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  RENDELET-TERVEZET 
Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/ 2022. (……) önkormányzati rendelete 
a  helyi építési szabályzatról szóló 9/2005. (VII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Gánt Község Képviselő-testülete Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 6. 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, 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 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 42.§-ban biztosított záró szakmai véleményezési jogkörében 
eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész, valamint a településfejlesztéssel, 
településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi 
szabályairól szóló 15/2017 (VI.30.) önkormányzati rendelet szerinti Partnerek véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 
 

 
1.§ A helyi építési szabályzatról szóló 9/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

R.) 24.§ a következő (4) bekezdéssel egészül ki:  

„(4) A Szabályozási terven jelölt javasolt telekhatár esetében a telekalakítást - az  előírt építési 
telek, vagy telek mérettől, legnagyobb beépítettségtől, legkisebb zöldfelülettől, építési helyre 
vonatkozó szabályoktól függetlenül - e rendelet szerint megfelelőnek kell tekinteni.” 
 

2.§ A R. 1. mellékletét képező Központi belterület szabályozási terv megnevezésű  "SZA-1" jelű 

tervlap normatartalma helyébe a jelen rendelet mellékletét képező Fedvényterv normatartalma 

lép a módosítás területi hatálya jelkulccsal lehatárolt területen, és a jelmagyarázat a jelen 

rendelet mellékletében ábrázolt  „javasolt telekhatár” jelkulcsi elemmel egészül ki. 

3.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően 

indult eljárásokban kell alkalmazni.  

 

 

................................................................. 

polgármester 

 ................................................ 

jegyző 

 

 

 

 

 

Kihirdetve: 

Gánt, 2022….. 

  

 

 

 

 

 

 

 

................................................ 

jegyző 
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.../2022. (... . ... .) önkormányzati rendelet melléklete:  
 

FEDVÉNYTERV 
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ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 

 
1. A MÓDOSÍTÁSOK LEÍRÁSA 

 
Gánt Község  Önkormányzata Képviselő-testülete a 97/2021. (X.11.) határozatában döntött Gánt 
Község helyi építési szabályzatának - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 
(továbbiakban: Korm. rendelet)  32.§ (6) bekezdés c) pontja alapján a 42.§ szerinti tárgyalásos 
eljárásban történő – módosításáról. A  rendezés alá vont területet a Képviselő-testület a 96/2021. 
(X.11.) határozatával kiemelt fejlesztési területté nyilvánította. 

 9/2005. (VII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzat és 
szabályozási terv 

 
A határozatok a dokumentáció mellékletében találhatók. 
 

Tervezési alaptérkép 

A településrendezési eszközök módosításához az ingatlan-nyilvántartási alaptérképet az 
önkormányzat adatszolgáltatásként átadta a tervezőnek használatra.  
 
Partnerség 

A Korm. rendelet 29.§ előírásainak megfelelően Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
15/2017 (VI.30.) önkormányzati rendeletében döntött a településfejlesztéssel, településrendezéssel 
és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól. A partnerségi 
egyeztetés a rendeletben foglaltaknak megfelelően kerül lefolytatásra, a veszélyhelyzet ideje alatt 
egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő 
alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 2.§ szerinti eltérésekkel. 

 
A módosítás célja, hatása, leírása: 

A Gánt belterület 9/2 hrsz-ú ingatlan „kivett, közös udvar” -ként szerepel az ingatlan-
nyilvántartásban,  „Hozzátartozik a(z) GÁNT belterület 9/1 hrsz-ú ingatlan”, valamint 
„Hozzátartozik a(z) GÁNT belterület 8 hrsz-ú ingatlan.” 
A 9/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai természetes személyek, a 8 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa a  GÁNT-
ÉRT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. A tulajdonosok meg kívánják szűntetni a 
közös udvar jelleget, az ingatlant meg kívánják osztani. A telek megosztása a helyi építési 
szabályzatról szóló 9/2005. (VII. 15.) rendelet  (a továbbiakban: HÉSZ) előírásai alapján nem 
lehetséges.  
 

