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JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ 

 
RENDELET-TERVEZET 

 
Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/ 2019. (……) önkormányzati rendelete 
Vértesboglár Község Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási  tervéről szóló 6/2010. (IX.15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Vértesboglár Község 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/A.§-ban 
biztosított záró szakmai véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal 
Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész, valamint a településfejlesztéssel, településrendezéssel 
és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 12/2017. 
(VII.4.) önkormányzati rendelet szerinti Partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli 
el: 
 
1.§ Vértesboglár Község Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási  tervéről szóló 6/2010. (IX.15.) 

önkormányzati rendelet 28.§ (2) bekezdés táblázatában, az építési övezet „Kt” jelű sorának 
előírásai helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A különleges terület övezeteinek részletes előírásai az alábbiak: 

övezeti 
jel 

min. 
kialakítható/ 
beépíthető 

teleknagyság 
(m2) 

min. 
kialakítható/ 
beépíthető 

telekszélesség 
(m) 

beépítettség 
maximális 
mértéke 

(%) 

min. 
zöldfelületi 

arány 
(%) 

beépítési 
mód 

max. 
építmény- 
magasság 

(m) 

Kt 1500 K 10 40 SZ 6.0 

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

hatályát veszti. 
 
Vértesboglár, 2019. ………….......................... 
 
 

................................................................. 
 

polgármester 

 ................................................ 
 

jegyző 
 

 

Záradék:  

A rendeletet 2019. ................... napján kihirdettem. 

  

 jegyző 

” 
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ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
 
 
1. ELŐZMÉNYEK, A RENDEZÉS ALÁ VONT TERÜLET LEHATÁROLÁSA, A TERVEZETT MÓDOSÍTÁS 

RÖVID LEÍRÁSA 
 

Vértesboglár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 114/2019. (IX. 26.) határozatában döntött, 
hogy módosítani kívánja a Vértesboglár Község Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási  tervéről 
szóló 6/2010. (IX.15.) önkormányzati rendeletet.  
 
A módosítás Vértesboglár Község - temető területét érinti (hrsz: 313).  
 
A Vértesboglár Község Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 6/2010. (IX.15.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ ) mellékletét képező szabályozási terven a temető 
területe különleges terület - „Kt” jelű építési övezetbe sorolt. 
A HÉSZ 28.§ (2) bekezdésben szereplő táblázat első sora rögzíti, hogy a „Kt” jelű építési övezetben a 
min.kialakítható/beépíthető teleknagyság: 15.000 m2.  A beépítettség maximális mértéke: 10%. 
Az önkormányzat új ravatalozó építését tervezi, azonban a 10%-os beépíthetőségre vonatkozó előírás 
nem érvényesíthető, mivel a temető területe 10.499 m2. A beépíthető terület nyilvánvalóan tévesen 
lett megállítva a HÉSZ megalkotásakor, mivel a beépítettség maximális mértéke meghatározásra 
került, azonban a temető területe nem éri el a beépíthető teleknagyság mértékét. 
A módosítás HÉSZ 28.§ (2) bekezdésben szereplő táblázat első sorát érinti. A „Kt” jelű építési 
övezetben a min. kialakítható/beépíthető teleknagyság mértékét 15.000 m2-ről 1500 m2-re 
szükséges módosítani, továbbá a min. kialakítható/beépíthető telekszélesség 100 méter helyett 
„K” értékre módosítandó, annak érdekében, hogy a beépítettség maximális mértéke 
érvényesíthető legyen.  
 
A HÉSZ módosítása hibajavításnak tekintendő, ezért a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendeletben 
(továbbiakban: Korm. rendelet) 32.§ (6a) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően a 42/A.§ 
szerinti állami főépítészi eljárás keretében történik. 

