatályos településrendezés eszközökben kijelölésre kerültek a bánya területek. A módosítás a fenti 
előírással összhangban van. 
 
3.10. melléklet: Rendszeresen belvízjárta terület övezete 
A város közigazgatási területe nem érintett az övezettel. 
 
3.11. melléklet: Földtani veszélyforrás terület övezete által érintett települések 
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MvM rendelet 11. § (1) A földtani veszélyforrás terület övezetében a földtani veszélyforrással érintett 
terület kiterjedését a településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően 
lehatárolni. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti területen új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a 
bányafelügyelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott véleményében 
hozzájárul. 
(3) A beépítés feltételeit a bányafelügyeleti hatáskörben eljáró illetékes fővárosi és megyei 
kormányhivatal hozzájárulásával kell meghatározni. 
 
A 1. 2. 3. számú területekkel kapcsolatban a Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya 
(Bányafelügyelet) a VE-V/011/68/2020 számú levelében nyilatkozott, hogy a földtani problémát nem 
vet fel.  4. számú átsorolása erdő területfelhasználásba az OTrT és az FmTrT előírásaival összhangban 
történik. Új beépítésre szánt terület kijelölése nem történik. A módosítás a fenti előírásokkal 
összhangban van. 
 
3.12. melléklet: Felzárkóztatandó belső periféria övezete által érintett települések 
A város közigazgatási területe nem érintett az övezettel. 
 
3.13. melléklet: Turizmus szempontjából kiemelt, fejlesztendő övezet által érintett települések 
FmTrT 9. § (1) A Vértesi Natúrpark településein a településfejlesztési koncepciókat, az integrált 
településfejlesztési stratégiákat és a településrendezési eszközöket a natúrpark létrehozási céljainak 
megfelelően kell kidolgozni. Az azokban megfogalmazott előírásoknak támogatnia kell a natúrpark 
alapító (felterjesztési) dokumentumában szereplő célkitűzéseket, továbbá biztosítania kell a natúrpark 
természeti és kulturális, valamint táj- és településképi értékeinek védelmét. 
(2) A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény rendelkezéseivel 
összhangban álló Pannónia Szíve turizmusfejlesztési koncepció program által érintett települések 
településfejlesztési koncepcióit és az integrált településfejlesztési stratégiáit a turisztikai régió 
turizmusfejlesztési koncepcióban megfogalmazott céloknak megfelelően kell kidolgozni. A Pannónia 
Szíve program desztinációs elvben gondolkodva alkot egy olyan térséget, ahol a fejlesztési 
elképzeléseket nemcsak a turizmus, hanem gazdasági, örökség- és tájvédelmi, településrendezési 
területen is össze kell hangolni. 
 
Az 1. számú módosítás a mezőgazdasági területfelhasználáson nem változtat, övezeti határérték 
módosítás történik. A 2. számú módosítás célja a szállás épület elhelyezhetőségének biztosítása. A 3. 
számú terület a kialakult, természetben meglévő  állapotnak megfelelően korlátozott mezőgazdasági 
terültbe kerül átsorolásra. A 4. terület az OTrT és FmTrT előírásainak megfelelően kerül átsorolásra 
erdő területfelhasználásba. A módosítások a fenti előírásokkal nem ellentétesek. 
 
3.14. melléklet: Megyei jogú városok vonzáskörzete gazdaságfejlesztési övezete által érintett 
települések 
A város közigazgatási területe nem érintett az övezettel. 
 
