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I. BEVEZETŐ 

 
1. Településfejlesztési döntés 

Madocsa  község  Önkormányzatának  Képviselő‐testülete  90/2018  (VI.  27.)  Kt  számú  határozatában 
(Településfejlesztési döntés) úgy döntött, hogy Településrendezési tervét módosítja az alábbi pontban: 

 

 a község teljes területére kiterjedő bányászati tilalom előírása a HÉSZ‐ben 

 a belterületi 17 hrsz‐ú ingatlan Vt jelű építési övezetbe történő átsorolása (1. tömb) 

 a  belterületi  769.  és  770  hrsz‐ú  ingatlanok  25  m  hosszúságú  hátsókerti  részének  Vin  jelű 
építési övezetbe történő átsorolása (2. tömb) 

 kelet felől a Kert utca, dél felől a Tihany utca, nyugat felől a Székespart utca, északról  pedig a 
0270/47  hrsz‐ú  ingatlan  által  lehatárolt  Lf1  jelű  építési  övezet  Lf2  építési  övezetbe  történő 
átsorolása. (3. tömb) 

 
 
2. Előzmények 

Madocsa község külterületén külszíni bányászati tevékenység végzésére merült fel igény. A lakosság 
tiltakozásának eredményeként az Önkormányzat népszavasát tartott.  
 
Az  "Akarja‐e Ön,  hogy Madocsa  Község Önkormányzatának  Képviselő‐testülete  a  településrendezési 
tervében tilalmazza a kavics és homokbányászatot érintő külszíni bányatelek nyitását, illetve fektetését 
Madocsa közigazgatási területén?" kérdésről 2018. június 10. napján megtartott helyi népszavazás 
10/2018.  (VI.10.)  Helyi  Választási  Bizottsági  határozatban  megállapított  eredménye  a  Képviselő‐
testület részére a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a 
népszavazási  eljárásról  szóló  2013.  évi  CCXXXVIII.  törvény  60.§  (1)  bekezdése  alapján  döntési 
kötelezettséget keletkeztet. 

A népszavazás eredményének figyelembevétele érdekében döntött úgy a képviselő‐testület, hogy a 
településrendezési eszközök tervlapjai mellett – melyek jelenleg sem teszik lehetővé a bányászati 
tevékenységet azáltal, hogy erre a célra alkalmas területfelhasználási egységet, illetve a Szabályozási 
tervlapokon övezetet, építés övezetet nem jelöl – a Helyi Építési Szabályozásról szóló 7/2017 (VII. 3.) 
önkormányzati rendeletét is módosítja.   

 



Az előzetes egyeztetések során további kisebb léptékű módosítási igények is felmerültek az alábbi 
területeken: 

 

 

Jelenleg hatályban lévő dokumentumok: 

Településfejlesztési koncepció – elfogadva 68/2016. (VII. 13.) önkormányzati határozattal 
Településszerkezeti terv – elfogadva 75/2017.(VI.28.) önkormányzati határozattal 
Helyi Építési Szabályzat – jóváhagyva 7/2017 (VII. 3.) rendelettel 
Környezeti értékelés szükségességéről szóló tájékoztatás és döntés ‐ folyamatban 
Madocsa község településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép‐érvényesítéssel 
összefüggő partnerség egyeztetés helyi szabályairól szóló 10/2017 (X. 2.) önkormányzati rendelettel 

1. 

2.

3. 



 
3. A módosítás általános célja, rövid leírása:  

 

 a község teljes területére kiterjedő bányászati tilalom előírása a HÉSZ‐ben 

Az  önkormányzat  képviselő‐testülete  eleget  kíván  tenni  a  népszavazás  eredményének,  ennek 
megfelelően  a  bányászati  tevékenységet  a  helyi  építési  szabályzatuk  rendeletébe  kívánják 
korlátozni. 

A HÉSZ módosítása  során,  ha  valamely magatartást  az  országos  szintű  jogszabályok  kifejezetten 
megengednek,  akkor  azt  a  képviselő‐testület  nem  tilthatja meg  az  egész  illetékességi  területére 
kiterjedő  érvénnyel.  A  HÉSZ módosítás  tervezete  ennek megfelelően  nem  a  teljes  közigazgatási 
területen belül tiltja, hanem területfelhasználáshoz köti a korlátozást. 

A módosítás kizárólag a helyi építési szabályzatot érinti. 

 a belterületi 17 hrsz‐ú ingatlan Vt jelű építési övezetbe történő átsorolása (1. tömb) 

Az adott földrészlet övezeti átsorolására intézmény‐fejlesztés miatt van szükség. 

A módosítás érinti a településszerkezeti tervet és a belterületi szabályozási tervlapot is. 

 

 

 a  belterületi  769.  és  770  hrsz‐ú  ingatlanok  25  m  hosszúságú  hátsókerti  részének  Vin  jelű 
építési övezetbe történő átsorolása (2. tömb) 

Az adott terület övezeti átsorolására intézmény‐fejlesztés miatt van szükség. 

A módosítás érinti a településszerkezeti tervet és a belterületi szabályozási tervlapot is. 

 



 

 kelet felől a Kert utca, dél felől a Tihany utca, nyugat felől a Székespart utca, északról pedig a 
0270/47  hrsz‐ú  ingatlan  által  lehatárolt  Lf1  jelű  építési  övezet  Lf2  építési  övezetbe  történő 
átsorolása. (3. tömb) 

Az  Lf2  építési  övezetbe  való  átsorolással  lehetőség  nyílik  a  357.  hrsz‐ú  telek  megosztására.  A 
megosztással a Kert utca felé új építési telek alakulhat ki. 

A módosítás kizárólag a belterületi szabályozási tervlapot érinti. 

 



 

A  fent  ismertetett  tervmódosítás  nem  érinti  a  településszerkezetet  meghatározó  műszaki 
infrastruktúra fő hálózatát, nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, valamint nem történik 
zöld, vízgazdálkodási, erdő‐ és  természetközeli  terület megszüntetése, ezért az egyeztetés  történhet 
egyszerűsített eljárásban.  

Az  egyszerűsített  eljárás  lefolytatásáról  a  képviselő‐testület  a  településfejlesztési  koncepcióról,  az 
integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes 
településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló  314/2012.  (XI.  8.)  Korm.  rendelet  (továbbiakban 
EljR)  32.  §  (4)  bekezdésben  foglaltak  figyelembe  vétele  mellett  döntött  a  90/2018  (VI.  27.) 
önkormányzati határozatában. 

 

Az eljárás során módosításra kerül a Településszerkezeti terv, a Helyi Építési Szabályzat és a belterületi 
Szabályozási tervlap. 

 
4. Tájékoztatás a környezeti vizsgálat szükségességéről 

Megállapítható,  hogy  a  rendezési  terv  módosítása  az  egyes  tervek,  illetve  programok  környezeti 
vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: KR.) 1.§ (3) bekezdésének hatálya alá 
tartozik, azaz a tervmódosítás várható környezeti hatása jelentőségének eseti meghatározása alapján 
dönthető el, hogy kell‐e a környezeti vizsgálat szükségessége. 

A  várható  környezeti  hatás  jelentőségének  eldöntése  céljából  a  KR.  4.§  (3)  szerint  az  alábbi 
tájékoztatást adjuk. 
 
 
A tervezett módosítás várható környezeti hatásainak értékelését a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (KR.) 
2. számú mellékletében foglalt szempontrendszer szerint elvégeztük és az alábbiakat állapítottuk meg. 

1. A településrendezési tervet érintő tervezett módosítások 
a) az Országos Területrendezési tervről szóló törvény és a Tolna Megyei Területrendezési tervről 

szóló határozat előírásaival összhangban vannak; 
b) egyéb, a területet érintő más tervekkel összhangban vannak; 
c) nem  vonatkoznak  olyan  területre  vagy  kérdéskörre,  ahol  jelentős  környezeti  problémák 

lennének; 
d) műemléket, műemléki környezetet, helyi védelemre érdemes objektumokat nem érintenek 
e) régészeti  területet  az  1.  tömb  érint.  A  területen  földmunkával  járó  építési  tevékenységnél 

leletek  előkerülésével  lehet  számolni,  ezért  a  régészeti  értékek  védelme  érdekében  a 
vonatkozó  jogszabályok  ismerete  már  a  tervezés  fázisában  fontos  a  jogkövető  magatartás, 
anyagi ráfordítás és időigény szempontjából. 

f) az  1.  tömb  településképvédelmi  területbe  tartozik.  A  területre  vonatkozó  előírások 
környezetre gyakorolt hatásukat tekintve irreleváns 

g) nem  része  az  Országos  Ökológiai  Hálózatnak  és  nem  érinti  Natura2000,  Tájképvédelmi 
szempontból kiemelten kezelendő területek vagy egyéb természetvédelmi terület;  

h) környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályokat nem érint. 
 