HÉSZ 5.§ (a.b.)  A falusias lakóterület övezeti jele (Lf-2)  

Az övezetbe a már korábban beépült lakóterületek tartoznak. Az övezet, oldalhatáron álló 
módon elhelyezett, 4,5 m építménymagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére 
szolgál. A kialakítható legkisebb telekterület 900 m2. A legnagyobb beépíthetőség 25%. A 
beépítés feltétele az övezetbe tartozó terület teljes közművesítettsége. Az előkert mértéke a 
kialakult, az építési vonal a szomszédos épületek utcai homlokzatvonala. Az oldalkert 
minimális mértéke 4,0 m, de nem lehet kisebb az OTÉK 36. § (2) bekezdése szerint 
meghatározott legkisebb távolságnál, oldalhatáron a csurgó-távolság elhagyásával 
maximum 1,0 m. A hátsókert minimális mértéke 6,0 m. 
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HÉSZ 24. § A telekalakítás szabályai 
 
(1)  Telket csak úgy szabad alakítani, hogy az a terület rendeltetésének megfelelő 
használatra alkalmas legyen, továbbá annak alakja, terjedelme, beépítettsége jelen 
szabályozási előírásoknak és a vonatkozó jogszabályoknak megfeleljen. 

(2)  Épülettel azonos méretű telek nem alakítható ki. 
(3) Nyúlványos (nyeles) telek kialakítása nem indokolt és ezért nem engedélyezhető. 

 
A HÉSZ mellékletét képező szabályozási terven - új jelkulcsi elemként - jelölésre kerül a javasolt 
telekhatár, valamint a 24.§ a következő (4) bekezdéssel egészül ki:  
 
(4)  A Szabályozási terven jelölt javasolt telekhatár esetében a telekalakítást - az  előírt építési 
telek, vagy telek mérettől, legnagyobb beépítettségtől, legkisebb zöldfelülettől, építési helyre 
vonatkozó szabályoktól függetlenül - e rendelet szerint megfelelőnek kell tekinteni. 
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2. TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT 

 

A módosítás hatálya alá tartozó terület védett természeti értéket, országos ökológiai hálózatot, 
Natura 2000 területet  nem érint. A módosítás területfelhasználási változással nem jár. A tárgyi 
módosítás a hatályos településrendezési eszközökhöz elkészített alátámasztó munkarész 
kiegészítését, módosítását nem teszik szükségessé. 

Biológiai aktivitásérték egyensúly 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. (Étv.)7.§ (3) bek. b) pontja 
szerint újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási 
területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet.  

Új beépítésre szánt terület kijelölése a tárgyi módosítás során nem történik,  biológiai aktivitás érték 
számítás nem szükséges. 

 

3. KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT  

 
 
A környezeti vizsgált szükségessége 

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: R.) 1. § (3) (a), 4. § (2) bekezdése, valamint 3. számú melléklet II. pontja alapján a 
Kidolgozónak, azaz az önkormányzatnak meg kell kérnie a környezet védelméért felelős szervek 
véleményét a környezeti vizsgálat szükségessége tekintetében, azaz hogy a hatáskörükbe tartozó 
környezet- vagy természetvédelmi szakterületet illetően várható-e jelentős környezeti hatás. A terv 
megvalósulása következtében várható környezeti hatások jelentőségéről a környezet védelméért 
felelős szervek véleményét a mellékletben található táblázat tartalmazza. A R. 3. számú melléklete 
II.1. és II.2. pontja alapján megkeresett környezet védelméért felelős szervek a várható környezeti 
hatást nem ítélték jelentősnek, azaz a környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartották 
szükségesnek.  
A környezet védelméért felelős szervek véleményét figyelembe véve a Kidolgozó, azaz az 
önkormányzat dönt a környezeti vizsgálat lefolytatásának szükségességéről, azaz fentiek 
figyelembe vételével arról, hogy a környezeti vizsgálat lefolytatása nem szükséges. 