 
Partnerség 

A partnerségi egyeztetés Korm. rendelet 29.§ előírásainak megfelelően a településfejlesztéssel, 
településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi 
szabályairól szóló 12/2017. (VII.4.) önkormányzati rendeletben rögzített szabályoknak szerint kerül 
lefolytatásra. 
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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 terület nem érintett országosan védett művi értékkel, védett területtel, illetve 
régészeti lelőhellyel 
 
A településkép védelméről szóló 8/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: TKR) 
alapján a temető területe helyi területi védelem alatt áll, és az alábbi szabályokat rögzíti a 9.§ (1) c. 
pontban:  

c. temető területén 

ca) megtartandók a temető régi sírkövei, a kőkereszt és a hősi halottak emlékoszlopa, 
azok együttese; 

cb) a telekhatára mentén telken belül többszintű növényzetből álló (fasor, alatta 
cserjesávval) növénysáv létesítendő, tartandó fenn; 

cc) a növényegyedek védelmét biztosítani kell. Fa kizárólag abban az esetben vágható ki, 
ha azt a fa egészségi állapota, balesetveszély elhárítása vagy közegészség-ügyi 
szempontok teszik szükségessé. 

A helyi területi védelem alatt álló területen nem helyezhető el önálló hírközlési sajátos 
építmény (torony). 

 
A TKR alapján a Szent Erzsébet sírkápolna a temetőben, (hrsz.: 313) helyi egyedi védelem alatt áll. A 
TKR az alábbi szabályokat rögzíti: 

 

11. § (1) Az egyedi védelem alatt álló építészeti örökségre vonatkozó településképi követelményeket 
jelen § tartalmazza. 

(2) Épületek esetében azok telepítési módját, tömegét, tetőformáját, homlokzati kialakítását 
meg kell őrizni. 

(3) A helyi védelem alatt lévő építmények környezetében, a védett épület jellegétől és 
tömegétől jelentősen eltérő, illetve a hagyományos beépítéstől eltérő építmény nem 
helyezhető el, a kialakult telekviszonyok nem változtathatók meg. 

12. § (1) A helyi egyedi védelem alatt álló 

a) építészeti örökség elemeinek veszélyeztetése, megrongálása, megsemmisítése tilos; 

b) építészeti örökséget a tulajdonos köteles jól karbantartani, állapotát megóvni, a használata 
nem veszélyeztetheti az adott építészeti örökség fennmaradását. 

(2) A helyi védelem nem zárja ki az érintett építészeti örökség korszerűsítését, átalakítását, 
bővítését vagy részleges bontását amennyiben a védett elemei – a jelen rendeletben foglalt 
követelményekkel összhangban - nem változnak meg. 
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(3) A helyi egyedi védelem alatt álló építmény, építményrész, egyéb elem - a (4) bekezdésben 
meghatározottak kivételével - nem bontható el. 

(4) A helyi egyedi védelem alatt álló építmény részlegesen elbontható, amennyiben 

a) a bontani kívánt építményrész – az értékvizsgálat alapján - építészeti értéket nem hordoz, 

b) a bontás az építmény rendeltetésszerű használata érdekében történik, és a védelem alá 
helyezést megalapozó érték nem sérül.” 

 
Környezeti vizsgálat 
A polgármester – a Vbog/657-2/2019. számú körlevélben – megkereste 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 környezeti vizsgálat 
szükségessége tekintetében a környezet védelméért felelős szerveket. 

R. 1.§ (3) a) Várható környezeti hatásuk jelentőségének eseti meghatározása alapján dönthető 
el a környezeti vizsgálat szükségessége [Kvt. 43. § (5) bekezdés b) pontja] 

a település egy részére készülő szabályozási tervnél, illetve helyi építési szabályzatnál. 

R. 4. § (1) Az 1. § (3) bekezdés szerinti terv, illetve program megvalósítása várható környezeti 
hatásának jelentőségét a 2. számú mellékletben foglalt szempontok és a (2) bekezdés, valamint 
az 5. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembevételével kell eldönteni. 

 
A környezeti vizsgálat szükségessége tekintetében  – a Vbog/657-2/2019. számú körlevélben – 
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. 

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Hatósági Osztály 

Nem válaszolt. 

Fejér Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály 

Nem válaszolt. 

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási 
Hivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási 
Főosztály 

Nem válaszolt. 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági 
Főosztály 
Bányászati Osztály 

A környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek. 

Budapest Főváros Kormányhivatala 
Népegészségügyi Főosztály 

 

Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási 
Hivatala Földhivatali osztály 

Tekintette arra, hogy a tervezett igénybevétellel érintett ingatlan nem áll 
mezőgazdasági hasznosítás alatt, a termőföld védelméről szóló 2017. évi CXXIX. 
törvény 1. és 2.§-ai alapján a Bicskei Járási Hivatal Földhivatali Osztályának 
hatásköre nincs. 