2. A településrendezési‐terv módosítás várható környezeti hatásai 
a) várhatóan nem jelentősek, visszafordíthatatlan folyamatokat nem indítanak el; 
b) negatív környezeti hatásokat nem indukál, azokat várhatóan nem erősíti; 
c) az országhatáron nem terjednek át; 
d) a  tervezett  intézkedések  közvetetten  az  emberi  egészségre,  a  környezetre  kockázatot  nem 

jelentenek; 



e) feltételezhetően  nem  idéznek  elő  olyan  társadalmi,  gazdasági  folyamatokat,  amelyek 
közvetett módon környezeti következménnyel járhatnak; 

f) új környezeti konfliktusok, problémák megjelenését, meglévők  felerősödését várhatóan nem 
eredményezik; 

g) környezettudatos,  környezetbarát  magatartás,  életmód  lehetőségeinek,  feltételeinek 
gyengítését vagy korlátozását nem eredményezik; 

h) a  helyi  adottságoknak  megfelelő  optimális  térszerkezettől,  területfelhasználási  módtól  való 
eltérés fenntartását vagy létrehozását nem eredményezik; 

i) a természeti erőforrások megújulásának korlátozását nem eredményezik; 
j) a  vízgyűjtő‐gazdálkodás  egyes  szabályiról  szóló  kormányrendeletben  a  vizekre  és  a  védett 

területekre meghatározott környezeti célkitűzések elérése, illetve megtartása nem hiúsul meg, 
a vizek vagy a védett területek állapotromlása nem következik be. 

3. A tervmódosítással érintett  
a) terület  a  környezeti  elemeket  figyelembe  véve  érzékeny,  illetve  sérülékeny  területet  nem 

érint. 
b) területen  a  környezetvédelmi  határértékeket  [Kvt.  4.  §  24.,  25.,  26.  pontjai]  elérő  vagy  azt 

meghaladó igénybevétel, kibocsátás, illetve szennyezettség nem ismert; 
c) terület  hasznosítása  a  tervmódosítás  előtti  állapotokhoz  képest  nem  eredményez  jelentős 

változást. 
 
A  településrendezési  terv  módosítása  a  jelenlegi  környezethasználattal  összhangban  van,  negatív 
környezeti hatást nem eredményez.  
 
A  tervezési  feladattal  kapcsolatosan előzetesen  leírt  tények és  szempontok, valamint a KR. 2.  számú 
melléklete szerint elvégzett értékelés alapján szakmai álláspontunk az, hogy a jelen tervezési feladat és 
tervmódosítás környezeti vizsgálat nélkül is megvalósítható.  
 
 

5. Biológiai aktivitásérték szinten tartása 
 
Az  épített  környezet  alakításáról  és  védelméről  szóló  1997.  évi  LXXVIII.  törvény  alapján  újonnan 
beépítésre  szánt  területek  kijelölésével  egyidejűleg  a  település  közigazgatási  területének  ‐  a  külön 
jogszabály alapján számított ‐ biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest 
nem csökkenhet. 
 
A  településrendezési  terv  módosítása  nem  jár  újonnan  beépítésre  szánt  terület  kijelölésével,  ezért 
biológiai aktivitás érték számítás nem készül. 
 



II.  HATÁROZATI JAVASLAT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYÁSÁHOZ 
 
 

Madocsa község Önkormányzat Képviselő‐testülete 
/2018. () számú határozata 

Madocsa község Településszerkezeti terv módosításának elfogadásáról  
 
 

Madocsa  község  Önkormányzatának  Képviselő‐testülete  az  épített  környezet  alakításáról  és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 6. § (1) bekezdése és a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes 
településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló  314/2012.  (XI.  8.)  Kormányrendelet  16.  §  (1) 
bekezdése alapján az alábbi döntést hozza: 
 

Madocsa  község  Önkormányzat  Képviselő‐testületének  90/2018  (VI. 
27.)  számú  határozatában  jóváhagyott  településfejlesztési  döntések 
tekintetében a 75/2017.(VI.28.) önkormányzati határozattal elfogadott 
Madocsa  község  Településszerkezeti  tervének  módosítását  az  alábbi 
mellékletekkel jóváhagyja: 
 
Településszerkezeti tervlap:  1. melléklet 
Településszerkezeti terv leírása:  2. melléklet 
Település területi mérlege:  3. melléklet 
Területrendezési tervvel való összhang igazolása:  4. melléklet 
 
 
 
 
 
 
  polgármester   jegyző 

  



1. melléklet 

…………….. számú önkormányzati határozathoz 
 

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVLAP 

 

Módosult részek kivágata 

 

 

 



 



2. melléklet 

……………………számú önkormányzati határozathoz 

 
 

MADOCSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2018/1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA 
 

 

1. A területfelhasználás 

Madocsa belterületi részén lévő 17. hrsz‐ú földrészlet Vt jelű építési övezetbe (1. számú tömb), az 769. 
és 770. hrsz‐ú  földrészletek telekvégének 25 méteres mélységű telekrésze a szomszédos területekkel 
azonos, Vin jelű építési övezetbe kerül átsorolásra (2. számú tömb).  

A község egyéb közigazgatási területeinek területfelhasználása változatlan marad. 
 

2. A tájrendezési és természetvédelem 

 
A tervezési területek nem állnak természetvédelmi oltalom alatt, tájrendezési javaslatot nem igényel. 

 

3. A zöldfelületi rendszer 

Az övezeti átsorolások a település meglévő zöldfelületi rendszerében változást nem eredményeznek.  

 

4. Az örökségvédelem 

A tervezési területen belül helyi védelemre érdemes épület vagy helyi védelem alatt álló épület, illetve 
országos védelem alatt álló épület nincs, műemléki környezet nem érinti.  

Régészeti  lelőhely  vagy  régészeti  érdekű  terület  az  övezeti  átsorolással  érintett  helyszínen  nem 
ismeretes.  Az  építés  során  előkerülő  régészeti  leletek  felbukkanása  esetén  a  hatályos  vonatkozó 
jogszabályok betartandók. 

A  módosítással  érintett  tömbökön  belül  a  módosítás  műemléket,  műemléki  környezetet,  helyi 
védelemre érdemes objektumokat nem érintenek. 

Régészeti területet az 1. tömb érint. A területen földmunkával járó építési tevékenységnél leletek 
előkerülésével lehet számolni, ezért a régészeti értékek védelme érdekében a vonatkozó jogszabályok 
ismerete már a tervezés fázisában fontos a jogkövető magatartás, anyagi ráfordítás és időigény 
szempontjából. 

Az 1. tömb településképvédelmi területbe tartozik. A területre vonatkozó külön előírások az övezeti 
átsorolás szempontjából nem relevánsak. 

5. A közlekedés 

Az övezeti átsorolással érintett ingatlanok közlekedési kapcsolatai ‐ a 769. és 770. hrsz‐ú ingatlanok 
hátsó telekrészét leszámítva ‐ jelenleg is megoldottak.  

A 769. és a 770. hrsz‐ú ingatlanok megosztása és a 771. hrsz‐ú ingatlannak való telekösszevonása 
folyamatban van. 

A tervmódosítás közlekedés tervezői feladatot nem igényel. 

 



6. A közműellátás 

A  tervezési  területek  hírközlési  és  közművesítési  ellátása  megoldott,  illetve  a  jelenlegi  hálózatról 
bővítéssel megoldható.  

Az övezeti átsorolása közművesítési és hírközlési tervezői feladatot nem igényel. 

