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I. BEVEZETÉS 

 
Nyirád önkormányzata a módosítás támogatásáról a 66/2022. (IX.1.) Kt határozatával döntött (ld. Melléklet). 
 
 

Jelen módosítás a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. Rendelet szerinti „Rövid eljárás” szabályai szerint kerül 
véleményezésre. 
 
 

A módosítások a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet 45.§ (2) 
bekezdése alapján az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és 
jelmagyarázatának figyelembevételével készül.  
 
 

A módosítás célja:  
A 943/2 hrsz-ú telek meglévő szabályozási vonalának módosításával a telek megosztása telken álló épület (iskola és szociális 
központ) előtti tér (és piactér) közterületbe sorolása. A telek megosztását a Pápai Tankerületi Központ kérésére kell 
végrehajtani, az épület társasházasítása miatt.   
 
A módosítás hatása:  
A módosításnak jelentős hatása nincs, a település környezetminőségére nincs hatással. Közvetett hatás, hogy a Szabadság 
utcai iskola tornapálya fenntartása és működtetése az önkormányzati hatáskörbe kerülhet vissza, mely közérdekű célja az 
önkormányzatnak.  
  
 
Nyirád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 8/2017. (VIII.22.) sz. rendeletével döntött a partnerségi egyeztetés 
szabályairól, így az eljárásban érintett részvevők e szerint véleményezik a jelen tervdokumentációt.  
 

A Képviselő-testület a 62/2022. (IX.1.) képviselő-testületi határozatával előzetesen nem tartotta szükségesnek a 
2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet 3. §-a szerinti külön környezeti értékelés készítését és környezeti vizsgálati eljárás 
lefolytatását, mivel a módosítás a környezetre káros hatással nem lesz. 
 
 

  

  



NYIRÁD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA 

VÁROS ÉS HÁZ BT – 2022. SZEPTEMBER 

4 

II. ELŐKÉSZÍTÉS 

 
2.1 TERVI ELŐZMÉNYEK VIZSGÁLATA   

 
2.1.1 Nyirád Településszerkezeti Terve 
 

Nyirád Község Településszerkezeti terve 2005-ben, a 106/2005. (XI. 17.) Kt határozattal került elfogadásra. A telek falusias 
lakóterületbe tartozik.  
 
 

  
Hatályos Településszerkezeti terv részlete 

 
2.1.2. Nyirád Szabályozási Terve   
 

Nyirád Helyi Építési Szabályzatát és a Szabályozási terveket a 18/2005. (XI.18.) számú rendelettel hagyta jóvá Nyirád Község 
önkormányzatának Képviselő-testülete. Az azóta eltelt időszakban több módosítás is készült.  
 

 
Hatályos Szabályozási terv részlete 
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A telek Lf-1 építési övezetbe tartozik, melyre a HÉSZ 9. §-a vonatkozik.  
 
 

„Falusias lakóterület 

 
9.§. 

 
(1) A falusias lakóterületen elhelyezhető: 

- lakóépület,  
- mező- és erdőgazdasági (üzemi) épület,  
- a helyi lakosságot szolgáló, nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató, és kézműipari épület, 
- vendéglátó épület,  
- szálláshely szolgáltató épület,  
- helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,  
- sportépítmény,  
- üzemanyagtöltő, 
- melléképítmény. 

(2) Lakóterületen gazdasági tevékenység csak akkor folytatható, továbbá telephely csak akkor alakítható ki, amennyiben 
a rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak 
megfelelő beépítését, használatát.   

(3) A falusias lakóterület építési övezetben található kialakult telkek beépíthetők, amennyiben területük eléri a 200 m2-t. A 
beépíthető telek minimális szélessége a homlokvonalon 12 m.  

(4) Épületek az alábbiak szerint kialakított építési helyen belül helyezhetők el:   
- az építési hely előkerti vonala a kialakult építési vonal, ahol ez nem állapítható meg, 5,0 méter 
- az oldalkert mértéke nem lehet kisebb az OTÉK szerint meghatározott legkisebb távolságnál. Kialakult állapot 

esetén az előírt értéknél kisebb oldalkerti mérték megtartható, az építési engedélyezési eljárásába bevont 
tűzvédelmi szakhatóság szakhatósági hozzájárulása alapján. 

- az építési hely hátsókert felé eső határvonala, ahol a szabályozási terv külön nem tünteti fel, a szabályozási vonaltól 
mért maximum 50,0 méter lehet, de a hátsókert mértéke nem lehet kisebb sem az OTÉK szerint meghatározott 
legkisebb távolságnál, sem 6,0 méternél.   

(5) Az építési telkeken a hagyományos, kialakult beépítési mód figyelembe vételével a meghatározott építési helyen több 
épület is elhelyezhető, melyeket egymáshoz viszonyítva az OTÉK-ban és a tűzvédelmi előírásokban meghatározott 
módon kell elhelyezni. 

(6) Az épületek csak magastetővel létesíthetők. A tető hajlásszöge 40-nál alacsonyabb, 45º-nál meredekebb nem lehet. 
Tetőhéjazatként cserép, betoncserép, vagy sötét tónusú kiselemes hatású fedést kell alkalmazni.  

