
 
1. melléklet 

Partnerségi egyeztetés 

Vámosszabadi településrendezési eszközök módosítása  

 

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló Vámosszabadi Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 4/2017. (III. 10.) önkormányzati rendeletében meghatározottak szerint, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42/A.§ (1) bekezdésében előírtak szerint a község 
önkormányzata partnerségi egyeztetést kezdeményez. 

 

A partnerségi egyeztetés témája: 

Vámosszabadi Község Önkormányzata módosítást kezdeményezett a településrendezési 
eszközeiben. 

A 06/5, 06/4, 06/3, 06/2, 06/6 hrsz-ú mezőgazdasági általános (Má) területekre falusias 
lakóterület (Lf) kerül kiszabályozásra, a hozzá tartozó közlekedési és közmű (Köu), és zöld 
közkert (Zkk) területekkel. 

A 186/2, 186/1, és a 058/1 hrsz-ú út (KÖu) nyugati része és az itt található véderdő (Ev) egy 
része településközponti vegyes területté (Vt) módosul. A területtől nyugatra lévő közúti híd 
(KÖu) megszüntetésre kerül, a terület vízgazdálkodási területté (V) módosul. A területtől 
északra lévő közúti híd (KÖu) helyett gyalogos híd kerül betervezésre, így a terület jelentős 
része vízgazdálkodási területté (V) módosul. 

A belterület északi részénél lévő 512/13 hrsz-ú falusias lakóterület (Lf) észak-keleti oldalán 
található 035/6 hrsz-ú mezőgazdasági általános terület, és a 035/9, 035/8 hrsz-ú 
mezőgazdasági általános terület (Má) egy része (kb 90 m-es sávban) falusias lakóterületté 
módosul. 

A 76 hrsz-ú falusias lakóterület (Lf) egy része tömbfeltáró közlekedési és közmű területté 
(KÖu) módosul. 

A 92 és a 93 hrsz-ú falusias lakóterület (Lf) településközponti vegyes (Vt) területté módosul, 
és csatlakozik a mellette lévő településközponti vegyes területhez. 

Az 1260/7 és az 1260/8 hrsz-ú településközponti vegyes területen (Vt) a közterületen, illetve a 
1259 és 1260/6 hrsz-ú úton kialakítandó parkolók és a buszmegállók kialakítása feltüntetésre 
kerülnek a tervlapokon. 

Az 1270 hrsz-ú zöld közkert (Zkk), 1269/11, 1269/12, 1269/13, 1269/14, 1269/15, 1269/16, 
1269/17, 1269/18, 1269/19, 1269/20, 1269/10, 1269/9, 1269/8, 1269/7, 1269/6, 1269/5, 



1269/4, 1269/3, 1269/2, 1269/1 hrsz-ú kisvárosias lakóterület (Lk) és a 1133, 1131, 1132 
hrsz-ú falusias lakóterület (Lf) felosztása kis mértékben változik a megvalósult állapothoz 
igazodva. 

A 0263/141, 0263/142, 0263/143,0263/144 hrsz-ú általános mezőgazdasági (Má) területen és 
a 0263/145, 0263/119, 0263/120 hrsz-ú kereskedelmi szolgáltató gazdasági területen (Gksz) a 
már meglévő 14 sz.út melletti be nem építhető sáv 12 m-rel kiszélesedik nyugati irányba. 

A HÉSZ kiegészítésre kerül. 

Vámosszabadi település a településrendezési eszközök módosítását tárgyalásos eljárásban 
kívánja módosítani. 

 

Átnézeti térkép  
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Déli módosuló területrész: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. módosuló 
területek 

7. módosuló 
területek 

8. módosuló 
területek 



1. MÓDOSÍTÁS 

 

A módosítás oka:  

A belterület észak-keleti részénél elhelyezkedő 06/5, 06/4, 06/3, 06/2, 06/6 hrsz-ú mezőgazdasági 
általános (Má) területekre falusias lakóterület (Lf) kerül kiszabályozásra, a hozzá tartozó 
közlekedési és közmű (Köu), és zöld közkert (Zkk) területekkel. 

A módosítás célja: 

A Vámosszabadi külterületi fekvésű 06/5, 06/4, 06/3, 06/2, 06/6, mezőgazdasági általános terület 
falusias lakóterületté módosítására azért van szükség, mert a településfejlesztési koncepciónak 
megfelelő beruházói szándék jelentkezett, és az jelenlegi tulajdonosokkal a területfejlesztésre egyezség 
született. A korábbi rendezési tervekből átmenetileg a konkrét befektetési szándék miatt került ki a 
terület. 

