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ELŐZMÉNYEK 
 
Feked Község Önkormányzata megbízásából 2018-ban irodánk készítette el a község 
településrendezési eszközeinek felülvizsgálatát. A településszerkezeti tervet a Képviselő-
testület 50/2018.(XII.05.) sz. határozatával, a helyi építési szabályzatot és a szabályozási 
tervet 6/2018.(XII.06.) önkormányzati rendeletével elfogadta. A hatályos rendezési tervhez a 
törvényi előírásoknak megfelelő szakági alátámasztó munkarészek elkészültek, 
szakhatósági és lakossági egyeztetése megtörtént.  
A hatályos HÉSZ 2020-ban egyes telkeken kijelölt építési hely pontosítása érdekében 
módosult. 
 
Jelen módosításra a 2020. évi módosítással érintett telkeken kijelölt építési hely további 
pontosítása érdekében kerül sor, emiatt a véleményezés a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 
(EljR.) 32.§ (6a) c) cc) alpontja alapján állami főépítészi eljárásban zajlik. A módosítás a 
településszerkezeti tervet nem érinti. 
 
A MÓDOSULÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ 
 
HÉSZ módosítása egyes telkeken kijelölt építési hely pontosítása érdekében 
 
A helyszín leírása 
 
A módosítással érintett terület a Feked belterületének középső részén fekvő 109/2, 112 és 
156/2 hrsz.-ú ingatlan. Az érintett, magántulajdonban lévő telkek mindegyike a település 
főutcájáról nyíló, a domboldalra felkúszó, burkolt utakon (111 hrsz.-ú és 155 hrsz.-ú utak) 
közelíthető meg. Mindhárom telek beépítetlen, lakóépületekkel beépített építési telkekkel 
szomszédosak, de azokról a domborzati adottságok miatt látványban leválnak. A 109/2 
hrsz.-ú ingatlan lealakítása a közelmúltban történt meg a korábbi 109 hrsz.-ú telek 
megosztásával. 
 

E-közmű kivágat 
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A módosítás célja 
 
A módosítással érintett ingatlanok fekvése, illetve a település hagyományos 
telekstruktúrájától eltérő adottságai lehetővé tennék a telkek szabadabb beépítését. Ezt a 
hatályos HÉSZ vonatkozó előírásai nem teszik lehetővé. A módosítás célja fenti telkek 
szabadabb beépíthetősége érdekében a HÉSZ építési helyet meghatározó övezeti 
előírásainak pontosítása. Mivel a falukép megőrzése miatt nem cél a település összes Lf-1 
jelű építési övezetbe sorolt építési telkének szabadabb beépítése, fenti ingatlanok külön 
építési övezetbe sorolandók. 
 
A terület a hatályos helyi építési szabályzatban és szabályozási terven 
 
A hatályos terven még a 109 hrsz.-ú telek részeként megjelenő 109/2 hrsz.-ú és a 112 hrsz.-
ú ingatlanokat a hatályos szabályozási terv teljes egészében, a 156/2 hrsz.-ú ingatlan 
esetében pedig annak keleti részét falusias lakóterület Lf-1 jelű építési övezetébe sorolja. A 
156/2 hrsz.-ú ingatlan nyugati része gazdasági rendeltetésű erdő (Eg). Az Lf-1 építési 
övezetre vonatkozó telekalakítási és építési előírásokat a HÉSZ 13.§ (2) bekezdése 
tartalmazza. 
 

Kivágatok a hatályos szabályozási tervből 

 
A terület a módosított helyi építési szabályzatban és szabályozási terven 
 
A módosítás során a szabályozási terven a 109/2 és a 112 hrsz.-ú ingatlanok, valamint a 
156/2 hrsz.-ú ingatlan Lf-1 építési övezetbe sorolt része új, Lf-3 jelű építési övezetbe kerül az 
alábbi előírásokkal (HÉSZ 13.§ (4) bekezdés, HÉSZ módosító rendelet 1.§): 
 

„(4)Az „Lf-3” jelű építési övezet 
 

a)Lakásszám: építési telkenként legfeljebb 2 db, egy épületben elhelyezve 
b)Legkisebb telekterület: 1200 m2 
c)Legkisebb telekszélesség: 14 m 
d)Beépítési mód: szabadon álló 
e)Legnagyobb beépítettség: 30% 
f)Legnagyobb épületmagasság: 4,50 m  
g)Legkisebb előkert: 3 m 
h)Legkisebb oldalkert: OTÉK szerint 
i)Legkisebb hátsókert: 6 m 
j)Legkisebb zöldfelület: 40% 
k)Közterület felőli kerítés magassága legalább 1,50 m, de legfeljebb 2,0 m legyen. A 
kerítés kialakítására vonatkozó előírásokat a településkép védelméről szóló 
5/2018.(XII.06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: TkR.) tartalmazza.”  
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Kivágatok a módosuló szabályozási tervből 

 
Szakági alátámasztó munkarészek 
 
Közlekedés 
 
A módosítással érintett telkek mindegyike a település főutcájáról nyíló, burkolt utakon (111 
hrsz.-ú és 155 hrsz.-ú utak) közelíthető meg. A rendeltetésszerű használathoz szükséges 
gépjárművek elhelyezését telken belül kell biztosítani. 
 
