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11..  EEllőőzzmméénnyyeekk,,  aazz  eell jjáárrááss  ffáázziissaaii   
 

A partnerségi egyeztetés témája: 

Koroncó Község módosítást kezdeményezett a Helyi Építési Szabályzatában. 

Koroncó település a településrendezési eszközök módosítását egyszerűsített eljárásban 
kívánja módosítani. 

 

PPaarr ttnneerr ssééggii   eeggyyeezztteettééss  

Koroncó Község Önkormányzata megállapította, hogy a Helyi Építési Szabályzat 
módosítás vonatkozásában a partnerek tájékoztatása megtörtént. Vélemény, észrevétel nem 
érkezett. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

--  KKoorroonnccóó  tteelleeppüüllééssrreennddeezzééssii  eesszzkköözzöökk  mmóóddoossííttáássaa      MMsszz..::  2211003355  --  

 
 

22..  AA  mmóóddoossííttááss  lleeíírráássaa  
 
A MÓDOSÍTÁS 
 
A módosítás oka: 
 
Koroncón az elmúlt években jelentősen megnövekedett a lakásszám, megjelentek a 
többlakásos társasházak, a település arculata kisvárosiassá kezdett válni. 
Ennek következtében az Önkormányzatra egyre több infrastruktúra-fejlesztő feladat hárul 
(közművek, intézmények folyamatos bővítése, utak, csomópontok túlterheltségének 
megoldása), egyre gyorsuló ütemben. 
A jelenlegi szabályozás túl intenzív beépítést tesz lehetővé, ezért Koroncó Község 
Önkormányzata a HÉSZ kibővítését határozta el. 
 
A módosítás célja: 
 
A tervezett módosítás a kevésbé intenzív, falusiasabb léptékű beépítéseket támogatja. 
 
A módosítás hatásai: 
 
A település falusias arculatának megőrzése. 
 

A Helyi Építési Szabályzat 14.§ az alábbi bekezdésekkel bővül ki: 
 

„/15/ Falusias lakóterületen az 1005/1-12 hrsz-ok kivételével új beruházásoknál a rendeltetési 
egységeket a következő szabályok alapján kell meghatározni: 
a) Amennyiben a telek területe kisebb mint 1500 m2, akkor a telken maximum kettő 
rendeltetési egység helyezhető el, melyből lakás maximum egy lehet. 
b) Amennyiben a telek területe legalább 1500 m2, akkor három rendeltetési egység helyezhető 
el, melyből lakás maximum kettő lehet. A lakásokat egy épülettömegben kell elhelyezni. Egy 
épülettömegűnek akkor tekintjük a lakásokat, ha a két lakás helyiséggel, vagy legalább 1,5 m 
széles teljesen fedett épületrésszel csatlakozik egymáshoz. 
c) Lakóépület nélkül önállóan egy, a HÉSZ által megengedett egyéb rendeltetési egység 
létesülhet. 
d) Nem tekintendő külön rendeltetési egységnek a lakóépülettől külön épületben elhelyezett 
garázs, tároló. 
 
/16/ Falusias lakóterületen az 1005/1-12 hrsz-ok kivételével rendeltetési egységeket a következő 
szabályok alapján kell meghatározni: 
a) Ha a telekmélység nem éri el az 50,0 m-t, akkor a telken maximum kettő rendeltetési egység 
helyezhető el, melyből lakás maximum egy lehet. 
b) Ha a telekmélység legalább 50,0 m, akkor a telken maximum kettő rendeltetési egység 
helyezhető el, melyből lakás maximum kettő lehet. 
c) Lakóépület nélkül önállóan egy, a HÉSZ által megengedett egyéb rendeltetési egység 
létesülhet. 
d) Nem tekintendő külön rendeltetési egységnek a lakóépülettől külön épületben elhelyezett 
garázs, tároló.” 
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TERVEZET 
 

Koroncó Község Önkormányzatának 
./2021. (IV. ...) önkormányzati rendelete 

a helyi építési szabályzatról szóló 17/2003. (XII. 16.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
 
Koroncó Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: 
Étv.) 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Étv. 6. § (1) 
bekezdésében, illetve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában 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 28. § (1) bekezdésében 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 
 
 

1. § 

 
Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról 
szóló 17/2003. (XII. 16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 14.  §-a a 
következő bekezdésekkel egészül ki: 
 