 

7. A környezetvédelem 
 
Az övezeti átsorolás az alábbi környezetvédelmi kérdéseket veti fel: 

Földvédelem:  

 A tervmódosítás termőföld igénybevételével nem jár.  
– A  létesítmények  építése,  bontása,  felújítása  során  törekedni  kell  arra,  hogy  az  előidézett 

környezeti hatások ne okozzák a talaj termőképességének csökkenését. 
– Az  esetleg  keletkezett  veszélyes  hulladékok  szakszerű  tárolásáról,  valamint  az  építési  munka 

befejezése után azok elszállításáról a kivitelező köteles gondoskodni. 
 

Felszín alatti vizek védelme: 
– Az 1. és a 2. tömb országos vízminőség védelmi területtel érintett. A területen az OTRT 15. § (1) 

bekezdése  alapján  a  keletkezett  szennyvíz  övezetből  történő  kivezetéséről  és  az  övezeten  kívül 
keletkezett  szennyvizek  övezetbe  történő  bevezetéséről  a  kiemelt  térség  és  a  megye 
területrendezési  tervében  rendelkezni  kell.  Továbbá  ki  kell  jelölni  a  vízvédelemmel  érintett 
területeket,  és  a  helyi  építési  szabályzatban  az  építési  övezetre  vagy  övezetre  vonatkozó 
szabályokat kell megállapítani. A 2017‐ben készült  településszerkezeti  terv tartalmazza az övezet 
határát.  Az  övezetben  bányászati  tevékenységet  a  bányászati  szempontból  kivett  helyekre 
vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. 

– A tervezési területek nitrátérzékeny területen fekszenek, mely az övezeti átsorolás szempontjából 
nem releváns. 

– A tervezési területeken szennyeződött területről nincs tudomásunk. 
 
Zaj‐ rezgésterhelés, levegőszennyezés:  
– A  módosítással  érintett  területeken  és  azok  környezetében  légszennyezettség  szempontjából 

ökológiailag  sérülékeny  területek  nincsenek.  A  környezeti  levegőben  található  légszennyező 
anyagokra vonatkozó határértékeket a  levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött 
légszennyező  pontforrások  kibocsátási  határértékeiről  szóló  4/2011.  (I.  14.)  VM  rendelet 
szabályozza. 

– A módosítással  érintett  területeken  tervezett  tevékenységekkel  kapcsolatban  nincs  tudomásunk 
olyan tevékenységről, mely jelentős levegőszennyezéssel járna. 

– A  tervezési  területeken  zajtól  védendő  helyiségek  vannak  (lakószoba,  tanterem,  stb),  melyekre 
vonatkozó zajhatárértékek teljesülése övezeti besorolások szempontjából biztosított. 

– Zaj‐  és  rezgésterhelés  szempontjából  a  területfelhasználási  egységek  módosítása  a  meglévő 
állapothoz képest kedvezőtlen helyzetet nem eredményez. 

– A  területekre  vonatkozó  zajhatárértékeket  a  27/2008.  (XII.3.)  KvVM‐EüM  együttes  rendelet 
tartalmazza. 

 

 

8. A védőterület és védősávok 

A tervezési területeket védőterület vagy egyéb védősáv nem érinti. 

Védőterület vagy védősáv tervben való kijelölése nem indokolt. 



9. A korlátozások 

A tervezési területeket közül az 1. számú tömböt érinti a településkép védelmi szempontból kiemelten 
kezelendő terület. A területre vonatkozó előírásokat és esetleges korlátozásokat külön önkormányzati 
rendelet tartalmazza. 

Az 1. számú tömb területén régészeti lelőhely fekszik. Földmunkával járó építési tevékenység esetén a 
vonatkozó előírások alapján kell eljárni. 

 

 



3. melléklet 

…../2018       önkormányzati határozathoz 

 
 

A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE 

 

A területi mérleg lényege, hogy a település közigazgatási területének egészére vonatkozó, az eltérő 
területfelhasználási kategóriába tartozó meglévő és tervezett területek meghatározásra és 
összegzésre kerülnek (hektárba). 

 

Területi mérleg a 75/2017 (VI. 28.) önkormányzati határozattal elfogadott településszerkezeti terv 

alapján a következő 

  2017  módosítást követően 

  szerkezeti terv szerinti állapot 

terület‐felhasználás  (ha) 

Kertvárosias lakóterület  39,2  39,2 

Falusias lakóterület  120,0  120,15 

Településközpont vegyes terület  9,2  9,05 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület  10,5  10,5 

Ipari terület  32,7  32,7 

Beépítésre szánt különleges terület  1,1  1,1 

Beépítésre nem szánt különleges terület  5,4  5,4 

Természetközeli terület  4,5  4,5 

Általános mezőgazdasági terület  3443,5  3443,5 

Kertes mezőgazdasági terület     

Erdőterület  219,2  219,2 

Zöldterület  8,3  8,3 

Vízgazdálkodási terület  446,7  446,7 

Összes terület  4340,3 

 

 

 

 



4. melléklet 

…/2018 önkormányzati határozathoz 

 
 

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 
 
A  településrendezési  tervek  készítése,  módosítása  során  meg  kell  teremtetni  az  összhangot  a 
magasabb  szintű  tervekkel,  így  az  Országos  Területrendezési  Tervvel  (továbbiakban  OTrT),  valamint 
Tolna  Megyei  Területrendezési  Tervével  (továbbiakban:  MTrT).  Ez  utóbbi  a  16/2016.  (IX.  26.)  és  a 
9/2012. (III. 28.) önkormányzati rendeletekkel módosított 9/2005. (V. 12.) önkormányzati rendelettel 
került elfogadásra.  
Az  Országos  Területrendezési  Tervről  szóló  2003.  évi  XXVI.  Törvény  szerint  Madocsa  közigazgatási 
területét az alábbi térségekbe sorolja: 

Vegyes területfelhasználású térség, Mezőgazdasági térség, Vízgazdálkodási térség 

Települési térség, Építmények által igénybe vett térség 

A tervezési területek mindegyik belterületen belül, azaz a Települési térségen belül helyezkedik el. 

 

 

Az országos övezetek közül Madocsa területét, illetve azon belül a tervezési területeket az alábbi 
övezetek érintik: 

- Országos ökológiai hálózat: a település területét érinti, a módosítással érintett területet nem. 
- Kiváló  termőhelyi  adottságú  szántóterület:  a  település  közigazgatási  területét  érinti,  a 

módosítással érintett területet nem. 
- Jó termőhelyi adottságú szántóterület: a település közigazgatási területét érinti, a módosítással 

érintett területet nem. 
- Kiváló  termőhelyi  adottságú  erdőterület:  a  település  közigazgatási  területét  érinti,  a 

módosítással érintett területet nem. 
- Tájképvédelmi  szempontból  kiemelten  kezelendő  terület:  a  település  közigazgatási  területét 

érinti. A módosítással érintett területeket nem. 
- Világörökségi és világörökségi várományos terület: a település területét nem érinti.  



- Országos vízminőség‐védelmi terület: a település területét érinti. A tervezési területek közül az 
1. tömböt és a 2. tömböt érinti. 
Előírások: 
15.  §  (1)  Az  országos  vízminőség‐védelmi  terület  övezetében  keletkezett  szennyvíz  övezetből 
történő  kivezetéséről  és  az  övezeten  kívül  keletkezett  szennyvizek  övezetbe  történő 
bevezetéséről a kiemelt térség és a megye területrendezési tervében rendelkezni kell. 

(2) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni 
a vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési övezetre vagy 
övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani. 

(3)  Az  övezetben  bányászati  tevékenységet  a  bányászati  szempontból  kivett  helyekre 
vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. 
 

- Nagyvízi meder területe: a település területét érinti. A tervezési területeket nem. 
- Kiemelt fontosságú honvédelmi terület: a település területét nem érinti. 