(7) A lakóépületek homlokzatát a helyi építészeti hagyományoknak megfelelően csak a településre jellemző, természetes 
anyagokkal és színekkel, a helyi építészeti hagyományokhoz illeszkedő megjelenéssel lehet kialakítani. 

(8) Építési telkeken a be nem épített, és burkolattal el nem látott területeket zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani. 
Burkolt felület a telek területének maximum 10 %-a lehet. 

(9) A lakótelkek utcai telekhatárán csak maximum 50 cm magasságú tömör (beton, kő, tégla) lábazatos, 1,50 – 2,20 méter 
magasságú, áttört utcai kerítések létesíthetők. A kerítést javasolt növénytelepítéssel kísérni. Útcsatlakozásoknál 
azonban a szabadlátást akadályozó létesítményeket elhelyezni, valamint 1,20 m-nél magasabb növényzetet ültetni 
tilos. 

(10) A lakótelkeket feltáró közművezetékeket a közutakon vagy a magánutakon kell elvezetni, amennyiben erre nincs mód, 
szolgalmi jog létesíthető. 

(11) A falusias lakóterület építési övezeteiben a kialakult beépítés figyelembevételével az alábbi telekalakítási és beépítési 
előírásokat kell alkalmazni: 
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Lf-1. jelű építési övezet 

Beépítési mód K - oldalhatáron álló 

Kialakítható telek területe min. 1200 m2 

Kialakítható telek szélessége min. 18 m a telek homlokvonalán 

Megengedett legnagyobb beépítettség K – 30 %, de maximum 500m2 

Megengedett legnagyobb terepszint alatti beépítettség  K – 30 % 

Megengedett legkisebb építménymagasság K – 3,0 m 

Megengedett legnagyobb építménymagasság K – 4,5 m 

Megengedett legkisebb zöldfelület 40 % 

 
 
A módosításhoz a fenti előírások módosítása nem szükséges.  
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III. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 

 
Nyirád Község Képviselő-testületének ../2022. (……..) önkormányzati rendelete 

Nyirád Község Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló  
18/2005. (XI.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Nyirád község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 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 41.§ (2) bekezdés a-b) 
pontjaiban biztosított jogkörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész; Nyirád Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 8/2017. (VIII.22.)  önkormányzati rendeletében meghatározott partnerek 
véleményének kikérésével valamint a partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően a következőket rendeli el: 
 
 
1. § Nyirád Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 18/2005. (XI.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
mellékleteként jóváhagyott az R-3 jelű belterületi szabályozási terv helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.  
 
2. § A Rendelet 9. § kiegészül az alábbi (12) bekezdéssel:  
 

„ (12) A (11) bekezdés Lf-1 építési övezetre vonatkozó táblázatában a legnagyobb beépítettség tekintetében szabályozott 
max. 500 m2 értéket helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület esetében figyelmen kívül kell 
hagyni. „ 

 
3.§  (1)  E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  
(2) Jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően indított ügyekben kell alkalmazni. 
 
 
Nyirád, 2022. 
 
 
 
 
 Nagy Gábor dr. Giba Zoltán 
 polgármester jegyző 

 
 

 
 

Megjegyzés: 
A Rendelettervezet a jóváhagyáskor a Loxlec rendszeren történő alkalmazás következtében módosulhat formailag, 
vagy bővülhet a korábbi HÉSZ elavult jogszabályszerkesztésének átvezetésével, de tartalmilag a rendelettervezet 
nem változik!  

  

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/2017-9-SP-3737
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1. Melléklet a ../2022. (…) önkormányzati rendelethez 

 

 
Az R-3 jelű  Szabályozási terv módosítása a módosítás területével   

 

A kivágat nagyítva csak a véleményezési tervdokumentációban szerepel,  
jóváhagyásra  a teljes R-3 jelű tervlap kerül (kicserélődik).   
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IV. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 

 
4.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT 
 

A jelen településrendezési tervmódosítás a 2005-ben elfogadott Településfejlesztési koncepció módosítását nem igénylik, 
az abban foglalt fejlesztési célokkal nem ellentétesek.  
 

A tervezett hálózati településszerkezeti elemek nyomvonal módosítása nem szükséges, a módosítás meglévő és tervezett fő 
településhálózati elemeket nem érintik, a településszerkezeti terv módosítása nem szükséges.  

 
A SZABÁLYOZÁS INDOKLÁSA 
 

 
Előzmények: 

Az önkormányzat a Szabadság utcai iskola telkén lévő tornapálya fenntartási és működtetési jogának visszaadását 
kezdeményezte a Pápai Tankerületi Központtól. A Tankerületi Központ több más feltétel mellett a Park utcára nyíló 
943/2 hrsz-ú telek (kisiskola) megosztását is kérte a majdani társasházzá nyilvánítás miatt,  azaz az iskolaépület 
előtti téren az időszakos piac nyitott, fedett,  felépítménye miatt, az iskola telkétől való leválasztást kérte. A 
társasházzá alakítás az épületben működő funkciók (iskola és szociális segítő központ) szétválasztása miatt 
szükséges.  
 

