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Buzsák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

……………önkormányzati rendelete 
Buzsák Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2010. (IX. 09.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról 
 

 

Buzsák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdésében és a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, és a 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 VI. fejezetének eljárási szabályai alapján a következőket rendeli el: 

 

1.§ Buzsák Község helyi építési szabályzatáról szóló 17/2010. (IX. 09.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: R.) 1. mellékletét képező SZT-1 jelű Belterületi Szabályozási terv (M=1:4 000), 

megnevezésű tervlapjának tervezési területre vonatkozó normatartalma helyébe jelen rendelet 1. 

melléklete szerinti Szabályozási terv módosítása tervlap tervezési területre vonatkozó normatartalma 

lép. 

2. § Záró és hatályba léptető rendelkezések 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő 

ügyekben is alkalmazni kell. 

(2) E rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. 

 

Buzsák, 2019. június … 

 

 Kara Lajos 
polgármester 

 Mezriczky Tünde 

jegyző 

 

 

Záradék:  

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

Mezriczky Tünde 

jegyző 
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…/2019. (…….) rendelet 1. melléklete: SZT-1 jelű tervlap Szabályozási terv módosítása tervlap 

 

 
 

 tervezési terület határa 

 
  



6 
 

 

Alátámasztó munkarész 
 

Tartalom 
1. A MÓDOSÍTÁS CÉLJA ...................................................................................................................7 

2. ADOTTSÁGOK ..............................................................................................................................8 

2.1. Óvoda által érintett terület elhelyezkedése ..............................................................................8 

2.2. A terület és környezetének általános leírása .............................................................................8 

2.2.1. A tervezési terület jellege és arculata.................................................................................8 

2.2.2. Telekméretek, telkek beépítettsége ................................................................................. 11 

2.3. Hatályos településrendezési eszközök .................................................................................... 11 

2.3.1. A Településszerkezeti terv 94/2010.(IX.08.) önkormányzati határozat ............................. 11 

2.3.2. Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat .................................................................... 12 

2.4. Településkép, Örökségvédelem .............................................................................................. 13 

2.5. Közlekedés ........................................................................................................................ 14 

2.6. Jelenlegi közműellátás és elektronikus hírközlés ................................................................ 14 

2.7. Természetvédelem, tájvédelem ......................................................................................... 14 

2.8. Területrendezési tervi összhang ......................................................................................... 14 

3. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ ....................................................................................................... 15 

3.1. Módosítás célja, megbízói igények.......................................................................................... 15 

3.1.1. Területi változások........................................................................................................... 15 

4. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK ....................................................................................... 17 

4.1. Levegőtisztaság ...................................................................................................................... 17 

4.2. Zaj- és rezgésvédelem ............................................................................................................ 17 

4.3. Hulladékgazdálkodás .............................................................................................................. 17 

 

 
 
  



7 
 

1. A MÓDOSÍTÁS CÉLJA 
 
A tervezési feladat, a HÉSZ és szabályozási terv módosítása, településközponti vegyes 
területfelhasználáson belül. 
 
Buzsák Község Önkormányzata a 41 hrsz-ú (óvoda) telkén az óvoda épületének bővítésére kíván 
pályázni. Az épület bővítéshez szükséges tervek készítése folyamatban van. 
A fejlesztés megvalósítása érdekében a településrendezési eszközök módosítása szükséges, mert az 
óvoda telkére vonatkozó Vt-2 övezeti előírások oldalhatáron álló épület építésére adnak lehetőséget. 
A telken álló és bővíteni kíván épület szabadon álló.  
Az óvodától délre található üzletsor telke bevonásra kerül a tervezési területbe, módosításba, mert ez 
a terület Vt-7 övezetben található szabadon álló beépítéssel, de 1 m-rel alacsonyabb 
építménymagassággal. A tervezett óvoda bővítés a Vt-7 övezeti paramétereknek megfelel, ezért ezt az 
övezetet terjesztenénk ki a 41 hrsz-ú óvoda telkére is. 
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Kormányrendelet (továbbiakban: Eljr.) 32.§ (6) bekezdés c) pontja alapján az önkormányzat 
85/2019.(V.22.) határozata alapján a területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánította. Ezzel 
lehetőséget teremtett a településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történő módosítására. 
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) 32.§ (6) bekezdés c) alapján  
„(6) A településrendezési eszköz egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történik, amennyiben a 
településrendezési eszköz készítése vagy módosítása 
a) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról 
és egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozó ügy tárgyát képező építési beruházás 
megvalósítása miatt indokolt, 
b) a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett településen a 
veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása vagy a további, közvetlenül fenyegető 
veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt, vagy 
c) a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen, beruházás 
megvalósítása miatt indokolt.” 
 