 

 
 

 

01. ORSZÁGOS ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT ÖVEZETE 
02. KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ SZÁNTÓTERÜLET 

ÖVEZETE 

 

03. JÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ SZÁNTÓTERÜLET ÖVEZETE  04. KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ ERDŐTERÜLET 



05. TÁJKÉPVÉDELMI SZEMPONTBÓL KIEMELTEN KEZELENDŐ TERÜLET 
ÖVEZETE 

07. ORSZÁGOS VÍZMINŐSÉG‐VÉDELMI TERÜLET 

 

08. NAGYVÍZI MEDER TERÜLETE   

 



Tolna  Megye  Területrendezési  Tervének  /jóváhagyva  1/2005.  (II.  21.)  önkormányzati  rendelet, 
módosítva 4/2012.  (II. 17.), 11/2016.  (IX. 26.) önkormányzati rendeletekkel/ Térségi Szerkezeti Terve 
szerint a tervezési területek mindegyikét Települési térségbe sorolja. A térségen belül az OTRT 6. § (2) 
d. pontja alapján bármely területfelhasználási egység kijelölhető.  
 

 
 

Az MRT övezetei közül Madocsa területét az alábbiak érintik: 

1‐3.  Magterület,  ökológiai  folyosó,  pufferterület:  A  település  közigazgatási  területét  érinti,  a 
módosítással érintett területeket nem.  
4‐5.  Kiváló  termőhelyi  adottságú és  jó  termőhelyi  adottságú  szántóterület  övezete: mindkettő  övezet 
érinti a község területét, a módosítással érintett területeket nem. 
6‐7.  Kiváló  termőhelyi  adottságú  erdőterület,  erdőtelepítésre  javasolt  terület:  A  település 
közigazgatási területét érinti minkét övezet, a tervezési területeket nem.  
8. Tájképvédelmi szempontból kieme  lten kezelendő terület övezete: 
A település közigazgatási területét érinti, a tervezési területeket nem. 
9. Világörökségi és világörökségi várományos terület:  
A település közigazgatási területét nem érinti. 
12. Ásványi nyersanyagvagyon‐terület övezete: 
A település közigazgatási területét nem érinti. 
13‐14. Kiemelt fontosságú honvédelmi terület, honvédelmi terület: 
A település közigazgatási területét nem érinti. 
15.  Rendszeresen  belvízjárta  terület:  a  település  közigazgatási  területét  érinti,  pontos  határát  a 
hatályos tervlapok jelölik. Ez alapján a 3. tömb érintett.   
16.  Földtani  veszélyforrás  területe:  A  település  területét  érinti  az  övezet.  A  település  hatályos 
szerkezeti terve jelöli ezek pontos kiterjedését, mely alapján a tervezési területek nem érintettek. 
17. Tájrehabilitációt igénylő terület: A település közigazgatási területét nem érinti. 
18. Szélerőműpark telepítéséhez vizsgálat alá vonható terület: a tervezési területet érinti.  
 



MAGTERÜLET, ÖKOLÓGIAI FOLYOSÓ, PUFFERTERÜLET  KIVÁLÓ ÉS JÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ SZÁNTÓTERÜLET 

KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ ERDŐTERÜLET, 
ERDŐTELEPÍTÉSRE JAVASOLT TERÜLET 

TÁJKÉPVÉDELMI SZEMPONTBÓL KIEMELTEN KEZELENDŐ 
TERÜLET 

RENDSZERESEN BELVÍZJÁRTA TERÜLET  FÖLDTANI VESZÉLYFORRÁS TERÜLET 

 



III. MÓDOSÍTÓ RENDELET‐TERVEZET 
 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő‐testületének 
.../2018. (         ) önkormányzati rendelete 

 
Madocsa község helyi építés szabályozásáról szóló 7/2017. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

(TERVEZET) 

Madocsa  község  Önkormányzata  Képviselőtestülete  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.)  kormányrendelet  9. 
mellékletében  biztosított  véleményezési  jogkörében  eljáró  …………………….    véleményének  kikérésével  a 
következőket rendeli el: 

1. § 

Madocsa  község  helyi  építési  szabályozásáról  szóló  7/2017.  (VII.  3.)  önkormányzati  rendelet 
(továbbiakban Rendelet) 2. melléklet Sz‐2 jelű belterületi szabályozási tervlapján a  

Fő utca – Posta utca – Templom tér – Iskola utca által határolt tömbre, 
és a Paksi út – Kossuth L. utca – Zöldmező út – Belterület határ – Mester utca – Temető 
utca által határolt tömbre,  
valamint  a  Kert  utca  ‐    Tihany  utca  ‐  Székespart  utca  ‐  0270/47  hrsz‐ú  út  által  határolt 
tömbre vonatkozó normatartalom helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 
 

2. § 

A Rendelet 6. § (2) bekezdés bb. pontja helyébe jelen rendelkezés lép: 

„ bb)  intézményterület          Vin” 

3.  

A Rendelet 7. §‐a a következő rendelkezéssel egészül ki: 

„(4) A beépítésre szánt terület építési övezeteiben ásványi nyersanyag külfejtéses kitermelése nem 

végezhető.” 

4. § 

A Rendelet a következő fejezettel egészül ki: 

 

„12/A. Általános szabályok 

12/A. § A beépítésre nem szánt terület övezeteiben ásványi nyersanyag külfejtéses kitermelése nem 
végezhető.” 



 

5. § 

A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 

6. § 

A Rendelet 2. függeléke helyébe jelen rendelet 1. függeléke kerül. 

 

7. § 

(1) Ez a rendelet  ……….napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést követően induló ügyekben 
alkalmazni kell.  

(2) A  hatálybalépést  megelőzően  érkezett  és  jogerősen még  el  nem  bírált  ügyekben  jelen  rendelet 
akkor  alkalmazható,  ha  a  rendelet  a  kérelem  tárgyára  vonatkozóan  kedvezőbb  elbírálásokat 
tartalmaz.  

 

sk. 

 

sk. 

polgármester  jegyző 

 
 
Madocsa, 2018.  



1. melléklet 

a …../2018. () önkormányzati rendelethez 

 
Sz‐2 jelű belterületi szabályozási tervlap  

Fő utca – Posta utca – Templom tér – Iskola utca által határolt tömbre, 
a Paksi út – Kossuth L. utca – Zöldmező út – Belterület határ – Mester utca – Temető utca által 

határolt tömbre, 
valamint a Kert utca ‐  Tihany utca ‐ Székespart utca ‐ 0270/47 hrsz‐ú út által határolt tömbre 

 
vonatkozó szabályozási tervlapja 

 







 
 
 
 
 



2. melléklet 

a …../2018. () önkormányzati rendelethez 

 

 

 

 



1. függelék 
a ……………/2018. () önkormányzati rendelethez 
 

„2.  függelék a 7/2017. (VII.3.) önkormányzati rendelethez 
RÉGÉSZETI LELŐHELYEK JEGYZÉKE 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
91859  Madocsa  53  Hosszu‐dülő 2  0265/48, 0265/48, 0265/50, 0265/51 
91861  Madocsa  54  Hosszu‐dülő 3  0269/65, 0269/71 



 
IV. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT EGYSÉGES SZERKEZETBE DOLGOZVA  

A  TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOKKAL 
 



       
 
 

MADOCSA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI 
KONCEPCIÓJA ÉS 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 
 

 
 
 

 
IV. kötet: 

Helyi Építési Szabályzat 
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MADOCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
7/2017. (VII.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 
 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 
(1) bekezdés a) pontja, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 1.) pontja, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdés és 13. § (1) bekezdésében megállapított 
feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a te-
lepülésfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról, és a településren-
dezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8) Korm. rendelet 9. mellékletében megjelölt véleményezésben résztvevő szer-
vek egyetértésével a következőket rendeli el: 
 
 

ELSŐ RÉSZ 
Általános rendelkezések 

1. A rendelet hatálya 

1. § (1)  Jelen rendelet hatálya Madocsa közigazgatási területére terjed ki. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott területen területet felhasználni, építési telket, 
vagy területet kialakítani, a földrészleteken építési tevékenységet folytatni, 
rendeltetést megváltoztatni, ilyen célra hatósági engedélyt adni az Országos 
Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997 Korm. rendelet 
(továbbiakban: OTÉK) előírásainak, az önkormányzatnak a településkép védelméről 
szólórendelet előírásainak, valamint jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően 
szabad. 