A környezeti vizsgálat szükségessége tekintetében megkeresett szerveket és a megkeresésre 
beérkezett válaszokat az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

Környezet védelméért felelős 
szerv 

Vélemény 

Fejér Megyei Kormányhivatal  
Állami Főépítész 

A környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek. 

Fejér Megyei Kormányhivatal  
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály 

A környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek. 

Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóság 

A környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek. 

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 
Területi Vízügyi és Vízvédelmi 
Hatóság 

Nem válaszolt. 

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Nem válaszolt. 
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Igazgatóság 
Hatósági Osztály 

Fejér Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály 

A környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek. 

Pest Megyei Kormányhivatal 
Földművelésügyi és 
Erdőgazdálkodási Főosztály 

A környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek. 

Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Hatósági Főosztály 
Bányászati Osztály 

Nem válaszolt. 

Budapest Főváros Kormányhivatala 
Népegészségügyi Főosztály 

Nem válaszolt. 

Fejér Megyei Kormányhivatal 
Földhivatali Főosztály 

Nem válaszolt. 

Fejér Megyei Kormányhivatal  
Agrárügyi Főosztály 
Növény- és Talajvédelmi Osztály 

A környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek. 

Budapest Főváros Kormányhivatala 
Építésügyi és Örökségvédelmi 
Főosztály 
Örökségvédelmi Osztály 

Nem válaszolt. 

Nemzeti Népegészségügyi Központ 
Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

A környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek. 

Országos Környezetvédelmi Tanács A környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek. 

 

A környezet védelméért felelős szervek a várható környezeti hatást nem ítélték jelentősnek, azaz a 
környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartották szükségesnek.  
A környezet védelméért felelős szervek véleményét figyelembe véve a Kidolgozó, azaz  önkormányzat 
képviselő-testülete a 96/2022. (I. 10.) határozatában döntött a környezeti vizsgálat lefolytatásának 
szükségességéről, azaz fentiek figyelembe vételével arról, hogy a környezeti vizsgálat lefolytatása 
nem szükséges. A döntés a dokumentáció mellékletében található. 

 

A tárgyi módosítás a hatályos településrendezési eszközökhöz elkészített alátámasztó munkarész 
kiegészítését, módosítását nem teszik szükségessé. 

 

4. KÖZLEKEDÉSI JAVASLAT 

A tárgyi módosítás a hatályos településrendezési eszközökhöz elkészített alátámasztó munkarész 
kiegészítését, módosítását nem teszik szükségessé. 

 
5. KÖZMŰVESÍTÉSI  JAVASLAT 

A tárgyi módosítás a hatályos településrendezési eszközökhöz elkészített alátámasztó munkarész 
kiegészítését, módosítását nem teszik szükségessé. 

 
6. HÍRKÖZLÉSI JAVASLAT 

A tárgyi módosítás a hatályos településrendezési eszközökhöz elkészített alátámasztó munkarész 
kiegészítését, módosítását nem teszik szükségessé. 

 



 

                                                                                                                                                                                         8 

7. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ 
TÉRKÉP ÉS LEÍRÁS 

A településrendezési eszközök módosítása a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban MaTrT), Fejér Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete Fejér megye területrendezési 
tervéről (a továbbiakban: FmTrT) a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő 
szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet (a továbbiakban: MvM rendelet) előírásaival az 
alábbiakban részletezettek szerint összhangban van. 
 

 

 

 
 

 

 
1. TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁS 

 A módosítás területi hatálya alá tartozó terület települési térség területén fekszik, falusias 
lakóterületbe sorolt, területfelhasználás változás nem történik. 
Az MaTrT  11.§ d) pont rögzíti, hogy a települési térség területén bármely építési övezet, övezet 
kijelölhető. A módosítás a MaTrT  11.§ d) pontjával összhangban van. 
  