A településrendezési eszközök módosításának véleményezése tárgyalásos eljárással történhet, mert 
jelen módosítás az Eljr.-ben foglalt feltételeknek megfelel. 

 
 
 
  



8 
 

2. ADOTTSÁGOK 

 
2.1. Óvoda által érintett terület elhelyezkedése 
 

A tervezett övezeti módosítás Buzsák központi 
magját érinti, mely a Fő tér a Petőfi Sándor utca 
vízelvezető csatorna közötti terület. A tervezési 
területen kapott helyet az óvoda épülete és az 
egyik üzletsor. 
A Fő tér környékén találhatók a falu igazgatási 
ellátását biztosító intézményei: 

⎯ polgármesteri hivatal 

⎯ kultúrház 

⎯ iskola 

⎯ templom 

⎯ posta 
A településközpont további jelentős szerepet 
betöltő, a közlekedési tengelyre szerveződő 
kereskedelmi egységi már a lakó funkcióval 
vegyesen alakultak ki.  

 
 
2.2. A terület és környezetének általános leírása 

2.2.1. A tervezési terület jellege és arculata 

 
Az óvoda telkére is jelenleg hatályos Vt-2 övezetbe a település területén számos intézményterülete 

tartozik. A polgármesteri hivatal, kultúrház, orvosi rendelő, posta tömbje szintén ebbe az övezetbe 

található. Fő jellemzője, hogy oldalhatáron álló a beépítés és az építménymagasság 6,5 m. 

 

  
Kultúrház Polgármesteri hivatal 

óvoda 

üzletsor 

posta 

általános iskola 

polgármesteri hivatal 

kultúrház 

tervezési terület 

templom 
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A tervezési területet határoló vízfolyás A vízfolyáson átívelő híd 

  
vízfolyás melletti tér Vt-7 övezetben vízfolyás melletti tér Vt-7 övezetben 

  
vízfolyás melletti tér Vt-7 övezetben üzletsor előtti teresedés a Vt-7 övezetben 

  
Óvoda épülete a Petőfi Sándor utca felől 
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Óvoda épülete elölről 

 

 
Óvoda épülete hátulról 

 
A Vt-7 övezetben található az üzletsor, melyben jelenleg a Coop üzlet és kertészeti bolt működik. A 
40/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan teljes egészében közparkként, zöldterületként használt 
terület. Ez a két telek jelenleg a Vt-7 övezet. A terület mögött található óvoda telke Vt-2 övezetben 
került, pedig szervesen kapcsolódik e két területhez mind beépítését tekintve, mind épület magasság 
szempontjából. Az épületek magassága földszintes, és ezen nem szeretnének változtatni. 

 
A területek laza beépítettségűek, jelenleg nem érik el a 15 %-os beépültséget, bővítési 
lehetőséggel rendelkeznek. 
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2.2.2. Telekméretek, telkek beépítettsége 
 
A Vt-2 övezet telekméretei teljesen eltérőek. 500 m2-3000 m2 között található a legtöbb. Átlagos 
telekméretnek az 1000 m2 tekinthető. A területen a telekmélység szintén eltérő 30-100 m közötti. Az 
övezetre jellemző átlag telekmélysége azonban a 30 m körüli. Az óvoda telke jelenleg ebbe az övezetbe 
sorolt. 
 