A módosítás hatásai: 

A terület fejlesztése megvalósíthatóvá válik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hatályos szabályozási tervlap részletek: 

 

Tervezett szabályozási tervlap részletek: 

 

 

 



2. MÓDOSÍTÁS 

 

A módosítás oka:  

A belterület 186/2 hrsz-ú út (KÖu) nyugati része és az itt található véderdő (Ev) egy része 
településközponti vegyes területté (Vt) módosul (180, 186/1 hrsz). A területtől nyugatra lévő közúti 
híd (KÖu) megszüntetésre kerül, a terület vízgazdálkodási területté (V) módosul (225hrsz). A 
területtől északra lévő közúti híd (KÖu) helyett gyalogos híd kerül betervezésre, így a terület jelentős 
része vízgazdálkodási területté (V) módosul. 

A módosítás célja: 

A pályázaton elnyert támogatásból építendő sportcsarnok helybiztosítása érdekében szükséges a 
módosítás, a gyalogos híd pedig rövid összeköttetés tesz lehetővé a település északi része és az 
intézményi terület között. 

A módosítás hatásai: 

A terület fejlesztése megvalósíthatóvá válik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hatályos szabályozási tervlap részletek: 

 

Tervezett szabályozási tervlap részletek: 

 

 



3. MÓDOSÍTÁS 

 

A módosítás oka:  

A belterület északi részénél lévő 512/13 hrsz-ú falusias lakóterület (Lf) észak-keleti oldalán található 
035/6 hrsz-ú mezőgazdasági általános terület, és a 035/9, 035/8 hrsz-ú mezőgazdasági általános 
terület (Má) egy része (kb 90 m-es sávban) falusias lakóterületté módosul, a 230/50 hrsz-ú Ksp 
területre részben a 028 hrsz-ú út bővítése kerül feljelölésre. 

A módosítás célja: 

A 035/6, 035/9, 035/8 hrsz-ú mezőgazdasági terület tulajdonosai a módosítással érintett területet 
belterületbe szeretnék vonni, ott saját célra lakóházakat építtetnének. Az önkormányzat a terület 
ilyen célú hasznosításával egyetért, a 028 hrsz-ú út északi oldalának beépülésével a terület a 
település szerves részévé válik, a terület zsákutca jellege megszűnik. 

A módosítás hatásai: 

A terület fejlesztése megvalósíthatóvá válik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hatályos szabályozási tervlap részletek: 

 

Tervezett szabályozási tervlap részletek: 

 

 

 



4. MÓDOSÍTÁS 

 

A módosítás oka:  

A 76 hrsz-ú falusias lakóterület (Lf) egy része tömbfeltáró közlekedési és közmű területté 
(KÖu) módosul. 

A módosítás célja: 

Az önkormányzati tulajdonú 76 hrsz-ú falusias lakóterület tömbfeltárására azért van szükség, 
mert az Önkormányzat egy részét értékesíteni szeretné, és a kialakítandó út a későbbiekben 
lehetővé teszi, hogy a 168/2019. (XI. 14.) Kt. határozattal jóváhagyott településfejlesztési 
koncepciónak és a korábban elfogadott rendezési terveknek megfelelően a Fő utcától észak-
keletre eső tömb feltárásra kerülhessen. 

A módosítás hatásai: 

A terület fejlesztése megvalósíthatóvá válik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hatályos szabályozási tervlap részletek: 

 

Tervezett szabályozási tervlap részletek: 

 

 



5. MÓDOSÍTÁS 

 

A módosítás oka:  

A 92 és a 93 hrsz-ú falusias lakóterület (Lf) településközponti vegyes (Vt) területté módosul, 
és csatlakozik a mellette lévő településközponti vegyes területhez. 

A módosítás célja: 

A 92, 93 hrsz-ú falusias lakóterület településközponti vegyes területté módosítására azért van 
szükség, mert a 092 és 093 hrsz-ú területeket, illetve ingatlanokat az önkormányzat meg 
kívánja vásárolni (folyamatban van), és a jelenlegi központban fizikailag el nem helyezhető 
funkciókat ide kívánja telepíteni. 

A módosítás hatásai: 

A terület fejlesztése megvalósíthatóvá válik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hatályos szabályozási tervlap részletek: 

 

Tervezett szabályozási tervlap részletek: 

 

 

 



6. MÓDOSÍTÁS 

 

A módosítás oka:  

Az 1260/7 és az 1260/8 hrsz-ú településközponti vegyes területen (Vt) a közterületen, illetve a 
1259 és 1260/6 hrsz-ú úton kialakítandó parkolók és a buszmegállók kialakítása feltüntetésre 
kerülnek a tervlapokon. 