(3) Jelen szabályzat az alábbi mellékletekkel együtt érvényes: 

a) 1. melléklet: Övezeti előírások összefoglaló táblázata 

b) 2. melléklet: A Pécsépterv Stúdió 549/2015 jelzőszámú dokumentációjának 
1:10000 léptékű és 1:4000 léptékű szabályozási tervlapja.1 

(4) Jelen szabályzathoz az alábbi függelékek kapcsolódnak. 

a)   1. függelék: Más jogszabályban szereplő korlátozások 

b)   2. függelék: A régészeti lelőhelyek jegyzéke 

c)   3. függelék: Műemlékek jegyzéke 

 

                                                           
1 Módosította a  …./2018 () önkormányzati rendelet. Hatályos: 2018. ………… 
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2. A szabályozás elemei 

2. § (1)  Kötelező erejű szabályozási elemek, melyek módosítása csak a Szabályozási Terv 
módosítása esetén lehetséges:  

a) szabályozási vonal, 

b) építési övezet, övezet határa,  

c) területfelhasználási egység besorolása,  

d) tervezett belterületi határ,  

e) építési hely, 

f) beültetési kötelezettség. 

(2) A nem önkormányzati döntéskörbe tartozó jogszabálytól függő szabályozási 
elemek, valamint a más önkormányzati rendeletben szabályozott elemek – e 
rendelet szempontjából informatív elemek – változása, változtatása nem igényel 
rendezési tervmódosítást. Ide tartoznak a táji, természeti, régészeti, építészeti 
értékvédelem helyi jelentőségű elemei. 

(3) Az (1), (2) bekezdésben nem említett szabályozási elemek javaslati jellegűek, a 
további tervezési és építési engedélyezési eljárás során irányadóként veendők 
figyelembe. 

3. Közterület alakítás 

3. § (1)  A szabályozási terv közlekedési és zöldterületi közterületet jelöl.  

(2) A meglévő közterületeken kívül a beépítésre szánt területen közterületet alakítani a 
szabályozási vonalak figyelembe vételével lehet.  

(3) A területfelhasználási egységeken belül - az értékvédelmi területek kivételével - 150 
m-t meg nem haladó hosszúságú kiszolgáló köz-, vagy magánút alakítható ki. 

4. Az építészeti örökség helyi védelme 

4. §        Az építészeti örökség helyi védelmének tárgyát azok az értékek képezik, amelyeket 
az Önkormányzatnak a településkép védelméről szóló rendelete településtörténeti, 
helyi építészeti, néprajzi, vagy termeléstörténeti értéke miatt védendőnek minősít. 

5. Belterület lehatárolása 

5. § (1) A rendezési tervi célok megvalósítása érdekében a beépítésre szánt területek, a 
település fejlődése által megkívánt ütemben, belterületbe vonhatók.  

(2) A belterület határát a szabályozási terv tartalmazza. 
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MÁSODIK RÉSZ 
Övezeti előírások 

I. Fejezet 
A területhasználat rendszere 

6. A területfelhasználás rendszere 
 

6. § (1) Az 1. § (1) bekezdésben lehatárolt területen - az OTÉK szerint – az alábbi 
megnevezésű és jelű beépítésre szánt és beépítésre nem szánt terület-felhasználási 
egységek találhatók. 

(2) Beépítésre szánt területek: 

a) Lakóterületek 

aa) kertvárosias lakóterület     Lke 

ab) falusias lakóterület     Lf 

b) Vegyes területek 

ba) településközponti terület    Vt 

bb) intézményterület     Vin 

c) Gazdasági területek 

ca) kereskedelmi, szolgáltató terület   Gksz 

d) Különleges területek 

da) mezőgazdasági üzemi terület   Kmü 

db) idegenforgalmi terület    Ki 

(3) Beépítésre nem szánt területek: 

a) Közlekedési területek 

aa) közúti közlekedési terület    

b) Zöldterület      Z 

c) Erdőterületek 

ca) védelmi erdőterület    Ev 

cb) gazdasági erdőterület    Eg 

d) Mezőgazdasági területek 

da) általános mezőgazdasági terület   Má 

db) korlátozott mezőgazdasági terület   Mko 

e) Vízgazdálkodási terület      

 ea) általános vízgazdálkodási terület   Vá 

 eb) hullámtéri erdő terület    Ve 

 ec) hullámtéri hétvégiházas terület   Vh 

 ed) hullámtéri idegenforgalmi terület   Vi 

f) Természetközeli területek 

fa)  nádas       Tkn 
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g) Különleges területek 

ga) sportterület      Ks 

gb) temető terület     Kt 

gc) szennyvíztelep      Ksz 

(4) A terület-felhasználási egységek területe – amennyiben annak több felhasználási 
módú, vagy építési feltételű része van – övezetekre, illetve építési övezetekre 
tagolódik. 

II. Fejezet 
Beépítésre szánt területek 

7. Általános szabályok 

7. § (1) A beépítésre szánt terület övezeteiben az adott építési övezetben megengedett 
funkciót nem zavaró közmű létesítmények – trafó, gáznyomás-szabályozó – szá-
mára önálló telek is kialakítható. E telkek méretét a műszaki igény határozza meg 

(2) A beépítésre szánt területen – a Ki jelű különleges idegenforgalmi területet kivéve – 
a beépítés feltétele a részleges közművesítettség és közüzemi szennyvízelvezetés 
megléte. 

(3) A Ki jelű különleges idegenforgalmi területen a beépítés feltétele a részleges köz-
művesítettség megléte. 

(4) A beépítésre szánt terület építési övezeteiben ásványi nyersanyag külfejtéses kiter-
melése nem végezhető.2 

 

8. Lakóterület 

8.§   (1) A területek elsősorban lakóépületek elhelyezésére szolgálnak, de elhelyezhető más az 
OTÉK vonatkozó szakaszaiban megengedett funkciójú épület is az ott meghatáro-
zott feltételekkel – az üzemanyagtöltő állomás kivételével. 

(2) Falusias és kertvárosias lakóterületen telkenként legfeljebb 2 lakás létesíthető. 

(3) 3Az Lf-2 jelű területen az 400 m2-nél kisebb telken a beépítettség elérheti a 40 %-
ot, ebben az esetben a legkisebb zöldfelületi arány 45 % lehet. 

(4) A területek építési övezetein az építési telkek kialakítása során alkalmazható 
legkisebb telekterületet, azok előírt beépítési módját, legnagyobb beépítettségét és a 
legkisebb zöldfelületi arányt, továbbá a megengedhető legnagyobb 
homlokzatmagasságot az 1. melléklet tartalmazza. 

                                                           
2 Beiktatta a ……../2018 () önkormányzati rendelet. Hatályos: 2018. …….. 
3 Az Állami Főépítész 2017 06. 09-i keltezésű TOD/25/00039-6/2017 ügyiratszámon kiadott OTÉK előírásaitól 
eltérő szabályozáshoz való hozzájárulásával. 
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9.  Vegyes terület 

9. § (1)  A területeken az OTÉK-ban meghatározott funkciójú épületek helyezhetők el, de nem 
létesíthető, nem korszerűsíthető, nem bővíthető üzemanyagtöltő állomás és gépjárműtá-
roló – a személygépjármű tároló kivételével.  

(2)  A területek építési övezetein az építési telkek kialakítása során alkalmazható legkisebb 
telekterületet, azok előírt beépítési módját, legnagyobb beépítettségét és a legkisebb 
zöldfelületi arányt, továbbá a megengedhető legnagyobb homlokzatmagasságot az 1. 
melléklet tartalmazza. 

10. Kereskedelmi szolgáltató terület 

10.§    (1)  A területen az OTÉK-ban meghatározott funkciójú épületek helyezhetők el. 

(2) A területek övezetein az építési telkek kialakítása során alkalmazható legkisebb 
telekméreteket, azok előírt beépítési módját, a legnagyobb beépítettségét és 
legkisebb zöldfelületi arányát, továbbá a megengedhető legnagyobb 
homlokzatmagasságot az 1. melléklet tartalmazza. 

11. Különleges terület 

11. §  (1)  A Kmgü jelű mezőgazdasági üzemi területen mezőgazdasági üzemi épületeken kí-
vül más a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységű épüle-
tek is elhelyezhetők. 

(2) A Ki jelű idegenforgalmi területen az idegenforgalmat szolgáló épületek helyezhe-
tők el. 

