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I. ELŐZMÉNYEK



Németkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 75/2010. (IX. 21.) határozata
Németkér község Településszerkezeti Tervének elfogadásáról



Németkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (X. 1.) ök. rendelete a
Helyi Építési Szabályzatról



Németkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (XI. 8.) ök. rendelete a
településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép érvényesítéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés szabályairól



Németkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (X. 1.) ök. rendelete a
településkép védelméről



Németkér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 63/2020. (X. 2.) határozata
Németkér község Településrendezési terve módosításának előkészítéséről
„1./ Németkér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
módosítani kívánja a szükséges településrendezési eszközöket – elsősorban a helyi
építési szabályzatban előírt vonatkozó építménymagasság emelésével - annak
érdekében, hogy a Széchenyi u. 45. házszámú, 1011/4 hrsz-ú ingatlanon tervezett
sütőüzem megvalósulhasson.
2./ A településrendezési eszközök módosításával érintett területet az önkormányzat
kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a beruházás megvalósítása érdekében. A
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint a
településrendezési terv módosítását tárgyalásos eljárás keretében kívánja lefolytatni.
3./ A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételével.”
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II.
A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ISMERTETÉSE
Németkér község rendelkezik hatályos településszerkezeti tervvel és helyi építési
szabályzattal. (A településrendezési eszközöket a pécsi Kokas és társa Tervező Kft. készítette
2010-ben.)
A hatályos terv szerint a község belterületének legnagyobb része – köztük az 1011/4 hrszú (Széchenyi u. 45. sz.) sütőüzem telke is – Lf-1 jelű falusias lakóterület övezetbe tartozik. A
sütőüzemi funkció a falusias lakóterületekre vonatkozó előírásokkal (OTÉK 14. § (2) bek. a)
pont) „a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró, gazdasági tevékenységi célú
rendeltetés” összhangban van.
Az üzem tulajdonosa fejleszteni kívánja a vállalkozását és az épület utcai szárnyán új,
kétszintes szociális és iroda-épületet kíván építeni. A kétszintes kialakítást a rendelkezésre
álló hely szűkös volta is indokolja. Kérelmező a kérelméhez csatolta a tervezett épületbővítés terveit és kezdeményezte a településrendezési eszközök módosítását.
Az előzetes vizsgálatok szerint megállapítást nyert, hogy a településen elszórtan még 24
db kétszintes (földszint + egy emeletes) épület áll. Ezen túlmenően mintegy 50-60 db
alagsorral vagy földszint + tetőtérrel ellátott épület található a faluban, vélhetően ezek jó
része is meghaladja a jelenleg megengedett építménymagasságot, ezt azonban jelen munka
keretében nincs mód teljes részletességgel kivizsgálni. A hatályos szabályozás (HÉSZ 11. §) az
összes falusias lakóterületet egységes szabályozással látta el, amelynél a megengedett
építménymagasság 3,00 – 4,50 m közötti, ami csak földszintes, vagy igen leszorított
lehetőségek mellett Fszt + tetőtérbeépítéses kialakítású épületek elhelyezését teszi lehetővé.
Fentiekre tekintettel a fennálló problémára olyan megoldási javaslat született, miszerint a
1011/4 hrsz-ú ingatlan területe olyan új, Lf-2 jelű falusias lakóterületi építési övezetbe
sorolandó, ahol a megengedett legnagyobb építménymagasság 6,00 méter lesz.
Jelen módosítás tehát a hatályos településszerkezeti tervet nem érinti, továbbá a
település kialakult közlekedési, közmű-ellátási, környezetvédelmi, örökségvédelmi,
településkép-védelmi és zöldfelület-ellátottsági szempontjait érdemben nem befolyásolja.
Az egyes tervek illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm.
rendelet előírásai szerint előzetes környezeti vizsgálat készült annak eldöntésére, hogy
szükséges-e a terv-módosításhoz külön környezeti értékelést készíteni. A vizsgálat
végkövetkeztetése, valamint Németkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…………………… határozata szerint a beruházás nagyságrendje, jellege és várható környezeti
hatásai nem teszik szükségessé környezeti értékelés készíttetését.
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Németkér hatályos településszerkezeti tervének részlete

Németkér hatályos szabályozási tervének részlete
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Tolna Megye Területrendezési Tervével való összhang igazolása
A megye Szerkezeti Terve