A módosítás célja: 

Kisvárosias lakóterületen engedéllyel rendelkező parkolók és buszmegállók kerülnek 
kiszabályozásra a terület kiszolgálása érdekében. 

A módosítás hatásai: 

A területfejlesztéshez tartozó közterületi parkolók kialakíthatóak lesznek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hatályos szabályozási tervlap részletek: 

 

Tervezett szabályozási tervlap részletek: 

 

 



7. MÓDOSÍTÁS 

 

A módosítás oka:  

Az 1270 hrsz-ú zöld közkert, 1269/11, 1269/12, 1269/13, 1269/14, 1269/15, 1269/16, 
1269/17, 1269/18, 1269/19, 1269/20, 1269/10, 1269/9, 1269/8, 1269/7, 1269/6, 1269/5, 
1269/4, 1269/3, 1269/2, 1269/1 hrsz-ú kisvárosias lakóterület és a 1133, 1131, 1132 hrsz-ú 
falusias lakóterület felosztása kis mértékben változik a megvalósult állapothoz igazodva. 

A módosítás célja: 

A megvalósított állapothoz igazítani a tervlapokat. 

A módosítás hatásai: 

A tervlapok a valós állapotot tükrözik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hatályos szabályozási tervlap részletek: 

 

Tervezett szabályozási tervlap részletek: 

 

 

 



8. MÓDOSÍTÁS 

 

A módosítás oka:  

A 0263/141, 0263/142, 0263/143,0263/144 hrsz-ú általános mezőgazdasági (Má) területen és 
a 0263/145, 0263/119, 0263/120 hrsz-ú kereskedelmi szolgáltató gazdasági területen (Gksz) a 
már meglévő 14 sz.út melletti be nem építhető sáv 12 m-rel kiszélesedik nyugati irányba. 

 

A módosítás célja: 

A kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület megközelíthetővé válik a jövőben a beruházó által a be 
nem építhető sávban megvalósítandó kiszolgáló útról. 

A módosítás hatásai: 

A gazdasági terület megközelítésének lehetősége szerepel a tervlapokon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hatályos szabályozási tervlap részletek: 

 

Tervezett szabályozási tervlap részletek: 

 

A biológiai aktivitásérték szinten tartása érdekében a korábbi 21092 számú módosítás 
aktivitástöbblete gondoskodik. 



9. MÓDOSÍTÁS (HÉSZ) 

 

A módosítás oka:  

A tervlapok és a HÉSZ egységes szabályozásának egyértelműsítése. 

 

 A HÉSZ  2. § (1) bekezdése helyébe a következő rész lép: 
 

(1) „A szabályozási terv elemei kötelezőek vagy javasoltak.” 
 

 A HÉSZ  2. § (3) bekezdése helyébe a következő rész lép: 
 

(3) „Sajátos jogintézmények: 
a) beültetési kötelezettség (kötelező védőfásítás).” 

 

 A HÉSZ  2. § (6) bekezdése helyébe a következő rész lép: 
 

(6) „Más jogszabály által elrendelt szabályozási elemek: 
a) műemlék, 
b) műemléki környezet határa, 
c) műemlék telke, 
d) régészeti lelőhely, 
e) fokozottan védett terület, 
f) Natura 2000 terület, 
g) védelemre javasolt helyi természeti értékek, 
h) nemzeti ökológiai hálózat – magterület, 
i) nemzeti ökológiai hálózat - ökológiai folyosó, 
j) nemzeti ökológiai hálózat – pufferterület, 
k) tájképvédelmi terület, 
l) fakadó, szivárgó víz területe, 
m) árvízvédelmi sáv, 
n) védőterület, védőtávolság, 
o) rendszeresen belvízjárta területek, 
p) hidrogeológiai védőidom (A), 
q) hidrogeológiai védőidom (B),” 

 

 A HÉSZ  5. § kibővül az alábbi bekezdéssel: 
 

(4) „Ahol nincs feljelölt ”javasolt telekhatár”, ott a kialakuló telekhatártól értelmezendő az építési hely.” 
 

 A HÉSZ  7. § (1) kibővül az alábbi ponttal: 
 

c) „a szabályozási vonal meglévő út kiszélesítését szolgálja, és nem történik útlejegyzés vagy kisajátítás.” 
 