„/15/ Falusias lakóterületen az 1005/1-12 hrsz-ok kivételével új beruházásoknál a 

rendeltetési egységeket a következő szabályok alapján kell meghatározni: 
a) Amennyiben a telek területe kisebb mint 1500 m2, akkor a telken maximum kettő 

rendeltetési egység helyezhető el, melyből lakás maximum egy lehet. 
b) Amennyiben a telek területe legalább 1500 m2, akkor három rendeltetési egység 

helyezhető el, melyből lakás maximum kettő lehet. A lakásokat egy épülettömegben kell 
elhelyezni. Egy épülettömegűnek akkor tekintjük a lakásokat, ha a két lakás 
helyiséggel, vagy legalább 1,5 m széles teljesen fedett épületrésszel csatlakozik 
egymáshoz. 

c) Lakóépület nélkül önállóan egy, a HÉSZ által megengedett egyéb rendeltetési egység 
létesülhet. 

d) Nem tekintendő külön rendeltetési egységnek a lakóépülettől külön épületben 
elhelyezett garázs, tároló. 

 
/16/ Falusias lakóterületen az 1005/1-12 hrsz-ok kivételével rendeltetési egységeket a 

következő szabályok alapján kell meghatározni: 
a) Ha a telekmélység nem éri el az 50,0 m-t, akkor a telken maximum kettő rendeltetési 

egység helyezhető el, melyből lakás maximum egy lehet. 
b) Ha a telekmélység legalább 50,0 m, akkor a telken maximum kettő rendeltetési egység 

helyezhető el, melyből lakás maximum kettő lehet. 
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c) Lakóépület nélkül önállóan egy, a HÉSZ által megengedett egyéb rendeltetési egység 

létesülhet. 
d) Nem tekintendő külön rendeltetési egységnek a lakóépülettől külön épületben 

elhelyezett garázs, tároló.” 
 

 
2. § 
 

Záró rendelkezések 
 

3. §. 
 

(1) Jelen rendeletet a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell. 

(2) Jelen rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba és a hatályba lépéstől 
számított 3. napon hatályát veszti. 
 
 
 
 

Radicsné Kincses Mária dr. Cseresznyák Klára 

polgármester jegyző 

 
Megalkotta Koroncó Község Polgármestere 2021. …..... napján. 
 
 
 
Kihirdetve: 
Koroncó, 2021. ………………    napján. 
 
 
dr. Cseresznyák Klára 
             jegyző 
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Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017(III.10..) önkormányzati 
rendelete 

a partnerségi egyeztetés szabályairól 

 
 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében kapott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában 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 29. §-ára figyelemmel, a következőket rendeli el: 
 
 

1. § A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei 
 

(1) A településfejlesztési koncepció, a településrendezési eszközök, a települési arculati 
kézikönyv és a településképi rendelet (továbbiakban: tervtípus) készítéséhez, módosításához 
kapcsolódó partnerségi egyeztetés a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a 
továbbiakban: TFR) előírásaival összhangban és jelen rendelet alapján történik. 
 
 

(2) Az egyeztetésben az alábbi személyek vehetnek részt partnerként: 
 

a) állandó partnerek: a lakosság, az érdekképviseleti szervek, érintett helyi 
önkormányzati szervek, 

 
b) eseti partnerek: érintettség esetén a TFR előírásainak megfelelően a területi 

önkormányzat, a szomszédos települési önkormányzatok, továbbá a véleményezési 
eljárásba esetenként meghívott civil- és gazdálkodó szervezetek, vallási közösségek, 
intézmények és magánszemélyek. 

 
 

(3) Az Önkormányzat a partnerek tájékoztatásának elősegítésére a www.koronco.hu 
honlapon helyet biztosít a partnerségi egyeztetés során keletkező dokumentáció egységes 
megjeleníthetősége érdekében. A polgármester a településfejlesztési, településrendezési, 
valamint településképi dokumentumok készítése, módosítása tekintetében a honlapon és 
a közterületen elhelyezett hirdetőfelületen tájékoztatót tesz közzé, a helyi lapban 
tájékoztatót jelentet meg, illetőleg lakossági fórumot tart a TFR előírásai szerint. 
 
 

(4) Amennyiben a hirdetőtáblán történő elhelyezést a településfejlesztési, 
településrendezési, valamint településképi dokumentumok terjedelme, formátuma nem 
teszi lehetővé, úgy a tájékoztatóban megjelölésre kerül, hogy mely időpontokban és hol 
van lehetőség ezen dokumentumba történő betekintésre. 



 
 

(5) A településfejlesztési koncepció, a településrendezési eszköz, a települési arculati 
kézikönyv és a településképi rendelet tervezetének (továbbiakban: tervezet) társadalmi 
egyeztetése a véleményezési szakasszal párhuzamosan is történhet a TFR szabályai szerinti 
módon. 
 