FmTrT 3.1. melléklet: Ökológiai hálózat magterületének övezete, az ökológiai hálózat ökológiai 
folyosójának övezete és az ökológiai hálózat pufferterületének övezete 
A módosítás hatálya alá tartozó terület , a település teljes belterülete az ökológiai hálózat 
magterületével érintett települési térség, 
 
MaTrT 25. § (1) * Az ökológiai hálózat magterületének övezetében csak olyan megyei 
területfelhasználási kategória és megyei övezet, valamint a településrendezési tervben olyan övezet 
és építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai 
folyosója természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem károsítja. 
(2) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, 
kivéve, ha: 
a) a települési területet az ökológiai hálózat magterülete, vagy az ökológiai hálózat magterülete és az 
ökológiai hálózat ökológiai folyosója körülzárja, továbbá 
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén beépítésre szánt terület az állami 
főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági 
eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni 
kell, hogy biztosított-e az ökológiai hálózat magterület és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó 
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természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok 
zavartalan működése. 
(4) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében a közlekedési és energetikai infrastruktúra-
hálózatok elemeinek nyomvonala a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító 
módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások 
alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el. 
(5) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben új 
célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, a meglévő külfejtéses művelésű 
bányatelek horizontálisan nem bővíthető. 
(6) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében az erőművek közül csak háztartási méretű 
kiserőmű létesíthető épületen elhelyezve. 
 
A módosítás során új beépítésre szánt terület kijelölése nem történik. A módosítás hatálya alá 
tartozó területen közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonalának 
kijelölése nem történik, a terület  bányászati tevékenységgel nem érintett, erőmű elhelyezése nem 
történik. A módosítás a MaTrT 25.§ előírásaival összhangban van. 
 
FmTrT 3.2. melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete, és a jó termőhelyi adottságú 
szántók övezete 
A módosítás hatálya alá tartozó terület az övezettel nem érintett. 
 
FmTrT 3.3. melléklet: Erdők övezete, és az erdőtelepítésre javasolt terület övezete 
A módosítás hatálya alá tartozó terület az övezettel nem érintett. 
 
FmTrT 3.4. melléklet: Tájképvédelmi terület övezete 
A módosítás hatálya alá tartozó terület az övezettel érintett. 
 
Az MvM. rendelet rögzíti: 
4. § (1) A tájképvédelmi terület övezete területére a megye területrendezési tervének megalapozó 
munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg térségi jellemzőit, valamint a település teljes 
közigazgatási területére készülő településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell 
határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a 
hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit. 
(2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a tájképi egység, a hagyományos tájhasználat 
fennmaradása, valamint a tájba illesztés biztosítása érdekében - a településkép védelméről szóló 
törvény vagy annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - 
meg kell határozni 
a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi 
szabályait, 
b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti településképi 
rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet) a településképi követelményeket. 
 
A településkép védelméről 19/2017 (XII.18.) önkormányzati rendelet tartalmazza az épületek 
építmények elhelyezésére, tömegformálása, anyaghasználata tekintetében a tájba illesztés szabályait 
A módosítás során területfelhasználás változás nem történik. A módosítással érintett terület építési 
övezeti előírásai nem változnak. A módosítás kizárólag közös használatú telek tulajdonviszonyainak 
rendezését szolgálja. A módosítás a MvM. rendelet 4.§ előírásaival összhangban van. 
 
 
FmTrT 3.5. melléklet: Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete  
A módosítás hatálya alá tartozó terület az övezettel nem érintett. 
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FmTrT 3.6. melléklet: Vízminőség-védelmi terület övezete 
A módosítás hatálya alá tartozó terület az övezettel érintett. 
 
Az MvM. rendelet rögzíti: 
5. § (1) A vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő kivezetéséről 
és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről, illetve a szennyvíz 
övezeten belüli kezelésének feltételeiről a megye területrendezési tervében rendelkezni kell. 
(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó települések településrendezési eszközeinek 
készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt vízvédelemmel érintett 
területekre vonatkozó egyedi szabályokat a helyi építési szabályzatban kell megállapítani. 
(3) A vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 
 

Az FmTrT rögzíti:  
7. § (1) A vízminőség-védelmi terület övezetének területét érintően a településrendezési eszközök 
készítésénél külön ki kell térni a vízminőség-védelmi szempontok fokozott érvényesítésére. 
(2) Az övezet területén tisztítatlan, vagy tisztított szennyvíz sem helyezhető el. Gondoskodni kell a 
szennyvizek eltávolításáról, illetve kivezetéséről az övezetből. 
(3) Az övezet területére kívülről – regionális szennyvízgyűjtő- és -tisztító rendszerre szennyvízcsatorna-
hálózaton történő csatlakozás kivételével – a szennyvíz bevezetése tilos. 
 

