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1. Elôzmények
Vérteskethely rendezési terv módosításának alapja a Képviselő-testület 32/2010(III.04)
határozata.
A jelen módosítási eljárás közben hozta a képviselőtestület a 91/2010.(VI.30.) számú
határozatot mely a meglévő major területének övezeti jelében a minimálisan
kialakítható teleknagyság paraméterét kívánja csökkenteni. Az Állami Főépítész Iroda
hozzájárulásával a módosítási pont az eltérő vélemények tisztázására szolgáló egyeztető
tárgyalásnál kapcsolódott jelen eljárásba.
A terv készítésekor az alábbi előzményekre támaszkodva dolgoztuk ki a
településszerkezeti és szabályozási terv módosítását:
 Komárom-Esztergom Megye Területrendezési terve,
 Vérteskethely jóváhagyott településrendezési terve
 76/2007.(IX.25) Kt. határozat a településszerkezeti tervről,
 7/2007.(IX.25.) Kt. rendelet a helyi építési szabályzatról és szabályozási
tervről.

2. A rendezés alá vont terület
meghatározása, a módosítás célja és hatása
A rendezés alá vont terület:
1. A szabályozási terv módosítás a Kossuth Lajos utca - 252 hrsz-ú út – 283 hrsz-ú út által
határolt tömböt érinti.
2. 0120/8, 0118, 0120/3-7, 0161/2 hrsz-ú területek
3. A helyi építési szabályzat néhány pontja a település teljes közigazgatási területére
vonatkozóan változik.
A módosítás célja:
Az érvényes helyi építési szabályzat az OTÉK-tól jóval szigorúbb előírásokat rendelt el a
település szinte összes övezetében. Ezek a kissé túlzó előírások több fejlesztést is
megakadályoztak az elmúlt néhány évben. A rendezési terv módosítás célja, hogy a
felsőbb rendű jogszabályok adta kereteken belül, a település helyi értékeit figyelembe
véve olyan szabályozást határozzon meg a tervezési területen, mely nem lehetetleníti
el a tervezett fejlesztéseket.
A módosítás hatása:
A rendezési terv módosításának következményeként egy olyan fejlesztés
megvalósításához kapja meg a tulajdonos a lehetőséget, mely több munkahelyet is
teremt a településen és turisztikailag is előnyös a település számára.

3. A módosítások leírása
Jelen rendezési terv módosítás nem érinti a település szerkezeti tervét, a szabályozási
terv és a helyi építési szabályzat módosul.
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1. módosítás
A módosítással érintett övezetben lévő 248 hrsz-ú területen egy kis panzió építését
tervezi a tulajdonos.
Az érvényes rendezési terv a területet az Lf4 övezetbe sorolja.
Az övezetben a következőket írja elő az érvényes helyi építési szabályzat:
1. egy épület beépített területe nem haladhatja meg a 180 m²-t, függetlenül a
beépítési % alapján számított értéktől,
2. a megengedett beépítési mód oldalhatáron álló. Az építési helyen belül az épületet
mindig az oldalsó telekhatárhoz csatlakozóan, vagy kialakult állapothoz igazodóan a
csorgóköz megtartásával kell elhelyezni; az épületet az utcában kialakult rend
szerinti oldalhatárra kell helyezni, ha szomszédos épület nem korlátozza az oldalsó
telekhatár választását, akkor mindig az északi égtáj vonalához közelebb fekvő
oldalhatárra kell az épületet telepíteni.
3. újonnan kialakítandó telek legkisebb területe 900 m²
4. legnagyobb beépítettség 20 %,
5. legkisebb zöldfelületi fedettség 70%,
6. legnagyobb építménymagasság 4,5 m lehet.
7. előkert az utcában kialakult állapot, ill. a szabályozási tervben jelöltek szerint
alakítandó
Az övezetre előírt max. 180 m2-es beépíthetőség, illetve 20%-os legnagyobb
beépítettség és a 4,5 m-es maximális építménymagasság a tervezett funkcióhoz nagyon
alacsony érték. A legkisebb zöldfelületi fedettség 70%-os értéke viszont indokolatlanul
lecsökkenti a telek kihasználhatóságát.
A szabályozási terven és a helyi építési szabályzatban az övezetben (Lf10) a
következő előírásokat szándékozik az önkormányzat beépíteni.
1. a megengedett beépítési mód oldalhatáron álló. Az építési helyen belül az épületet
mindig az oldalsó telekhatárhoz csatlakozóan, vagy kialakult állapothoz igazodóan a
csorgóköz megtartásával kell elhelyezni. Az épületet az utcában kialakult rend
szerinti oldalhatára kell helyezni, ha szomszédos épület nem korlátozza az oldalsó
telekhatár választását, akkor mindig az északi égtáj vonalához közelebb fekvő
oldalhatára kell az épületet telepíteni.
2. újonnan kialakítható telek legkisebb területe 900 m2
3. legnagyobb beépítettség 30%
4. legkisebb zöldfelületi fedettség 50 %
5. legnagyobb építménymagasság 6,0 m lehet
6. előkert az építési övezet tömbjében kialakult állapot, ill. a szabályozási tervben
jelöltek szerint alakítható