A módosítással érintett terület települési térségbe tartozik.
Megyei övezetek (Megyei övezetek Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2020. (X.
29.) önkormányzati rendelete alapján)
3.1. Ökológiai hálózat övezete

A módosítással érintett terület nem tartozik az ökológiai hálózat övezetébe.
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3.2. Kiváló és jó szántók övezete

A módosítással érintett terület nem tartozik a kiváló és a jó szántók övezetébe.
3.3. Erdők övezete, erdőtelepítésre javasolt terület övezete

A módosítással érintett terület nem tartozik az erdők és az erdőtelepítésre javasolt területek
övezetébe.

8

3.4. Tájképvédelmi terület övezete

A módosítással érintett terület nem tartozik a tájképvédelmi terület övezetébe.
3.5. Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete

Németkér község területe nem tartozik a világörökségi és világörökségi várományos
területek övezetébe.
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3.6. Vízminőség-védelmi terület övezete

A módosítással érintett terület nem tartozik vízminőség-védelmi terület övezetébe.
3.7. Nagyvízi meder övezete

Németkér község területe nem érintett a nagyvízi meder területek övezetével.
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3.8. Honvédelmi és katonai célú terület övezete

Németkér község területe nem tartozik a honvédelmi és katonai célú terület övezetébe.
3.9. Ásványi nyersanyagvagyon övezete

Németkér község területe nem tartozik az ásványi nyersanyagvagyon terület övezetébe.
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3.10. Rendszeresen belvízjárta terület övezete

Németkér község területe nem tartozik a rendszeresen belvízjárta terület övezetébe.
3.11. Földtani veszélyforrás terület övezete

Németkér község területe földtani veszélyforrás terület övezetébe tartozik, melyre a 9/2019.
(VI. 14.) MvM rendelet 11. §-a állapít meg szabályokat. A módosítással új beépítésre szánt
terület nem jön létre.
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3.12.1. Innovációs-technológiai fejlesztés támogatott célterületének övezete:

Németkér község területe nem tartozik az innovációs-technológiai fejlesztés támogatott
célterületének övezetébe.
3.12.2. Logisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezetek

Németkér község területe nem tartozik a logisztikai fejlesztések támogatott célterületének
övezetébe.
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3.12.3. Turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete

Németkér község területe nem tartozik a turisztikai fejlesztések támogatott célterületének
övezetébe.
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III.

Helyi építési szabályzat módosító rendelet tervezete
Németkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2020. (………..) önkormányzati rendelete a

Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2010. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
Németkér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, 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 és
a 13. § (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 9.
mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:

1. §
Németkér Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 7/2010.
(X. 1.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: HÉSZ) 9. mellékletét képező V-2/2 jelű belterületi
szabályozási tervlapjának módosítással érintett területe jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul.

2. §
A HÉSZ az alábbi 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § (1) Az „Lf2” jelű övezeti jelű falusias lakóterületen az OTÉK szerinti építmények helyezhetők
el.
(2) Az építési övezet területén a beépítés feltétele a telek részleges közműellátásának megléte.
(3) Az építési telek kialakítására és beépítésére vonatkozó előírások az „Lf2” jelű építési övezetben
a) kialakítható legkisebb telekterület 800 m2;
b) kialakítható legkisebb utcai telekszélesség 14 m;
c) beépítési mód oldalhatáron álló;
d) legnagyobb beépítettség 30 %;
e) megengedett legnagyobb építménymagasság 6,00 m;
f) az utcafronti épület gerincmagasságát a telek belsejében hátrább elhelyezett épületek
gerincmagassága nem haladhatja meg;
g) az építési vonal az utcában kialakult építési rendhez igazítandó;
h) legkisebb oldalkert OTÉK szerint;
i)

legkisebb hátsókert mérete 6,00 m;
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j)

az építési telek zöldfelületi részaránya legalább 40%.

3. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Horváthné Gál Erika
polgármester

Dr. Nagy Attila
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Németkér, 2020. ………………………..
Dr. Nagy Attila
jegyző
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1.

melléklet Németkér Község Önkormányzat Képviselő-testületének …../2020. (……)
önkormányzati rendeletéhez

A módosítással érintett terület szabályozási terve
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IV. TERVIRATOK, FÜGGELÉKEK