Helyszínrajz 



NYIRÁD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA 

VÁROS ÉS HÁZ BT – 2022. SZEPTEMBER 

11 

Ortofotó a környezetről 
 

   
 

Mivel az iskolaépület előtti tér ma is közterületként működik, ezért annak közterületbe sorolása indokolt. 
A 943/2 hrsz-ú telek a falusias lakóterület Lf-1 építési övezetébe tartozik. A telek területe 4780 m2, ebből kb. 770 
m2 kerül közterületbe, a többi terület (4010 m2)  Lf-1 építési övezetben marad. Az Lf-1 építési övezetben a beépítési 
mérték a HÉSZ 9.§ (11) bekezdésben található táblázat alapján K- 30 %, de maximum 500 m2.  
A beépítés mértéke jelenleg 13,5 %, a telekalakítás után 16,1 % lesz, így a telekosztásnak nincs akadálya, azonban 
a meglévő épület 650 m2- alapterülettel rendelkezik. A megoszthatóság érdekében a 9.§ új bekezdéssel egészül 
ki, mely az alábbi:  
 

„ (12) A (11) bekezdés Lf-1 építési övezetre vonatkozó táblázatában a legnagyobb beépítettség tekintetében szabályozott 
max. 500 m2 értéket helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület esetében figyelmen kívül kell 
hagyni. „ 

 
A szabályozási terv a tömbhatárokat is szabályozási vonallal jelöli, ez a vonal módosul az iskola meglévő kerítésének 
vonalára.  
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A változást az alábbi ábrák mutatják be: 
 

    
A hatályos és a módosuló szabályozási terv 

 

 
Tervezett telekalakítási vázrajz 
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A módosítással érintett terület a magasabb szintű tervekben települési térségben fekszik, korlátozó övezet nem fed rá.  
 
A módosítás során a szabályozási vonal helyeződik át az iskola kerítésének vonalára, mely valójában a kialakult állapotot 
rendezi, mert a közterületbe kerülő telekrész most is közterületként működik.  A módosítás megfelel a településtervek 
tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
419/2021. (VII.15.) Korm. Rendelet 69.§ (1) bekezdés cca) pontjának megfelel, azaz  
„ca) a szabályozási vonal kialakult állapotnak megfelelő módosítása vagy a szabályozási vonal vonalvezetésének 
módosítása, amelynek következtében a szabályozási szélesség nem csökken, vagy a már meglévő közterület 
szabályozási szélességének csökkentése 10%-nál kisebb mértékű, és a megmaradó szabályozási szélesség legalább 12 
méter, amely a közlekedési és közmű-infrastruktúra főhálózatát nem érinti,” 
Ennek megfelelően a módosítás az ún. „rövid” egyeztetési eljárással is lefolytatható.  
 
 
4.2.  TÁJRENDEZÉS-KÖRNYEZETALAKÍTÁS 
 

A jelen módosítás belterületen található, országos vagy helyi védett területet nem érinti, ökológiai hálózat a belterületre nem 
fed rá. A 943/2 hrsz-ú telek keleti telekhatára mentén a közterületen viszonylag széles zöldfelületi sáv húzódik, mely a most 
tervezett közterületi szakaszra is áthúzódik a piactér fedett építményéig. A telek északi részén jelentősebb ligetes fásítás 
található.  
A módosítás során a beépítési paraméterek nem változnak, a zöldfelület nem csökken. A módosítás során közterületbe kerül 
a 943/2 hrsz-ú telek déli része, mely valójában is közterületként működik, gyakorlatilag szinte teljes burkolt felülettel, így a 
módosításnak a környezetre hatása nem lesz.  
A módosítás során új beépítésre szánt terület nem keletkezik, így a biológiai aktivitásérték számítást nem kel elvégezni.  
Összefoglalóan megállapítható, hogy a módosítás természetvédelmi, tájképvédelmi, ökológiai érdekeket nem sért, a 
vonatkozó jogszabályokkal nem ellentétesek.  
A Képviselő-testület a 62/2022. (IX.1.) képviselő-testületi határozatával nem tartotta szükségesnek a 2/2005. (I. 11.) 
Kormányrendelet 3. §-a szerinti külön környezeti értékelés készítését és környezeti vizsgálati eljárás lefolytatását, 
mivel a módosítás a természetben kialakult állapot jogi rendezését jelenti, így ez a környezetre káros hatással nem 

lesz. 
 
 
4.3. KÖZLEKEDÉS-HÍRKÖZLÉS 
 
A tervezett módosítás közlekedési munkarész készítését nem igényli, a közúti közlekedésben változás nem történik. A 
közterületbe kerülő terület eddig is főként parkolás, illetve az időszakos piac célját szolgálja. A telek teljes közművel ellátott, 
a módosítással új közműigények nem keletkeznek.  
 
4.4. ÖRÖKSÉGVÉDELEM 
 
A módosítás területe örökségvédelmi szempontból nem érintett, azaz a módosítás régészeti lelőhelyet, műemléket, műemléki 
környezetet nem érint.  
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