A telkek szélessége teljesen különböző. Megtalálható a 10-12 m-es és a 34 m telekszélesség is. Ez a 
településkép szempontjából változatos, de mégis szép utcaképet eredményez. Az épületek elhelyezése 
a telkek szélességétől függő, keskenyebb telkek esetén oldalhatáron álló, szélesebb telkek esetén 
szabadon álló épületek épültek. 
 
Az ingatlanok beépítettsége a telekmérettől függő. A kisebb mélységű és keskeny telkek esetében a 
50-60 % beépítettség is megtalálható, míg a széles és mély telkek némelyike alig éri el a 15 %-os 
beépítettséget. 
 
Az épületek jellemzően az utcafronttól beljebb 3-5 méteres előkerttel találhatók néhány kivétellel. 
Ezzel a beépítés egysége nem törik meg, folyamatosnak tekinthető. 
 
A Vt-7 övezet szabadon álló beépítésű, így oldal irányba is nyithatók ablakok. Az óvoda épületének 
mindkét oldala felé nyílnak megfelelő funkciójú és méretű nyílászárók. 
 

2.3. Hatályos településrendezési eszközök 

2.3.1. A Településszerkezeti terv 94/2010.(IX.08.) önkormányzati határozat 

 

 

Buzsák község hatályos településszerkezeti 
terve a módosítással érintett területet 
Településközponti vegyes terület 
területfelhasználási egységbe sorolja. A 
szerkezeti terv leírása a területre vonatkozó 
elhatározásokat külön nem rögzít, a terület 
aktivizálására vonatkozóan előírásokat nem 
fogalmaz meg.  
 
A hatályos Helyi Építési Szabályzat és 
Településszerkezeti terv egymással 
összhangban van. A Helyi Építési Szabályzat 
szövege nem változik, a HÉSZ 1. számú 
melléklete (SZT-1 tervlap) övezeti határ 
módosul. A terület beépíthetőségének 
intenzitása tekintetében módosítás nem 
történik.  

 
A Helyi Építési Szabályzat módosítási javaslata így a Településszerkezeti tervvel összhangban készült. 
A Hatályos településszerkezeti terv nem változik. A módosítás területfelhasználás változást nem von 
maga után. 
 
A településszerkezeti tervben jól elkülönül a településközpont és a köré épült lakóterületi egység. 
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2.3.2. Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat 
 
Buzsák Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2010. (IX. 09.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 
SZT-1 tervlapja: 
 

 
hatályos SZT-1 tervlap 

 
A szabályozási tervlapon jól látszik a Vt-2 és Vt-7 övezet által érintett terület. A módosítás a helyi építési 
előírásokat nem érinti csak a szabályozási terv SZT-1 tervlap módostást jelenti. 
 
A HÉSZ hatályos HÉSZ 10 és 11.§-a szabályozza a településközponti vegyes területek övezeti 
paramétereit, köztük a Vt-2 és Vt-7 övezetet is. A hatályos előírások a következők: 
 

V E G Y E S T E R Ü L E T E K 
A TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES TERÜLETEK (Vt) ÉPÍTÉSI ÖVEZETEINEK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI 

10.§ 
 
(1) A településközpont vegyes építési övezetek intézményi, kereskedelmi, szolgáltatási és egyéb, 
lakóterületet nem zavaró funkciók elhelyezésére szolgálnak. Az övezet építési telkein a lakóépület, a 
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parkolóház, valamint az üzemanyagtöltő állomás kivételével az OTÉK vonatkozó bekezdésében 
felsorolt építmények helyezhetők el. 
(2) Az építési övezetben csak az alábbi melléképítmények helyezhetők el: 

- közmű becsatlakozási műtárgy, 
- hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 méteres belmagassággal), 
- kirakatszekrény (legfeljebb 0,4 méteres mélységgel), 
- kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló 

műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz), 
- kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor, 
- kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel, valamint 
- kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő. 