(3) A területen az építési telkek kialakítása során alkalmazható legkisebb 
telekméreteket, azok előírt beépítési módját, a legnagyobb beépítettségét és 
legkisebb zöldfelületi arányát, továbbá a megengedhető legnagyobb 
homlokzatmagasságot az 1. melléklet tartalmazza 

 

III. Fejezet 
Beépítésre nem szánt területek 

12/A. Általános szabályok 

12/A. § A beépítésre nem szánt terület övezeteiben ásványi nyersanyag külfejtéses kiterme-
lése nem végezhető.4 

 

 

                                                           
4 Beiktatta a ……../2018 () önkormányzati rendelet. Hatályos: 2018. …….. 
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12. Közlekedési és közműterület 

12. § (1)  A közlekedési és közmű terület a következő övezetekre oszlik: 

a) hálózati szerepű közlekedési célú közterület övezete 

b) kiszolgáló szerepű közlekedési célú közterület övezete 

(2) Trafó, gáznyomás-szabályozó, közlekedési építmény a területen elhelyezhető. 

13.  Zöldterület 

13. § (1) A terület fásított és részben más növénnyel betelepített járműforgalom elöl el-
zárt közterület.  

(2) Közkert, közpark létesítése vagy rekonstrukciója csak kertépítészeti terv alapján 
történhet. 

(3) A területen telekosztás nem engedélyezhető.  

14. Erdőterület 

14. §  (1)  A területen lévő erdők rendeltetésük szerint  

a) Ev jelű védelmi erdők, 

b) Eg jelű gazdasági erdők 

(2) Gazdasági erdő területén a terület rendelétetésének megfelelő épület létesíthető 0,5 
%-os beépítettséggel és 7,5 m homlokzatmagassággal. 

(3) A szabályozási tervben erdőként jelölt területen csak akkor lehet építést 
engedélyezni, ha azon már az erdőtelepítés megtörtént.  

15. Mezőgazdasági terület 

15. §    Mezőgazdasági területen belül az azonos tájjelleg, földhasználat, a beépítettség in-
tenzitása, továbbá tájképi, környezetvédelmi, ökológiai érzékenysége szerint alábbi 
területfelhasználási egységek találhatók 

a) Má jelű általános mezőgazdasági terület 

b) Mko jelű korlátozott használatú mezőgazdasági terület 

16. § (1) Az Má jelű általános mezőgazdasági területhez azok a területek tartoznak, amelyek-
nél az alapfunkciót érdemben nem korlátozzák környezet- és tájvédelmi, vagy öko-
lógiai érdekek.  

(2) A területen épületet elhelyezni legfeljebb 3 %-os beépítettséggel lehet. 
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17. § (1) Az Mko jelű mezőgazdasági területhez azok a területek tartoznak, amelyeknél az 
alapfunkció mellett a környezet- és tájvédelmi, valamint ökológiai érdekek is jelen-
tős szerepet játszanak.  

(2) A terület földrészletein a legeltetéses állattartást, valamint a pihenést, testedzést, 
tájékoztatást szolgáló, és a terület fenntartásához szükséges építmények és épületek 
helyezhetők el. 

(3) A területen belül a művelési ág nem módosítható szántóra, szőlőre, gyümölcsösre. 

18. § (1)  Mezőgazdasági területen lakóépület csak birtokközponton helyezhető el. 

 (2) A birtokközpont telkén a terület rendeltetésének megfelelő épületek és technológiai 
létesítmények helyezhetők el, az épületeknél 7,5 m-es homlokzatmagasság figye-
lembevételével. 

 (3) A birtokközpont tájképbe illesztése érdekében a telekhatár menti 5 m-es sávot beül-
tetési kötelezettség terheli.  

 

16. Vízgazdálkodási terület 

19. § (1) A V jelű vízgazdálkodási terület az alábbi övezetekre van felosztva 
a) Vá jelű általános vízgazdálkodási övezet 

b) Ve jelű hullámtéri erdő övezet 

c) Vh jelű hullámtéri hétvégiházas övezet 

d) Vi jelű hullámtéri idegenforgalmi övezet 

(2) A Vh jelű övezetben 5 %-ot meg nem haladó beépítettséggel, legfeljebb 30 m2 
beépített területű, lábakon álló, a megengedett padlószint felett legfeljebb 3,5 m 
homlokzatmagasságú hétvégi ház helyezhető el. 

(3) A Vi jelű idegenforgalmi övezetben 90 napra idegenforgalmi célra szolgáló ideigle-
nes építmény helyezhető ki. 

 

17. Különleges terület 

20. § (1) Kt jelű temetői területen épület csak a temetést szolgáló funkcióval, legfeljebb 4,5 m 
homlokzatmagassággal létesíthető  

(2) A temető 50 m-es környezetében a nyugalmat zavaró, vagy a kegyeletet sértő 
tevékenység nem engedélyezhető. 
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21. §  Ks jelű sportterületen a sportolást és a használók ellátását szolgáló létesítmények 
helyezhetők el legfeljebb 4,5 m homlokzatmagassággal. 

22. §  (1) A Ksz jelű hulladék elhelyezési területhez a szennyvíztelep és a hulladékudvar tar-
tozik. 

(2) A területen csak a hulladékok elhelyezésére, ártalmatlanítására és hasznosítására 
szolgáló telephely, épület, vagy műtárgy létesíthető. 
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HARMADIK RÉSZ 
Záró rendelkezések 

23. § (1) E rendelet a településrendezési eszköz állami főépítésznek és a településrendezési 
eljárásban részt vevő összes államigazgatási szervnek történő közlést követő 15. na-
pon, de leghamarább az elfogadástól számított 30. napon lép hatályba. Rendelkezé-
seit a hatályba lépést követően keletkezett ügyekben kell alkalmazni. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 3/2006 (VII. 03.) számú 
Önkormányzati rendelet.  

 

 

Gelencsérné Tolnai Klára 
polgármester 

 

 

dr. Girst Julianna 
jegyző 
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1. melléklet a 7/2017. (VII.3.) önkormányzati rendelethez 
 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT ÖVEZETEK PARAMÉTEREINK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA 
 

 A B C D E F G H 

1 A területfelhasználás Az övezet Az építési telek Az épület 

2 

megnevezése jele 

 

 

sorszáma kialakítható  
minimális 
nagysága 

m2 

beépítési
módja 

legnagyobb
beépítettsége

% 

legkisebb 
zöldfelületi 

aránya 
% 

legnagyobb 
homlokzat 
magassága 

(m) 

3 Falusias lakóterület Lf 1 800 K 30 55 4,5 

4 2 500 K 30 55 4,5 

5 Kertvárosias lakóterület Lke 1 500 SZ 30 55 6,5 

6 Településközponti vegyes terület Vt 1 500 K 45 40 6,5 

7 Intézményterület Vin 1 1500 SZ 45 OTÉK sze-
rint 

7,5 

8 Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület Gksz 1 1500 SZ 45 30 7,5 

9 Különleges mezőgazdasági üzemi terület Kmgü 1 5000 SZ 30 45 10,0 

10 Különleges idegenforgalmi terület Ki 1 5000 SZ 30 45 6,5 
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2. szabályozási terv
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1. függelék a 7/2017. (VII.3.) önkormányzati rendelethez 

 

MÁS JOGSZABÁLYBAN SZEREPLŐ KORLÁTOZÁSOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

2. függelék a 7/2017. (VII.3.) önkormányzati rendelethez 

RÉGÉSZETI LELŐHELYEK JEGYZÉKE 
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91859 Madocsa 53 Hosszu-dülő 2 0265/48, 0265/48, 0265/50, 0265/51 
91861 Madocsa 54 Hosszu-dülő 3 0269/65, 0269/71
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3. függelék a 7/2017. (VII.3.) önkormányzati rendelethez 

MŰEMLÉKEK JEGYZÉKE 
 



 
V. TERVIRATOK, FÜGGELÉKEK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

















































































Szervezet  Ügyiratszám  Keltezés  Vélemény és válaszok 

1. Duna‐Dráva Nemzeti Park 
Igazgatósága 

DDNPI/2539‐
3/2018 

2018.09.07. A község rendezési tervének módosítása ellen kifogást nem emel. 
Környezeti vizsgálatának elvégzését nem tartja szükségesnek. 