 

 



 A HÉSZ  7. § (2) bekezdése helyébe a következő rész lép: 
 

(2) „Az (1) bekezdés a), b) és c) esetben az építési telket a rendezési terv szerint akkor is kialakultként kell 
figyelembe venni, ha a kötelező szabályozási vonallal határolt közterületek kialakítása még nem történt 
meg. Ebben az esetben a szabályozási vonalat az elő-, oldal- és hátsókert meghatározásánál figyelembe 
kell venni, (amennyiben az építési hely határvonala nincs szabályozva), míg az övezeti előírásokat úgy 
kell betartani, hogy azok a közterület céljára szükséges telekrész területével csökkentett telekre 
vonatkozóan teljesüljenek. Az ingatlan beépítésénél a szabályozási vonalakkal és/vagy övezethatárokkal 
határolt területrészt lehet figyelembe venni.” 

 

 A HÉSZ  7. § (6) bekezdése helyébe a következő rész lép: 
 

(6) „Amennyiben a telekosztás nem a szabályozási terven jelölt ”javasolt telekhatár” mentén valósul meg, 
ott az építési helyet értelem-szerűen a kialakuló telekhatártól kell értelmezni.” 

 

 A HÉSZ  11. § (10) bekezdése helyébe a következő rész lép: 
 

(10) „A közérdekű környezetalakítás céljából az ingatlan növényzettel történő beültetése (kötelező 
védőfásítás) kötelező a területek használatbavételének időpontjáig megvalósítandó módon.” 

 

 A HÉSZ  11. § (25) bekezdése helyébe a következő rész lép: 
 

(25) „A település közigazgatási területén minden egy lakó- és üdülőegység után 1 db gépjármű elhelyezését 
biztosítani kell saját telken belül. A gépjármű épületen kívüli elhelyezése esetén a gépjármű 
elhelyezésére szolgáló terület és annak megközelítését szolgáló közlekedési út nem számítható bele a 
zöldfelületbe. A gépjármű elhelyezésére szolgáló terület megközelítését úgy kell kialakítani, hogy 
minden egyes ilyen terület más, elhelyezett gépjárművektől nem akadályoztatva megközelíthető legyen. 
A gépjármű épületen kívüli elhelyezésére szolgáló terület minimális nagysága 1 gépjármű esetén 5 
méterszer 5 méter. Amennyiben a gépjármű elhelyezése az épületen belül történik, úgy a gépjármű 
elhelyezésére szolgáló minimális terület 50%-a annak megfelelő térmértékkel külső gépjármű 
elhelyezésére alkalmas 2,5 méterszer 5 méteres területtel kiváltható. A közlekedési út szélessége 
minimum 2,5 méter. Ha az épületen belül kerül elhelyezésre a gépjármű, úgy annak megközelítésére 
szolgáló közlekedési út nem számítható bele a zöldfelületbe.” 

 

 A HÉSZ  22. § (7) bekezdése helyébe a következő rész lép: 
 

(7) „A külterületi utak szabályozási szélessége csak javasolt jellegű, a konkrét szabályozási szélességek csak 
engedélyezési szintű úttervek alapján határozhatók meg.” 

 

Településszerkezeti változás történik, így szükséges a magasabb rendű tervekkel való összevetés. 

Biológiai aktivitásérték számítás szükséges, mivel új beépítésre szánt terület lett kijelölve. A 
biológiai aktivitásérték szinten tartása érdekében a korábbi 21092 számú módosítás 

aktivitástöbblete gondoskodik. 

 

 

 

 



A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 16.§ (8) bekezdés alapján: 

„(8) *  A biológiai aktivitásérték szinten tartásának biztosítása érdekében, új beépítésre szánt 
terület kijelölésével járó településszerkezeti terv módosítása során a 9. § (9) bekezdés szerinti 
biológiai aktivitásérték növekmény (a továbbiakban: növekmény) a teljes közigazgatási területre 
készülő új településszerkezeti terv elfogadásáig felhasználható, amennyiben a módosítással a 
településszerkezeti terv biológiai aktivitásérték számítási eredménye kiegészül a (9) bekezdésben 
foglaltak szerint.” 

 

 

 

A 314/2012 (XI.8) Kormányrendelet 32.§ (6) bekezdése c) pontja szerint a településrendezési 
eszközök módosítása tárgyalásos eljárás szerint történhet. 

A partnerségi egyeztetés időtartama: 2022.06.22– 2022.06.29. 

Kérem, ha észrevétele, javaslata van a témával kapcsolatban, azt a lenti elérhetőségek egyikén 
jelezze a partnerségi egyeztetés időtartama alatt. 

 
Posta cím:  Vámosszabadi Közös Önkormányzati Hivatal 

9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 57. 
Tel.:  96/560-200 
E-mail:   vamosph@vamosszabadi.hu  
 
Vámosszabadi, 2022. június 21. 
 
Köszönettel: 
 

 
 

Ambrus Gellért 
polgármester    