Gánt teljes közigazgatási területe a fenti övezettel érintett. Valamint, hogy a település a 27/2004. 
(XII.25.) KvVM rendelet melléklete alapján kiemelten, valamint fokozottan érzékeny felszín alatti 
vízminőség-védelmi területen fekszik. 

A módosítással érintett terület építési övezeti előírásai nem változnak. A módosítás kizárólag közös 
használatú telek tulajdonviszonyainak rendezését szolgálja, a módosítás nem veszélyezteti a felszíni, 
illetve felszín alatti vizek vízminőségét,  fenti előírásokkal nem ellentétes. 
 
FmTrT 3.7. melléklet: Nagyvízi meder övezete 
A módosítás hatálya alá tartozó terület az övezettel nem érintett. 
 
FmTrT 3.8. melléklet: Honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett települések 
A módosítás hatálya alá tartozó terület az övezettel nem érintett. 
 
FmTrT 3.9. melléklet: Ásványi nyersanyagvagyon övezete által érintett települések 
A település közigazgatási területe az övezettel érintett. 
 
Az MvM. rendelet rögzíti: 
8. § (1) Az ásványi nyersanyagvagyon övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges 
kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti területen, a településrendezési eszközökben csak olyan 
területfelhasználási egység, építési övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi 
nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti el. 
 

A hatályos településrendezési eszközökben lehatárolásra kerültek a bányatelekkel fedett területek, 
illetve a nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyon területek. A módosítás hatálya alá tartozó terület 
nem érintett a fentiekkel.  

 
FmTrT 3.10. melléklet: Rendszeresen belvízjárta terület övezete 
A módosítás hatálya alá tartozó terület az övezettel nem érintett. 
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FmTrT 3.11. melléklet: Földtani veszélyforrás terület övezete által érintett települések 
A település közigazgatási területe az övezettel érintett. 
 
Az MvM. rendelet 11.§ rögzíti: 
11. § (1) A földtani veszélyforrás terület övezetében a földtani veszélyforrással érintett terület 
kiterjedését a településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti területen új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a 
bányafelügyelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott véleményében 
hozzájárul. 
(3) A beépítés feltételeit a bányafelügyeleti hatáskörben eljáró illetékes fővárosi és megyei 
kormányhivatal hozzájárulásával kell meghatározni. 
 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály nem válaszolt a  környezeti 
vizsgálat tekintetében küldött megkeresésre. Új beépítésre szánt terület kijelölése nem történik, a 
beépítés feltételei nem változnak. A módosítás az MvM. rendelet 11.§ előírásaival nem ellentétes. 
 
FmTrT 3.12. melléklet: Felzárkóztatandó belső periféria övezete által érintett települések 
A módosítás hatálya alá tartozó terület az övezettel nem érintett. 
 
 
FmTrT 3.13. melléklet: Turizmus szempontjából kiemelt, fejlesztendő övezet által érintett 
települések 
A település közigazgatási területe az övezettel érintett. 

9. § (1) A Vértesi Natúrpark településein a településfejlesztési koncepciókat, az integrált 
településfejlesztési stratégiákat és a településrendezési eszközöket a natúrpark létrehozási céljainak 
megfelelően kell kidolgozni. Az azokban megfogalmazott előírásoknak támogatnia kell a natúrpark 
alapító (felterjesztési) dokumentumában szereplő célkitűzéseket, továbbá biztosítania kell a 
natúrpark természeti és kulturális, valamint táj- és településképi értékeinek védelmét. 