2. módosítás

A településen kereskedelmi, szolgáltató területen az érvényes rendezési terv szerint
minimálisan 5000 m2-es telek alakítható ki.
A 0120/8 hrsz-ú telek övezetében a tulajdonosok egy 3000 m2-es telket kívánnak
kialakítani. A rendezési terv módosítását ennek érdekében az önkormányzat a
91/2010.(VI.30.) sz. határozatában támogatta.
A szabályozási terven és a helyi építési szabályzatban az övezetben (Gk-2) a
következő előírásokat szándékozik az önkormányzat beépíteni.
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1.
2.
3.
4.
5.

a megengedett beépítési mód: szabadonálló,
újonnan kialakítandó telek legkisebb területe 3000 m²,
legnagyobb beépítettség 25 %,
legkisebb zöldfelületi fedettség 30 %,
legnagyobb építménymagasság 6,5 m

3. Helyi építési szabályzatot érintő módosítások

A helyi építési szabályzat építési övezetek közös
következőket kívánja az önkormányzat törölni:

előírásai fejezetéből a

1. Újonnan építendő ill. bővítendő, átalakítandó épület magas tetős kialakítású és csak
45º-os hajlásszögű lehet. A tetőgerinc vonalát utcára merőleges kell kialakítani. A
megengedett tetőforma nyeregtető, kontyolással, vagy kontyolás nélkül az utcában
kialakultnak megfelelően.
2. A helyi sajátosságokat hordozó tornácos kialakítást új épületeknél alkalmazni kell.
3. Lejtős terepre helyezett épület lejtőoldali homlokzatmagassága az építési övezet
szerinti építménymagasság értékét max. 20 %-kal lépheti túl.

A fenti szigorú előírások a település teljes közigazgatási területen való alkalmazása nem
indokolt, és ellehetetlenít jelentős fejlesztéseket.
Napjainkban az építészeti megjelenés már egy családiház esetén is nagyon változatos,
de mégis településképbe illeszkedő tud lenni. Egy település teljes területén szigorúan
minden új és meglévő épület esetén csak a 45 fokos tetőhajlásszögű nyeregtetős,
tornácos épület engedélyezése véleményünk szerint pont a helyi sajátosságú épületeket
és a településképét teheti unalmassá. Természetesen a meglévő értékes épületek,
utcaképek védelme és megőrzése feltétlenül fontos feladat.
A helyi építési szabályzatba bekerül, hogy a tetőhajlásszög és a tetőforma kialakítása az
illeszkedés szabályai szerint történhet. A tetőhajlásszög és a tetőforma foghíj
beépítésénél a kétoldali szomszédos épülethez illeszkedve alakítható ki.