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 Nem válaszolt. 

Országos Környezetvédelmi Tanács Nem válaszolt. 
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A fentek alapján a környezet védelméért felelős szervek a környezeti vizsgálat lefolyatását nem 
tartják szükségesnek, mely a Kidolgozó álláspontjával egyezik, azaz a környezeti vizsgálat nem 
kerül lefolytatásra.  
A Vértesboglár Önkormányzata Képviselő-testületének 144/2019. (XI. 8.) határozatban foglalt 
döntése arról, hogy a környezeti vizsgálat lefolytatása nem szükséges a mellékletben található.  
 

 
2. TÁJRENDEZÉS  

 

A tárgyi módosítással érintette területet országos, illetve helyi természeti védelem alatt álló elem 
nem érinti. A tárgyi módosítás az alátámasztó munkarész elkészítését, a hatályos településrendezési  
eszközökhöz elkészült alátámasztó munkarész kiegészítését nem teszi szükségessé.  
 
 
3. KÖRNYEZETALAKÍTÁS  
 

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 melléklete II. pontja alapján az 
Önkormányzat megkéri a környezet védelméért felelős szervek véleményét a környezeti vizsgálat 
szükségességéről, azaz hogy a hatáskörükbe tartozó környezet- vagy természetvédelmi szakterületet 
illetően várható-e jelentős környezeti hatás a terv megvalósulása következtében.  

A tervezett módosítás megvalósulása következtében nem várható kedvezőtlen környezeti hatás. A 
hatások jellegének és mértékének megítélésénél az alábbiak alapvetőek, miszerint a módosítás 

 elírás javítása; 

 lokális jellegű, kismértékű; 

 nem jár településszerkezeti, területfelhasználási változással; 

 a területfelhasználás intenzitása nem változik; 

 a módosítás hatálya alá tartozó terület régészeti lelőhelyet, műemléki jelentőségű területet, 
műemléki környezetet, védett természeti értéket nem érint; 

 a vonatkozó hatályos értékvédelmi és környezetvédelmi előírások betartása mellett a tárgyi 
módosítás várható környezeti hatása a közvetlen és tágabb épített- és természeti 
környezetben nem jelentős; 

 nem jelent többletterhelést a környezetre; 

 a környezeti hatása várhatóan pozitív a hatályos településrendezési tervek megvalósulásakor 
várható környezeti hatásokhoz képest; 

 a településszerkezeti tervben új beépítésre szánt terület kijelölése nem történik, a vonatkozó 
jogszabály alapján számítható biológiai aktivitásérték nem csökken a módosítás előtti 
aktivitásértékhez képest. 

 

A tervezett módosítás a magasabb szintű területrendezési tervekkel (OTrT, FmTrT) nem ellentétes. 

A Kidolgozó, azaz Önkormányzat álláspontja szerint a módosítás megvalósulásakor várható 
környezeti hatás jelentősége a módosítás jellegének megfelelően nem jelentős, várhatóan pozitív, 
ezért a környezeti vizsgálat lefolytatását- az környezet védelméért felelős szervek véleményével 
összhangban -,  a Kidolgozó nem tarja szükségesnek. 
 
A Vértesboglár Önkormányzata Képviselő-testületének 144/2019. (XI. 8.) határozatban foglalt 
döntése arról, hogy a környezeti vizsgálat lefolytatása nem szükséges a mellékletben található.  
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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. 

 

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.  
 
6. ÖSSZHANG AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL 

 
A tárgyi módosítással érintett terület Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 
tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban OtrT), valamint Fejér megye Területrendezési 
Tervéről szóló 1/2009. (II. 13.) K. r. sz. rendelet (a továbbiakban: FmTrT) Szerkezeti tervén települési 
térségbe sorolt, országos, vagy megyei (térségi) övezettel nem érintett.  
 
Az OTrT 11.§ d) bekezdése rögzíti, hogy a települési térség területén bármely települési 
területfelhasználási egység kijelölhető. 
 
A tárgyi módosítás a területrendezési tervekkel összhangban van. 
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Melléklet 

 