2. Tolna Megyei 
Kormányhivatal Élelmiszerlánc‐
biztonsági és Földhivatali Főosztály 
Földhivatali osztály 

10142‐2/2018  2018.09.03. Madocsa Község Településrendezési Tervének 2018/1. számú módosításával szemben 
kifogást nem emel. Javaslatot tesz a településrendezési tervek kialakítása során a 
termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény rendelkezéseit figyelembe venni. 

3. Tolna Megyei 
Kormányhivatal Kormánymegbízott 
Kabinet Állami Főépítész 

TOD/25/00312‐
2/2018 

2018.09.17. Megállapítások a módosításokkal kapcsolatba: 
1. A rendelet tervezetben nem került rögzítésre a bányászati tilalom, kizárólag az 

egységes szerkezetet bemutató rendeletben. 
2. Kéri az AB határozatot figyelembe venni, mely szerint általánosságban betiltani ‐  

jelen esetben a bányászatot ‐  a helyi építési szabályrendeletben nem lehet. 
Válasz 
Az erről szóló 17/1993. AB határozat alapján, ha valamely magatartást az országos szintű 
jogszabályok kifejezetten megengednek, akkor azt a képviselő‐testület nem tilthatja meg 
az egész illetékességi területére kiterjedő érvénnyel. A HÉSZ módosítás tervezete ennek 
megfelelően nem a teljes közigazgatási területen belül tiltja, hanem területfelhasználáshoz 
köti a korlátozást.  

3. Bányászati tevékenység pontos megfogalmazása szükséges a magasabb szintű 
előírásokkal szinkronban. 

4. Vin építési övezet jele nem szerepel a rendelet 6. § ‐ban és a II. fejezetben, 
valamint az 1. számú mellékletben. 

5. A Vi jelű övezet viszont a vízgazdálkodási és a hullámtéri idegenforgalmi terület 
jele is. 

A településrendezési terv módosításával szemben kifogást nem emel a szakmai 
véleményének figyelembevétele mellett. 
 
Megállapítások a környezeti vizsgálathoz: 
a módosítás az épített környezetre jelentős hatással nincs, ezért a környezeti vizsgálat 
lefolytatását nem tartja szükségesnek. 
 



4. Tolna Megyei 
Kormányhivatal Paksi Járási Hivatal 
Földhivatali Osztály 

10.268/2018  2018.09.13. A módosítás földvédelmi szempontból nem kifogásolható, szakhatósági állásfoglalását az 
alábbi kikötésekkel adja meg: 
Amennyiben a módosítás a település külterületén termőföld más célú hasznosítását 
eredményezi‐ mely a hasznosítási kötelezettségtől történő olyan időleges vagy végleges 
eltérés, amellyel a termőföld a továbbiakban mezőgazdasági hasznosításra alkalmatlanná 
válik‐, az illetékes földhivataltól a szükséges engedélyt meg kell kérni, mivel a 2007. évi 
CXXIX. törvény 10.§‐a értelmében „ingatlanügyi hatósági engedéllyel lehet termőföldet 
hasznosítani”. Az engedély hiánya esetén a más hatóságok által kiadott engedélyek nem 
mentesítik az igénybevevőt az e törvényben foglalt jogkövetkezmények alól. 

5. Tolna Megyei 
Kormányhivatal Szekszárdi Járási 
Hivatala Agrárügyi és 
Környezetvédelmi Főosztály 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Osztály 

TO‐04G/80/3466‐
2/2018 

2018.09.03. A tervmódosítás ellen kifogást nem emel, a vonatkozó hatályos jogszabályi előírások 
betartása mellett jóváhagyásra javasolja. 
 
A megkeresés alapján a Hatóság nem tartja szükségesnek környezeti vizsgálat lefolytatását. 

6. Tolna Megyei 
Kormányhivatal Szekszárdi Járási 
Hivatala Műszaki Engedélyezési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Közlekedési és Útügyi Osztály 

KH‐
T/KF/ÚT/NS/A/396‐
1/2018 

2018.09.04. A területrendezési terv módosításával szemben kifogást nem emel. 

7. Tolna Megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi 
Főosztály Népegészségügyi és 
Járványügyi Osztály 

TO/NEF/00738‐
2/2018 

2018.09.04. A tervezett településrendezési terv módosításához környezeti értékelés elkészítése 
környezet‐egészségügyi szempontból nem indokolt. 

8. Baranya Megyei 
Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal 
Agrárügyi Főosztály Erdészeti 
Osztály 

BA‐04/ERD/04651‐
2/2018 

2018.09.  A területrendezési terv módosításával szemben kifogást nem emel. 

9. Közlekedési Hatósági 
Ügyekért Felelős Helyettes 
Államtitkárság Hajózási Hatósági 
Főosztály 

ITM_ERK/31029/20
18 

2018.09.05. A területrendezési terv módosításával szemben kifogást nem emel. 



10. Nemzeti Média‐ és 
Hírközlési Hatóság 

CP/22369‐4/2018    A területrendezési terv módosításával szemben kifogást nem emel. 

11. Honvédelmi Minisztérium 
Állami Légügyi Főosztály 

10673‐2/2018/h  2018.09.10. A területrendezési terv módosításával szemben kifogást nem emel, az adott területre 
vonatkozólag különös követelményeket illetve elvárásokat nem fogalmaz meg. 

12. Honvédelmi Minisztérium 
Hatósági Főosztály 

10563‐2/2018/h  2018.09.06. A dokumentációban foglaltak a honvédelem érdekeit nem érintik, a Magyar Honvédség 
nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása biztosított, ezért az abban 
foglaltakkal kapcsolatban külön észrevételt nem kíván tenni. 

13. Országos Atomenergia 
Hivatal 

OAH‐2018‐00057‐
0572/2018 (AL) 

2018.09.03. Megállapítja, hogy a településrendezési terv az OAH hatáskörét és feladatköreit nem érinti. 

14. Baranya Megyei 
Kormányhivatal Hatósági Főosztály 
Bányászati Osztálya 

PBK/2445‐2/2018.   2018.09.06. 1.  észrevétel lényege: 
A 7/2017. (VII. 3.) számú önkormányzati rendelet (HÉSZ) függelékében szereplő, Duna 
folyó medrében jelölt megkutatott területen kívül további megkutatott terület szerepel az 
Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyon Nyilvántartásában. 
OTrT 19/B. § (1) bekezdésére hivatkozva a településrendezési eszközökben kell tényleges 
kiterjedésüknek megfelelően lehatárolni. 
 
Válasz: 
A jelenlegi tervmódosítás nem érinti a külterületi tervlapokat, ezért a jelölésükre egy 
későbbi módosítás során (mely feltételezhetően felülvizsgálat lesz) kerül sor. 
 
2.  észrevétel lényege: 
A HÉSZ módosítás tervezetében történő ásványi nyersanyag kitermeléssel kapcsolatos 
korlátozásokkal kapcsolatban az OTrT 2. § 1. pontjára és a 19/B. § előírásaira hivatkozik. 
 
„2. § E törvény alkalmazásában: 
4. ásványi nyersanyagvagyon‐terület: kiemelt térségi és megyei területrendezési 

tervekben megállapított övezet, amelyben a megállapított bányatelekkel lefedett és 
bányatelekkel le nem fedett, az állam kizárólagos tulajdonát képező, az Országos 
Ásványanyag Nyilvántartás szerint nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyon területei 
találhatók,” 

 
„Ásványi nyersanyagvagyon‐terület övezete 



 19/B. § (1) Az ásványi nyersanyagvagyon‐terület övezetét a településrendezési 
eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 
 (2) Az (1) bekezdés szerint kijelölt területen, a településrendezési eszközökben csak olyan 
területfelhasználási egység, építési övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi 
nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti el.” 
 
Válasz 
A hivatkozott előírások az ásványi nyersanyag vagyon területre vonatkoznak, mely a 
kiemelt és a megyei tervekben használt övezet. 
Madocsa község közigazgatási területe a hatályos, (utoljára 2016‐ban módosított) megyei 
terv 3.8. melléklete alapján nem tartozik az Ásványi nyersanyagvagyon területbe és így a 
hivatkozott OTrT 19/B § sem vonatkozik a település rendezési eszközeire. 
Jelenlegi tervmódosítás az érintett területen építési övezet vagy övezet változtatással 
egyébként sem jár, így a nyersanyagvagyon távlati kitermelésének ellehetetlenítését nem 
eredményezi.  
 