(3) Meglévő, kialakult beépítés esetén új épület elhelyezése a kialakult előkerti állapothoz igazodóan 
történhet. Az újonnan településközpont vegyes építési övezetté váló területeken az előkert mélysége 
legalább 5 m. 
….. 
(5) Az építési övezet területén a lakóterületre vonatkozó környezeti határértékeket meghaladó hatású 
(nagy szállításigényű, zajos, bűzös, vagy porszennyeződést okozó) tevékenységet szolgáló építmény 
elhelyezése nem tehető lehetővé. 
 

A TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES TERÜLETEK (Vt) ÉPÍTÉSI ÖVEZETEINEK RÉSZLETES ELŐÍRÁSAI 
11.§ 

… 
(2)A Vt-2 jelű építési övezet 

Beépítési mód Oldalhatáron álló 

Az építési telek legkisebb területe (m2) 2000 

Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 40 

Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 40 

A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 6,5 

A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m) 2,0 

A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 20 

 
….. 
(7)A Vt-7 jelű építési övezet 

Beépítési mód Szabadon álló 

Az építési telek legkisebb területe (m2) K (kialakult) 

Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 40 

Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 40 

A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 5,5 

A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m) 2,0 

A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 20 

a) Az építési övezeti előírásokban a legkisebb kialakítható telekméretre vonatkozó K betűjel 
kialakult állapot szerinti telekméretet jelöl. E telkek nem oszthatók meg. 

 

 
2.4. Településkép, Örökségvédelem 
 
Buzsák Község 17/2017. (XII. 30.) önkormányzati rendelettel elfogadta Buzsák Község településkép 
védelméről szóló rendeletét. Az érintett terület „lakott terület” településképi követelményeinek kell, 
hogy megfeleljen.  
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A tervezési területet műemléki környezet és műemlék nem érinti. A tervezési területet a templom 
régészeti terület érinti: 
 

Lelőhely 
azonosító 

Helyszín, 
elnevezés 

Jellege Kora Hrsz (Foster központ 
nyilvántartott adatai) 

Megjegyzés 

19657 Templom -templom -középkor 588, 590, 591, 589/1, 
589/3, 589/4, 164, 163, 
162/1, 159, 156, 157, 
40/2, 162/2, 158 

 

 
A régészeti lelőhely a szabályozási terven feltüntetésre került. 
 

2.5. Közlekedés 
A módosítás során településrendezési eszközökben szereplő utak nyomvonala nem változik. A 
módosításnak a meglévő nyomvonaltól eltérő közlekedési hatása nincs, így az alátámasztó szakági 
munkarészek módosítása nem vált szükségessé. 
 
 

2.6. Jelenlegi közműellátás és elektronikus hírközlés 
 
A tervezési terület közművesítettsége teljes. A tervezett módosítás a közműellátás rendszerét nem 
befolyásolja. 
 

2.7. Természetvédelem, tájvédelem 
 
Természetvédelmi kategória általi érintettség: A módosítás nem ütközik a természetvédelmi 
előírásokkal és nem befolyásolják a természeti területek fenntarthatóságát. A módosítás a 
közigazgatási terület zöldfelületi rendszerét nem érinti. 
 

