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1.

ELŐZMÉNYEK, TERVEZÉSI PROGRAM

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályos településszerkezeti tervét a módosított
73/2012.(VII.26.) Ök..sz. határozattal, a helyi építési szabályzatot a 8/2008.(VI.25.), a 2/2011.(II.15.),
a 19/2012.(VII.26.) a 19/2013. (XII. 17.), a 6/2014. (IV. 10.) és a 3/2017. (II. 9.) önkormányzati
rendelettel módosított 28/2003.(XII.19.) rendeletével állapította meg.
Gönyű Község Önkormányzat Képviselő-testülete településrendezési terveinek módosítását határozta
el. A Képviselő-testület tulajdonosi kezdeményezésre felülvizsgálja, és lehetőség szerint módosítja a
1075 hrsz-ú telekre tervezett út szabályozási szélességét, hogy az csak a 1075 hrsz-ú telket érintse,
valamint lehetővé teszi, hogy a falusias lakóterület saroktelkein az épületek elhelyezésére az építési
helyen belül kötöttség nélkül legyen lehetőség.
2.

TERVEZÉSI FOLYAMAT

A szabályozási terv módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 32.§ (6a) bekezdése szerinti állami főépítészi
eljárás keretében történik.
Végső szakmai véleményezési szakasz
Az állami főépítész GYD-02/233-2/2017. iktatószámú levelében a településrendezési eszköz
módosítása ellen kifogást nem emelt.
Elfogadási és hatálybaléptetési szakasz
Gönyű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a módosítást 11/2017.(V.26.) önkormányzati
rendeletével a módosítást jóváhagyta. A rendelet hatályba lépési napja 2017. május 27.
3.

RENDEZÉSI LEÍRÁS

A hatályos településrendezési tervek módosítási területre vonatkozó bemutatása
érintett terület

Kivonat a hatályos településszerkezeti tervből
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A településszerkezeti terven jelölt területfelhasználások, közlekedésszerkezeti elemek besorolása nem
változik, ezért a terv módosítása nem szükséges.
érintett terület

Kivonat a hatályos szabályozási tervből

A hatályos szabályozási terv a 1075 hrsz-ú telekre közút területet jelöl, a 1074 hrsz-ú telket is érintve,
20,0m szabályozási szélességgel.
Az építési hellyel kapcsolatos előírások:
8/2003.(XII.19.) ör. rendelet 4.§:
„4.§ Irányadó szabályozási elemek az övezeti előírások betartásával megváltoztathatók:
a) irányadó telekhatár,
b)
c) az Lf építési övezetekben az épület utcai homlokvonala az építési helyen belül az előkert
felöli építési határvonaltól számított a telek utcafronti méretének felén belül bárhová
helyezhető,
d) ahol a szabályozási terv építési vonalat nem jelöl ott az épület utcai homlokzati síkja
minden esetben az építési hely előkert felöli vonalára kell, hogy kerüljön,
e)
f)
g) megszüntető jel (építési szempontból egynek tekintendő építési telkeken ).”
Vizsgálati megállapítások
A szabályozási vonal a 1074 hrsz-ú telekből akkora területet vesz el, hogy nem marad optimálisan
beépíthető telekméret. A helyi építési szabályzat c) és d) pontja olyan épület elhelyezési szabályokat
tartalmaz, amely a saroktelkek beépítését kedvezőtlenné teszi, különösen a d pont, amely kimondja,
hogy az épületet az előkerti határvonalra kell építeni. Tekintettel arra, hogy a 1074 hrsz-ú telek beépítési
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oldala a nyugati oldal, így nehezen lehet teljesíteni azt az előírást, hogy az épület a keleti oldali előkerti
határvonalra is épüljön ki.

Saroktelek esetén sokkal kedvezőbb, ha az épület az előkerti telekhatártól minél beljebb helyezkedik el,
biztosítva ezzel a belátási sáv szabadon maradását és az úttorkolat erősebb vizuális érzékelhetőségét.
Értékelés és javaslat
A szabályozási terv módosulása
A közút számára kijelölt 1075 hrsz-ú telek szélessége 19,0m. Ez a szélesség elégséges a rendezési
tervben jelölt gyűjtőútnak. Nem kell a 1074 hrsz-ú telekből az út számára területet elvenni.

Kivonat a módosított szabályozási tervből
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A helyi építési szabályzat módosulása
Az építési helyen belüli épület elhelyezés szabályai alól a saroktelek kivételre kerül az alábbiak szerint:
„Az Lf építési övezet saroktelkein az épület az építési helyen belül megkötés nélkül elhelyezhető.”
Saroktelek esetén sokkal kedvezőbb, ha az épület az előkerti telekhatártól minél beljebb helyezkedik el,
biztosítva ezzel a belátási sáv szabadon maradását és az úttorkolat erősebb vizuális érzékelhetőségét.
Beépítési változások
Saroktelek esetén sokkal kedvezőbb, ha az épület az előkerti telekhatártól minél beljebb helyezkedik el,
biztosítva ezzel a belátási sáv szabadon maradását és az úttorkolat erősebb vizuális érzékelhetőségét.
Ugyanakkor – a telekméretek következtében – jelentős eltérés nem lesz az épület elhelyezésben a többi
telken álló épülethez képest.
Közlekedési és közművi változások
A módosítás a közlekedési és közművi rendszerre nincs hatással. A módosított közterület szélesség
elegendő a szükséges útépítési elemek elhelyezésére.
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4.

TERVIRATOK
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