4. Kötelezô alátámasztó munkarészek:
4.1. A közlekedési alátámasztó munkarész
Jelen módosítással a szerkezeti tervhez készített közlekedési alátámasztó munkarészek
változatlanul továbbra is érvényben maradnak.

4.2. Közművesítési alátámasztó munkarész
Jelen módosítással a szerkezeti tervhez készített közművesítési
munkarészek változatlanul továbbra is érvényben maradnak.

alátámasztó

4.3. Tájrendezési alátámasztó munkarész
Jelen módosítással a szerkezeti tervhez készített tájrendezési alátámasztó munkarészek
változatlanul továbbra is érvényben maradnak.
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4.4. Környezetalakítási alátámasztó munkarész
Jelen módosítással a szerkezeti tervhez készített környezetalakítási alátámasztó
munkarészek változatlanul továbbra is érvényben maradnak.

4.5. Hírközlési alátámasztó munkarész
Jelen módosítással a szerkezeti tervhez készített hírközlési alátámasztó munkarészek
változatlanul továbbra is érvényben maradnak.

4.6. Örökségvédelmi hatástanulmány
Jelen módosítással a szerkezeti tervhez készített örökségvédelmi hatástanulmány
változatlanul továbbra is érvényben marad.

4.7. A területrendezési terv(ek) és a településszerkezeti terv
összhangját igazoló térkép és leírás
A képen bemutatott részleten a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
Közgyűlése rendeletének a Területrendezési Tervről, Vérteskethely közigazgatási
területe és környéke területre vonatkoztatott elhatározásai láthatóak.
A Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Terv Vérteskethely község területét
a hagyományosan védéki települési térség, a belterjes mezőgazdasági térség és az
erdőgazdálkodási térség kategóriába sorolja.

Térségi szerkezeti terv

Jelen rendezési terv módosítás a település szerkezeti tervét nem érinti, módosítás
csak a szabályozási terven és a helyi építési szabályzatban lesz, ezért az egész
települést most nem vizsgáljuk.
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A módosítások közül az 1. számú a hagyományosan védéki települési térségbe, a 2.
számú gazdasági terület a belterjes mezőgazdasági térségbe esik.
A megyei terv szerint belterjes mezőgazdasági térség beépítésre szánt terület
elsősorban a településekhez szervesen kapcsolódva, illetve a már kialakult
mezőgazdasági majorok, puszták területén alakítható ki. A mezőgazdasági majoroknak
elsősorban a mezőgazdasági üzemi célú használatát kell biztosítani.
A tervezési terület volt major terület, ezért megállapítható, hogy 2007-es szerkezeti
tervi gazdasági területként való kijelölése összhangban van a megyei tervvel.

A megyei területfelhasználási kategóriákon belül a területfelhasználási egységek
kijelölése során a belterjes mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági
terület kategóriába kell sorolnia a településrendezési terveknek.
A megyei tervben kijelölt kb. 790 ha-os belterjes mezőgazdasági térségből a településen
beépítésre szánt területbe csak a most módosítás alá eső 13 ha-os terület esik, aránya
kevesebb mint 2%, ezért a megyei tervben előírtaknak megfelel a község.

Vérteskethely területe a következő megyei övezetekben érintett:
• Országos ökológiai hálózat
• Tájképvédelmi területek övezete
• Vízeróziónak kitett területek által érintett települések közigazgatási területe
• Honvédelmi és katasztrófavédelmi területek övezete
• Borvidék által érintett települések
• Térségi ökológiai folyosók
• Jellemzően belterjes művelésű mezőgazdasági területek övezete

Országos ökológiai hálózat
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Tájképvédelmi területek övezete

Vízeróziónak kitett területek által érintett települések közigazgatási területe

Honvédelmi és katasztrófavédelmi területek övezete
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Borvidék által érintett települések

Térségi ökológiai folyosók

Jellemzően belterjes művelésű mezőgazdasági területek övezete
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