
 

Ismételt partnerségi egyeztetés 

Enese rendezési eszközök módosítása (21101) 

 

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló Enese Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2/2017. (II. 24.) 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: 

Enese Község területén az Önkormányzat módosítást kezdeményezett a település rendezési 

eszközeiben. 

A véleményezési szakasz megismétlése az alábbiak miatt szükséges: 

Az Állami Főépítészi Iroda záró szakmai véleményében (GY/15/241-2/2022.) leírtak alapján szükséges 

az eljárás véleményezési szakaszának megismétlése. 

„A dokumentáció kiegészítése, illetve jelentős módosítása okán a teljes eljárás véleményezési 

szakaszának megismétlése szükséges.” 

A tervanyagban korábban (a tájékoztatási körben) feljelölt véderdő módosítási szándék törlésre 

került. Továbbá az említett másik (nyugati-északnyugati) tervezett 430/1, 429/5 hrsz-ú véderdősáv (a 

focipályát körülvevő erdősáv, melyet a hatályos tervlapok is tartalmazzák 2013-óta) a településen, 

mely nem is képezte az eljárás egy módosítási pontját sem levételre került a tervlapokról VAMKH 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály javaslatára (VA/AF-EO/7561-4/2021.). 

A 14/32 hrsz-ú zöldterület mezőgazdasági általános területté módosul a GYMSMKH 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály 

(GY/41/01833-8/2021.) kérésére. 

A HÉSZ 8. § (5) bekezdése lecserélődik az Állami Főépítészi Iroda javaslatára (GY/15/239-2/2021.). 

 

 

 

 

 

 



Átnézeti térkép  

 

 

 

 

 

1. MÓDOSÍTÁS 

 

A módosítás oka:  

A belterület északi részén (503 hrsz.), a Dózsa György utcától keletre található falusias lakóterületi 

fejlesztés kibővítése Bezi irányában. Itt a 14/63 hrsz-ú zöld közpark (Zkp) módosulna falusias 

lakóterületté (Lf), csatlakozva a mellette lévő fejlesztési folthoz. 

A módosítás célja: 

A jelenleg felmerült falusias fejlesztési igényekhez igazítani a rendezési tervet. 

A módosítás hatásai: 

A fejlesztés közvetlenül csatlakozik a mellette lévő falusias lakóterülethez, így a bővítésnek nem lesz 

káros hatása a településre. 
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Hatályos szabályozási tervlap részlet: 

 

 

Tervezett szabályozási tervlap részlet: 

 



2. MÓDOSÍTÁS 

A módosítás oka:  

Az Erdészeti hatóság véleménye alapján a 430/1 és a 429/5 hrsz-ú területen lévő véderdő (Ev) nem 

lehet erdő. Ez alapján a területet az Önkormányzat visszamódosítja zöldterületté (Z). 

Hatályos szabályozási tervlap részlet: 

 

Tervezett szabályozási tervlap részlet: 

 

 



3. MÓDOSÍTÁS 

A módosítás oka:  

Az Természetvédelmi hatóság véleménye alapján a 14/63 hrsz-ú területen lévő zöldterületet nem 

javasolt megszüntetni. A Hatóság és az Önkormányzat között történt egyeztetések (GY/41/01833-

8/2021.) alapján a terület falusias lakóterületté módosulhat, ha a 14/32 hrsz-ú zöldterület (Z) 

mezőgazdasági általános (Má) területfelhasználásra módosul. 

Hatályos szabályozási tervlap részlet: 

 

Tervezett szabályozási tervlap részlet: 

 



4. MÓDOSÍTÁS (HÉSZ) 

A módosítás oka:  

Az Állami Főépítészi Iroda a módosítás tájékoztatási szakaszában jelezte (GY/15/239-2/2021.): 

- „A HÉSZ 8. § (5) bekezdése ellentmond a 16. §, 17. § és 19. §-ban foglaltakkal. 

- Javasolt a HÉSZ kiegészítése felsőbb jogszabályváltozás okán az alábbi szabályozással: 

Lakóterületeken minden egyes lakó rendeltetési egység után egy személygépjármű 

elhelyezését saját telken belül kell biztosítani.” 

 

Ezért a HÉSZ 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rész lép: 

 

„(5) Lakóterületeken minden egyes lakó rendeltetési egység után egy személygépjármű elhelyezését 

saját telken belül kell biztosítani.” 

 

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

 

Jelen esetben a kijelölt új beépítésre szánt terület 0,16 ha. Így a biológiai aktivitásérték 

számításra nincs szükség a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 18. §-a alapján. 

 

A 314/2012(XI.8) Kormányrendelet 32.§ (3) bekezdése szerint a településrendezési eszközök 

módosítása teljes eljárás szerint történhet. 

A partnerségi egyeztetés időtartama: 2022. 02. 22– 2022. 03. 01. 

A módosítási anyag véleményezési dokumentációja teljes terjedelmében megtekinthető a  

https://enese.hu/dokumentumok/onkormanyzat/rendezesi_terv/folyamatban/ism_velem_szakasz.pdf 

lapon, illetve papíralapú dokumentumként ügyfélfogadási időben a Hivatalban. 

Kérem, ha észrevétele, javaslata van a témával kapcsolatban, azt a lenti elérhetőségek egyikén 

jelezze a partnerségi egyeztetés időtartama alatt. 

 

Posta cím:  Enese Község Önkormányzat 

9143 Enese, Szabadság u. 25. 

Tel.:  96/363-013 

E-mail:   eneseph@t-online.hu  

 

Enese, 2022. február 21. 

 

Köszönettel: 

Mesterházy József 

polgármester    

https://enese.hu/dokumentumok/onkormanyzat/rendezesi_terv/folyamatban/ism_velem_szakasz.pdf
mailto:eneseph@t-online.hu