3.15. melléklet: Borvidéki és kertgazdálkodási fejlesztési övezet által érintett települések 
FmTrT 11. § (1) A Borvidéki és kertgazdálkodási fejlesztési övezetbe tartozó települések borszőlő 
termőhelyi kataszteri I. és II. osztályú területeire, valamint a volt zártkerti (kertes mezőgazdasági) 
területeire a településrendezési eszközöket olyan tartalommal kell kidolgozni, amely a szőlő- és 
borgazdálkodást és gyümölcstermesztést segíti és ösztönzi, továbbá ezen területek beépíthetőségét 
csak az előbbi célok érdekében teszi lehetővé. Kerülni kell a beépítésre szánt területek és a 
mezőgazdasági birtokközpontok kijelölését, kivéve, ha a birtokközpont szőlészeti-borászati, 
kertgazdasági funkciót, illetve ehhez kapcsolódó lakó, szállás és vendéglátó funkciót szolgál. 
(2) A volt zártkertek (kertes mezőgazdasági területek) területe a település településszerkezeti tervében 
beépítésre szánt területté csak akkor minősíthető, ha az nem tartozik borszőlő termőhelyi kataszteri I. 
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és II. osztályú területhez, és az átminősítés egyéb jogszabállyal nem ellentétes, továbbá, ha a következő 
feltételek együttesen teljesülnek: 
a) az érintett terület a település belterületével, vagy beépítésre szánt területével határos, 
b) a tervezett területhasználathoz tartozó, jogszabályban szabályozott és a helyi sajátosságoknak is 
megfelelő telekstruktúra, telekméret és telekgeometria kialakítása biztosítható, vagy erre vonatkozóan 
a települési önkormányzat a településrendezési szerződéseket az érintett tulajdonosokkal megkötötte, 
c) a tervezett funkció (lakó, üdülő, gazdasági, stb.) működéséhez szükséges – a megközelítést és a 
közművek elhelyezését egyaránt lehetővé tevő – közterületek biztosítottak, vagy erre vonatkozóan a 
települési önkormányzat a településrendezési szerződéseket az érintett tulajdonosokkal megkötötte, 
d) a közművek kiépítettek vagy kiépítésük lehetősége és feltételei biztosítottak és erre vonatkozóan a 
települési önkormányzat a településrendezési szerződéseket az érintett tulajdonosokkal megkötötte 
vagy döntést hozott a költségek vállalásáról. 
(3) A volt zártkertek, hagyományos szőlőhegyek sajátos településképi és tájképi értékeit a településképi 
arculati kézikönyvekben és a településképi rendeletekben figyelembe kell venni. 
 
A módosítással érintett területek, nem zártkerti fekvésűek, illetve nem tartoznak a borszőlő termőhelyi 
kataszteri I. és II. osztályú területek közé. A fenti előírások nem relevánsak. 
 
3.16. melléklet: Kulturális örökségi-történeti fejlesztési övezet által érintett települések 
FmTrT 12. § (1) Kulturális örökségi-történeti fejlesztési övezetbe tartozó települések településfejlesztési 
koncepcióit és az integrált településfejlesztési stratégiáit, valamint településrendezési eszközeit a 
település jellemző kulturális örökségének megőrzésére és fejlesztésére tekintettel, a turisztikai értékek, 
vonzerők bemutathatóságát is figyelembe véve kell kidolgozni. 
(2) A településképi rendeletekben ki kell jelölni azoknak a településképvédelmi szempontból 
meghatározó területeknek a határát, amelyek a védendő örökségi és történeti objektumokat és 
területegységeket, valamint ezek környezetét, védőövezetét foglalják magukban. 
 
Az 1. számú módosítás a mezőgazdasági területfelhasználáson nem változtat, övezeti határérték 
módosítás történik. A 2. számú módosítás célja a szállás épület elhelyezhetőségének biztosítása. A 3. 
számú terület a kialakult, természetben meglévő  állapotnak megfelelően korlátozott mezőgazdasági 
terültbe kerül átsorolásra. A 4. terület az OTrT és FmTrT előírásainak megfelelően kerül átsorolásra 
erdő területfelhasználásba. A módosítások a fenti előírásokkal nem ellentétesek. 
 
3.17. melléklet: Majorsági térség övezete által érintett települések 
A város közigazgatási területe nem érintett az övezettel. 
 
3.18. melléklet: Karsztvízszint emelkedésével érintett terület övezete által érintett települések 
A város közigazgatási területe nem érintett az övezettel. 
 
3.19. melléklet: Naperőmű létesítés céljából korlátozottan igénybe vehető terület övezete 

A módosítás alá vont területek az övezettel nem érintettek. 
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Mellékletek 
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68/2020. (II.25.) határozat melléklete 
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