(2) A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 
rendelkezéseivel összhangban álló Pannónia Szíve turizmusfejlesztési koncepció program által érintett 
települések településfejlesztési koncepcióit és az integrált településfejlesztési stratégiáit a turisztikai 
régió turizmusfejlesztési koncepcióban megfogalmazott céloknak megfelelően kell kidolgozni. A 
Pannónia Szíve program desztinációs elvben gondolkodva alkot egy olyan térséget, ahol a fejlesztési 
elképzeléseket nemcsak a turizmus, hanem gazdasági, örökség- és tájvédelmi, településrendezési 
területen is össze kell hangolni. 

A Gánt belterület 9/2 hrsz-ú ingatlan „kivett, közös udvar” -ként szerepel az ingatlan-
nyilvántartásban,  „Hozzátartozik a(z) GÁNT belterület 9/1 hrsz-ú ingatlan”, valamint 
„Hozzátartozik a(z) GÁNT belterület 8 hrsz-ú ingatlan.” 
A Gánti Önkormányzat  tulajdonában  lévő  Gánt-ÉRT  Nonprofit Kft. üzemelteti a Bauxitföldtani 
Parkot és a Bányamúzeumot. Fő tevékenység: 9103. Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság 
működtetése. A 9/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai természetes személyek, a 8 hrsz-ú ingatlan 
tulajdonosa a  Gánt-ÉRT Nonprofit Kft. A tulajdonosok meg kívánják szűntetni a közös udvar jelleget, 
az ingatlant meg kívánják osztani, mely a helyi építési szabályzat tárgyi módosítását teszi szükségessé. 
A módosítás turizmus fejlesztése érdekében működő,  Gánti Önkormányzat  tulajdonában  lévő  
Gánt-ÉRT  Nonprofit Kft. tulajdonviszonyának rendezése érdekében történik. 
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FmTrT 3.14. melléklet: Megyei jogú városok vonzáskörzete gazdaságfejlesztési övezete által 
érintett települések 
A módosítás hatálya alá tartozó terület az övezettel nem érintett. 
 
 
FmTrT 3.15. melléklet: Borvidéki és kertgazdálkodási fejlesztési övezet által érintett települések 
A módosítás hatálya alá tartozó terület az övezettel nem érintett. 
 
FmTrT 3.16. melléklet: Kulturális örökségi-történeti fejlesztési övezet által érintett települések 
A módosítás hatálya alá tartozó terület az övezettel nem érintett. 
 
 
FmTrT 3.17. melléklet: Majorsági térség övezete által érintett települések 
A módosítás hatálya alá tartozó terület az övezettel nem érintett. 
 
 
FmTrT 3.18. melléklet: Karsztvízszint emelkedésével érintett terület övezete által érintett 
települések 
A módosítás hatálya alá tartozó terület az övezettel nem érintett. 
 
FmTrT 3.19. melléklet: Naperőmű létesítés céljából korlátozottan igénybe vehető terület övezete 
A módosítás hatálya alá tartozó terület az övezettel nem érintett. 
 
 

8. ÖRÖKSÉGVÉDELEM 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 85/A. § (1) Örökségvédelmi 
hatástanulmányt kell készíteni a település településfejlesztési koncepciójának kidolgozása során. Ha a 
településfejlesztési koncepció készítésekor nem készült, vagy a rendezés alá vont területre nincs 
örökségvédelmi hatástanulmány, vagy van, de az tíz évnél régebbi, akkor azt a rendezés alá vont 
területre el kell készíteni. Nem kell örökségvédelmi hatástanulmányt készíteni, ha szerinti 
véleményezési eljárásban az illetékes államigazgatási szerv véleménye szerint a rendezés alá vont 
terület örökségvédelmi szempontból nem érintett. 

 
Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály 
nem válaszolt a környezeti vizsgálat szükségessége tekintetében küldött megkeresésre. 
A módosítás hatálya alá tartozó terület régészeti lelőhelyet, műemléki jelentőségű területet, 
műemléki környezetet, helyi védett területet, helyi védett épületet. 
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Mellékletek 
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