 

2. § A javaslatok, vélemények benyújtásának módja, határideje és nyilvántartásának 
módja 

 
(1) Javaslatot, véleményt írásos formában tehetnek a partnerek a következő módon: 
 

a) postai úton Koroncó Község Önkormányzata címére (9113 Koroncó, Rákóczi u. 
48.) küldött levélben, 

 
b) a Koroncói Polgármesteri Hivatalban személyesen átadott levélben, vagy 
 
c) elektronikus levélben a felhívásban közzétett e-mail címre. 

 
 

(2) Amennyiben a településrendezési eszköz készítése és módosítása, településfejlesztési 
koncepció készítése során van előzetes tájékoztatási szakasz, a javaslatok, vélemények 
benyújtásának határideje 21 nap. 
 
 

(3) Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet kidolgozása előtt a partnerek 
10 napon belül adhatnak javaslatot. 
 
 

(4) A tervezetre adandó javaslat, vélemény benyújtásának határidejét a TFR rendelet 
tervtípusra előírt egyeztetési szabályok figyelembe vételével kell meghatározni. A határidő 
nem lehet kevesebb, mint a TFR-ben meghatározott, egyeztetésekre előírt minimális határidő, 
de nem haladhatja meg a 30 napot. 
 
 

(5) Településrendezési eszköz tárgyalásos, vagy állami főépítészi eljárásban történő 
módosítása esetén a tervezetre 10 napon belül adhatnak javaslatot a partnerek. 
 
 

(6) A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja az iratkezelés 
általános rendje szerint történik. 
 
 

(7) A tervezetre beérkezett véleményeket és a partnerségi egyeztetés során keletkezett 
jegyzőkönyvet az önkormányzati hivatal a tervezőnek megküldi. 
 
 



(8) Az e rendelkezés szerinti határidőket a honlapon és a hirdetőtáblán történő közzétételt 
követő naptól kell számolni. 
 
 

3. § Az el nem fogadott partnerségi javaslatok, vélemények indoklásának módja, 
dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje 

 
(1) A javaslatok, vélemények elfogadására, illetve el nem fogadására, valamint 

indokolásukra a tervező javaslatot tesz, amelyet a döntéshozó Képviselő-testülettel ismertetni 
kell. 
 
 

(2) A javaslatokról, vélemények elfogadásáról és el nem fogadásáról az (1) bekezdés szerint 
kidolgozott javaslatról a Képviselő-testület a TFR szabályainak figyelembe vételével dönt. 
 
 

(3) A beérkezett javaslatokról, véleményekről készített összefoglalót, az el nem fogadott 
véleményeket és azok indokolását a polgármester a partnerségi egyeztetés eredményét 
tartalmazó jegyzőkönyvben összesíti. 
 
 

4. § Az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv 
és településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedések 

 
(1) A polgármester az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, 

kézkönyv és településképi rendelet nyilvánosságát a TFR-rel összhangban, a honlapon történő 
közzététellel biztosítja. 
 
 

(2) Az érintett szervezeteket és tulajdonosokat – az egyeztetésben részt vett államigazgatási 
szervekkel párhuzamosan – elektronikus úton értesíti az (1) bekezdés szerinti dokumentumok 
elfogadásáról és elérhetőségéről. 
 
 

5. § Záró rendelkezés 
 

A jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 



Főépítészi feljegyzés 
 

Koroncó Helyi Építési Szabályzat módosítása 
 

Megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat tartalmi követelményeinek 
meghatározása 

 
(msz: 21035) 

 

Koroncó Község településrendezési eszközeinek módosításához kapcsolódóan – a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló – 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Korm. rend.) 3/A.§ (2) bekezdésében, a 9.§ (6) bekezdésében, valamint a 11.§ (6) 
bekezdésében előírtaknak megfelelően a megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat tartalmi 
elemek tekintetében az alábbi javaslatot teszem: 

Módosítások összefoglalása: 

A helyi építési szabályzat módosítása: a falusias lakóterületen az elhelyezhető rendeltetésszám 
telekmérettől függő szabályozása  
 
 

A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI ÉS AZ 
ELHAGYHATÓ ELEMEK INDOKLÁSA 

Elkészítendő megalapozó vizsgálat 

1.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök ismertetése a tervmódosítás léptékében 

 

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti Megalapozó vizsgálat egyéb 
pontjainak elkészítése nem szükséges. A terv módosítás a helyi építési szabályzatban Lf 
övezetekben az elhelyezhető rendeltetésszámokat szabályozza. Településszerkezeti terv és a 
szabályozási terv nem módosul. A módosítás nem érintik a település fő infrastruktúra hálózatát, 
alapvető zöldfelületi rendszerét, morfológiáját, védett természeti értékeit, a kulturális örökség 
védelmét és nem növeli (inkább csökkenti) felhasználási intenzitását. 

A Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt egyéb vizsgálatok a terv léptékében irreleváns 
elemek.   

  



 

AZ ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT TARTALMA ÉS AZ ELHAGYHATÓ 
ELEMEK INDOKLÁSA 

Alátámasztó javaslat tartalmi elemei a 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet 3. melléklete alapján 

Elkészítendő vagy 
elhagyható-e a tartalmi 

elem? 

1. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE 

1.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK  

1.1.1. Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer Elhagyható, tervezett módosítás a 
javaslati pontot nem érinti 

1.1.1.2. Beépítésre nem szánt területek Elhagyható, tervezett módosítás a 
javaslati pontot nem érinti 

1.1.1.3. Szerkezet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemek Elhagyható, tervezett módosítás a 
javaslati pontot nem érinti 

1.1.1.4. Védelmi és korlátozó elemek Elhagyható, tervezett módosítás a 
javaslati pontot nem érinti 

1.2. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA 
ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI  

1.2.1. A településszerkezeti változások bemutatása (az egyes 
területfelhasználási, illetve egyéb szerkezeti változások pontokba szedve, 
lehatárolva az adott változás bemutatása) 

- a terület a hatályos településszerkezeti tervben. 

- a javasolt módosítás és indoklása 

Elhagyható, a szerkezeti terv nem 
módosul 

1.2.2. A településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való 
összefüggéseinek bemutatása 

Elhagyható, a szerkezeti terv nem 
módosul 

1.2.3. A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való 
összhangjának bemutatása (a településrendezési javaslatok összhangja a 
koncepcióban megfogalmazott jövőképpel és célokkal) 

Elhagyható, a szerkezeti terv nem 
módosul 

2. SZAKÁGI JAVASLATOK 

2.1. TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT  

2.1.1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata Elhagyható, a szerkezeti terv nem 
módosul 

2.1.2. Természetvédelmi javaslatok Elhagyható, a szerkezeti terv nem 
módosul 



2.1.3. Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok Elhagyható, a szerkezeti terv nem 
módosul 

2.1.4. Biológiai aktivitásérték változása Elhagyható, a szerkezeti terv nem 
módosul 

2.2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE Elhagyható, a szerkezeti terv nem 
módosul 

2.2.1. Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslatai Elhagyható, a szerkezeti terv nem 
módosul 

Elhagyható, a szerkezeti terv nem módosul 
Elhagyható, a szerkezeti terv nem 
módosul 

2.2.3. Zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére vonatkozó 
javaslatok 

Elhagyható, a szerkezeti terv nem 
módosul 

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK  

3.1. Közúti hálózati kapcsolatok Elhagyható, a szerkezeti terv nem 
módosul 

3.2. Főbb közlekedési csomópontok Elhagyható, a szerkezeti terv nem 
módosul 

3.3. Belső úthálózat 
(keresztmetszeti szelvények, közterületi parkolás) 

Elhagyható, a szerkezeti terv nem 
módosul 

3.4. Közösségi közlekedés 
(közúti és kötöttpályás tömegközlekedés) 

Elhagyható, a szerkezeti terv nem 
módosul 

3.5. Kerékpáros közlekedés Elhagyható, a szerkezeti terv nem 
módosul 

3.6. Főbb gyalogos közlekedés Elhagyható, a szerkezeti terv nem 
módosul 

3.7. Gépjármű elhelyezés, parkolás Elhagyható, a szerkezeti terv nem 
módosul 

4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK  

4.1. Viziközművek Elhagyható, a szerkezeti terv nem 
módosul 

4.2. Energiaellátás Elhagyható, a szerkezeti terv nem 
módosul 



4.3. Hírközlés Elhagyható, a szerkezeti terv nem 
módosul 

4.4. Megújuló energiaforrások alkalmazása, környezettudatos 
energiagazdálkodás, egyedi közműpótlók 

Elhagyható, a szerkezeti terv nem 
módosul 

5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK Elhagyható, a szerkezeti terv nem 
módosul 

6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL 
VALÓ ÖSSZHANG BEMUTATÁSA 

Elhagyható, a szerkezeti terv nem 
módosul 

7. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ Szöveges alátámasztás szükséges 

8. BEÉPÍTÉSI TERV Elhagyható, tervezett módosítás a 
javaslati pontot nem érinti 

9. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS  Elhagyható, tervezett módosítás a 
javaslati pontot nem érinti 
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