Örökségvédelem 
 
A módosuló terület világörökségi és világörökségi várományos helyszínt, nyilvántartott 
régészeti lelőhelyet, műemléket és annak műemléki környezetét, emlékhelyet, földvárat, 
történeti települési területet, történeti kertet, történeti tájat, borvidéket, helyi művi 
értékvédelemmel érintett épületet vagy területet nem érint.  
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Tájrendezés, természetvédelem 
 
A tervezett módosítás 

• ökológiai hálózat övezetét  
• Natura 2000 területet és 
• védett természeti területet,  
• védelemre tervezett természeti területet,  
• egyedi tájértéket valamint 
• ex-lege védett természeti területet 

nem érint. 
 
A település teljes közigazgatási területe Baranya megye területrendezési tervét alapul véve 
tájképvédelmi terület. A módosítással érintett telkek mindegyike belterületen, jelenleg is 
beépített építési telkek szomszédságában találhatók. Az övezeti besorolás falusias léptékű 
épületek elhelyezését teszi lehetővé, a hatályos településképi rendeletben rögzített 
elvárásoknak megfelelően tervezett és megépített lakóépületek a táji értékeket nem sértik. 
 
A módosítás során újonnan beépítésre szánt terület nem keletkezik, így a település 
közigazgatási területére számított biológiai aktivitás érték nem változik. 
 
Közműellátás 
 
A módosítással érintett telkek közműellátása a települési közműhálózatra való 
csatlakozással megoldható. 
 
Környezetalakítás 
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezés sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint az egyes tervek, illetve 
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerint „a település 
egészére készülő településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv” 
esetén környezeti értékelést kell végezni a várható jelentős hatások ellenőrzése érdekében. 
 
A településrendezési eszközök módosításakor a környezetre gyakorolt jelentős hatás(-ok) 
figyelembevételével dönt a döntéshozó önkormányzat, illetve a környezetvédelmi, 
természetvédelmi és a vízügyi hatóság a környezeti értékelés elvégzésének 
szükségességéről. 
 
A szabályozási terv módosítására irányuló tervezési program alapján előzetesen megtörtént 
az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) 
Kormányrendelet 4.§-ának és 2.sz. mellékletének figyelembe vételével a várható környezeti 
hatások jelentőségének értékelése.  
 
Mivel az előzetes vizsgálatok alapján a tervezett módosítás jelentős környezeti hatást nem 
indukál, a módosításhoz külön környezeti vizsgálati munkarész készítését nem igényelte a 
döntéshozó Önkormányzat.  
 
A tervezett módosítás során a területfelhasználási kategória nem változik, a hatályos tervhez 
igazodó, falusias léptékű épületek elhelyezésére kerül sor, melynek megvalósítása a 
környezethasználatban változást nem okoz. A módosítással érintett telkeket a településen 
meglévő közműhálózatra rá kell kötni, a telkeket a szervezett szemétszállításba be kell 
vonni. 
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Összefoglalóan megállapítható, hogy a tervezett módosítás környezetvédelmi szempontból 
megvalósítható. A követelmények figyelembevételével történő tervezéssel, illetve azok 
következetes betartatásával a módosítás következtében jelentős zavaró hatás nem 
prognosztizálható.  
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Feked Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
………………… önkormányzati rendelete 

a helyi építési szabályzatról szóló 6/2018.(XII.06.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

Feked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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) bekezdés a) pontjában, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 
1.) pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVlll. 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.) Korm. rendelet 9. mellékletében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek és a településfejlesztési és 
településrendezési dokumentumok, valamint a településfejlesztéssel és a 
településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályokról szóló 7/2017.(VII.6.) 
önkormányzati rendeletben felsorolt partnerek véleményének kikérésével a következőket 
rendeli el: 
 
1.§ A helyi építési szabályzatról szóló 6/2018.(XII.06.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R.) 13.§-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(4)Az „Lf-3” jelű építési övezet 
 

a)Lakásszám: építési telkenként legfeljebb 2 db, egy épületben elhelyezve 
b)Legkisebb telekterület: 1200 m2 
c)Legkisebb telekszélesség: 14 m 
d)Beépítési mód: szabadon álló 
e)Legnagyobb beépítettség: 30% 
f)Legnagyobb épületmagasság: 4,50 m  
g)Legkisebb előkert: 3 m 
h)Legkisebb oldalkert: OTÉK szerint 
i)Legkisebb hátsókert: 6 m 
j)Legkisebb zöldfelület: 40% 
k)Közterület felőli kerítés magassága legalább 1,50 m, de legfeljebb 2,0 m legyen. A 
kerítés kialakítására vonatkozó előírásokat a településkép védelméről szóló 
5/2018.(XII.06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: TkR.) tartalmazza.”  

 
2.§ Az R. SZ-2 szabályozási tervről szóló 2. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint 
módosul. 
 
3.§ Ez a rendelet ……………………….. napján lép hatályba. Előírásait a hatálybalépést 
követően keletkezett ügyekben kell alkalmazni. Ügyfél kérelmére e rendelet előírásai 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazhatók. 
 
 
Feked, …………………… 
 
 

Tillmann Péter 
polgármester 

Friedrich Péter 
jegyző 
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Záradék:  
Ez a rendelet Feked községben ……………... napján kihirdetésre került. 
 
 
Feked, ……………………. 
 

                            Friedrich Péter 
                    jegyző  
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