2.8. Területrendezési tervi összhang 
 
A településrendezési tervek terület-felhasználásai, közlekedés hálózati rendszere, környezeti, és 
természetvédelmi eleminek összhangban kell lennie a tervhierarchiában felette álló megyei és 
országos területrendezési tervi elhatározásaival. A módosítás nem érinti a település fő infrastruktúra 
hálózatát, alapvető zöldfelületi rendszerét, morfológiáját, védett természeti értékeit, a kulturális 
örökség védelmét és nem növeli a felhasználási intenzitást. Az országos és a megyei területrendezési 
tervekkel való összhangot az érvényben lévő rendezési terv településszerkezeti műszaki leírása 
igazolja. A módosítás jellege és mértéke miatt az ott leírtak továbbra is érvényesek. 
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3. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 

3.1. Módosítás célja, megbízói igények 
 
A településközpontban a Petőfi Sándor utca és vízfolyás közötti Fő térre néző ingatlanokat a Helyi 
Építési Szabályzat (HÉSZ) külön övezetben szabályozza Vt-7.  
Az övezeti paraméterek:  
 (7)A Vt-7 jelű építési övezet 

Beépítési mód Szabadon álló 

Az építési telek legkisebb területe (m2) K (kialakult) 

Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 40 

Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 40 

A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 5,5 

A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m) 2,0 

A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 20 

a) Az építési övezeti előírásokban a legkisebb kialakítható telekméretre vonatkozó K betűjel 
kialakult állapot szerinti telekméretet jelöl. E telkek nem oszthatók meg. 

 
A mögötte lévő óvoda telkét önálló övezetbe sorolta a szabályozási terv Vt-2 övezetbe. 
A módosítás az óvoda telkét érinti, melyre a Vt-7 övezeti besorolás kiterjesztését szeretné az 
önkormányzat annak érdekében, hogy az óvoda bővíthető legyen az udvar irányába. A bővítés során 
azonban fontos a helységek tájolása. A jelenlegi épület szabadon álló. A bővítés ennek megfelelően az 
épület folytatásaként tervezett szabadon álló beépítéssel, így a játszó helységek természetes fénnyel 
történő ellátása biztosítható lenne. Az övezet átsorolás szigorúbb szabályozást jelent, mert „a 
beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m)” paraméter 1 m-rel csökken. 6,5 
méterről 5,5 méterre. Az ingatlan mérete nem változik és nem is változhat. A többi övezeti paraméter 
a két övezetben azonos. 
 
A felmerülő probléma – miszerint a meglévő szabadon álló beépítés bővítése is szabadon álló módon 
történhessen az önkormányzat a Vt-7 övezet kiterjesztésével és annak övezeti paramétereivel oldaná 
meg. 
 

3.1.1. Területi változások 
 

  
hatályos szabályozási terv tervezett szabályozási terv 

 
A szabályozási terv csak az érintett területen módosul. HÉSZ előírások nem változnak. 
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Módosítást megindító Képviselő-testületi határozat 
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4. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK  
 
A módosítással érintett terület területfelhasználási besorolása nem változik. A településközponti 
vegyes terület elsősorban környezetre jelentős hatást nem gyakorló tevékenységi célú épületek 
elhelyezésére szolgál. Környezetvédelmi szempontból komolyabb hatással nem kell számolni, nem 
várható megnövekedett közúti forgalom. 
 

4.1. Levegőtisztaság  
 
A levegőre, mint környezeti elemre gyakorolt hatások legfőképp az építkezések időtartama alatt, 
léphetnek fel, amelyeket a településrendezési eszközök nem tudnak befolyásolni.  
 

4.2. Zaj- és rezgésvédelem 
 
A zajterhelés, a levegőre gyakorolt hatásokhoz hasonlóan, az építkezések időtartama alatt léphet fel. 
A környező lakóterületek és a kereskedelmi, gazdasági tevékenységek jelentős zajt, nem generálnak.  
A közlekedésből származó zaj- és rezgésterhelés mértéke a lakóterületek közelében 
sebességkorlátozással csökkenthető.  
 

4.3. Hulladékgazdálkodás  
 
Az egyes beruházások során kommunális és inert hulladék keletkezésével kell számolni, amelynek 
elszállítását meg kell oldani. Veszélyes hulladékok keletkezése előre láthatóan nem várható. 
 
 