3.  észrevétel lényege: 
A bányászatról szóló 1993 évi törvény 49. § 3. pontja alapján 
„Ásványvagyon‐gazdálkodás”: a bányafelügyelet azon döntéseinek és intézkedéseinek 
összessége, amely biztosítja 
a) az ásványi nyersanyagok mennyiségének, minőségének és lelőhelyeinek nyilvántartását, 
valamint a nyilvántartás vezetéséhez szükséges adatszolgáltatást, 
b) a megismert és nyilvántartott ásványvagyon megőrzését, védelmét, valamint az 
indokolatlan ásványi nyersanyag‐kitermelések és ‐igénybevételek megakadályozását, 
c) az ásványi nyersanyagok kitermelése során a veszteségek csökkentését és 
 
d) a kitermelt ásványi nyersanyagokkal történő elszámolást, valamint a visszahagyott 
ásványvagyon további kitermelhetőségét.” 
 
Válasz 
A tervmódosítás nem veszélyezteti a fent ismertetett szempontok egyikét sem, hiszen 
biztosított az ásványvagyon nyilvántartása, a védelme, az indokoltalan kitermelése, a 
kitermelés során a veszteségek csökkentése, stb.  



 
4.  észrevétel pontos átemelése 
A Bányakapitányság ásványvagyon‐gazdálkodási hatáskörében megfogalmazott véleménye 
szerint, ha az Önkormányzat akadályt gördít az állam kizárólagos tulajdonát képező ásványi 
nyersanyag hozzáférhetősége és nemzetgazdasági hasznosítása elé, súlyosan sérül az állam 
jogszabályban rögzített joga. 
 
Válasz 
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő‐testülete az 52/2018.(IV.04.) határozatával 
a helyi népszavazásra benyújtott „Támogatja‐e Ön, hogy Madocsa Község közigazgatási 
területén homok‐ és kavicsbánya létesüljön?” kérdésről (a továbbiakban: 1. kérdés), 
valamint az  53/2018.(IV.04.) határozatával az  „Akarja‐e Ön, hogy Madocsa Község 
Önkormányzatának Képviselő‐testülete a településrendezési tervében tilalmazza a kavics‐ 
és homokbányászatot érintő külszíni bányatelek nyitását illetve fektetését Madocsa 
közigazgatási területén?” kérdésről (a továbbiakban: 2. kérdés) helyi népszavazást rendelt 
el. 
   
A 2018. június 10. napján megtartott helyi népszavazás eredménye az alábbiak szerint 
alakult: 
  
Az 1. kérdés tekintetében a 
  a szavazásra jogosult választópolgárok száma:    1571 fő 
  szavazóként megjelent választópolgárok száma:    1207 fő 
  érvényes szavazatok száma:        1202 db 
  „IGEN” szavazatok száma:        23 db 
  „NEM” szavazatok száma:        1179 db 

volt. 
  
A 2. kérdés tekintetében 
  a szavazásra jogosult választópolgárok száma:    1571 fő 
  szavazóként megjelent választópolgárok száma:    1207 fő 
  érvényes szavazatok száma:        1199 db 
  „IGEN” szavazatok száma:        1156 db 



  „NEM” szavazatok száma:        43 db 
volt. 
  
A fenti adatokból egyértelműen látható, hogy Madocsa lakossága nagy arányban utasítja el 
a tervezett homok‐ és kavicsbánya nyitását, és kéri a területrendezési eszköz módosítását a  
bányászati tevékenység tiltása tekintetében. 
   
A  népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a 
népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) szerint: 
„19. A helyi népszavazás kötőereje 
59. § A helyi népszavazás érvényes, ha a választópolgárok több mint fele érvényesen 
szavazott, és eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele a 
megfogalmazott kérdésre azonos választ adott. 
60. § (1) A képviselő‐testület ‐ ha a helyi népszavazás döntési kötelezettséget keletkeztet ‐ 
köteles a helyi népszavazás napjától számított száznyolcvan napon belül az érvényes és 
eredményes helyi népszavazás döntésének megfelelő rendeletet megalkotni vagy 
határozatot hozni. 
(2) Az érvényes és eredményes helyi népszavazással hozott döntés a képviselő‐testületre a 
helyi népszavazás napjától ‐ ha a helyi népszavazás rendeletalkotási kötelezettséget 
keletkeztet, a rendelet kihirdetésétől ‐ számított egy évig kötelező.” 
A 2. kérdésben született eredmény  a Képviselő‐testület részére döntési kötelezettséget 
keletkeztet, ennek megfelelően  a Képviselő‐testület a 2018. június 27‐én megtartott 
ülésén a 90/2018.(VI.27.) határozatában döntött a Helyi Építési Szabályzatáról szóló 
7/2017.(VII.3.) rendeletének módosítására irányuló eljárás megindításáról, melyben a 
község teljes közigazgatási területére kiterjedő bányászati tilalmat kíván előírni. 
 
Madocsa Gazdasági súlya nem jelentős, szerepe csak a mezőgazdaságon belül van. Emiatt 
Madocsa Község Képviselő‐testülete elsődleges fejlesztési lehetőségként a 
mezőgazdaságot, továbbá a Dunát, mint turisztikai akciót fogalmazta meg a 
Településfejlesztési Koncepciójában. 
A település jó természeti és táji adottságokkal rendelkezik, de a Duna szabályozásával a táj 
arculatában a nagy összefüggő szántóföld lett a domináns. A község külterületére a 
Képviselő‐testület a korábban itt honos gyümölcs és zöldségtermesztésre való visszatérést, 



valamint mezővédő erdősávok telepítését tűzte ki elsődleges fejlesztési lehetőségként. 
Ezen elképzeléshez egy külszíni kavicsbánya nyitása nem igazodik. 
Azon túl, miszerint Madocsa Község Képviselő‐testületét köti a népszavazás eredménye, a 
Településfejlesztési Koncepcióban megfogalmazott fejlesztési irányoknak megfelelően 
kívánja továbbra is a település gazdaságát erősíteni. 
 
 

15. Tolna Megyei 
Kormányhivatal Szekszárdi Járási 
Hivatal Hatósági Főosztály 
Építésügyi és Örökségvédelmi 
Osztály 

TO‐04D/40/980‐
2/2018. 

2018.09.10. 1. észrevétel lényege: 
a bányászati tilalom előírása a HÉSZ‐ben örökségvédelmi szempontból, a régészeti 
lelőhelyek területére vonatkozóan támogatandó, mivel összhangban van a Kötv 7. § 4. 
pontja szerinti fenntartható használat elveivel. 

2. észrevétel lényege: 
Az 1. tömb régészeti lelőhelyet érint, ezért felhívja a figyelmet, hogy a régészeti 
feladatellátásból származó időigénnyel, többletköltséggel és esetleges korlátozásokkal 
számolni kell. 

3. észrevétel lényege: 
2‐3. tömbbel kapcsolatban kifogást nem emel 

4. észrevétel lényege: 
41982, Madocsa 5, Felső‐Nyilas régészeti lelőhely kiterjedése módosult 

5. észrevétel lényege 
A HÉSZ 2. függelékében szereplő lelőhely jegyzékből kimaradt 2 lelőhely 
 
 

16. Tolna Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

36700/1242‐
2/2018. ált 

2018.09.04. A tervmódosítás tartalmi elemeivel kapcsolatos elvárásait ismerteti, továbbá az elégséges 
védelmi szint meglétéhez szükséges feladatokat ismerteti. 

17. Közép‐dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság Tolna Megyei 
Szakaszmérnöksége 

Szek‐0243‐
0002/2018 

2018.09.06. A megküldött véleményezési anyaggal kapcsolatban vízrendezési, vízvédelmi, 
vízgazdálkodási és árvízvédelmi szempontból észrevételt nem tesz. 

18. Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal, Megyei 
Főépítész 

405‐1/2018  2018.09.20. A terv módosításával egyetért, észrevételezés nélkül támogatja azt. 
A jelzett változások összhangban vannak Tolna megye Területrendezési Tervével, illetve azt 
nem érinti. 

 


