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ELŐZMÉNYEK 

Sárpilis község érvényes OTÉK alapú településrendezési tervvel rendelkezik. A 
Képviselőtestület a Településszerkezeti tervet és leíró részét a 26/2008. (IV. 29.) 
önkormányzati határozattal, a Szabályozási tervet és Helyi Építési Szabályzatot a 7/2008. (IV. 
30.) önkormányzati rendelettel hagyta jóvá. 
Sárpilis község Önkormányzat Képviselő-testülete 280/2016. (IX. 8.) számú határozatában 
úgy döntött, hogy Településrendezési tervét módosítja a „Kispilis” településrészt (254, 255, 
256/1, 256/2, 257, 258, 259, 260/1, 260/2, 261, 262 hrsz-ú ingatlanokat) Lf jelű falusias 
lakóterületből mezőgazdasági telephely, gazdasági funkciók kialakítására alkalmas területbe 
sorolásja. 

Az Önkormányzat, illetve a településszerkezeti terv és szabályozási terv elkészítésével 
megbízott tervezőiroda megállapította, 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.  

A várható környezeti hatás jelentőségének eldöntése céljából a KR. 4.§ (3) szerint az alábbi 
tájékoztatást adjuk. 

 

1. A TERVEZÉSI FELADAT 

A tervezési megbízás alapján a törvény előírásai szerint a már elkészült és a hatóságok által is 
elfogadott, településfejlesztési koncepción alapuló, szakágankénti alátámasztó munkarészeket 
tartalmazó településszerkezeti terv, szabályozási terv, valamint helyi építési szabályzat 
módosítása szükséges. 

A módosítani kívánt terület, a „Kispilis” nevű belterületi részen, a 254, 255, (256/1, 256/2, 
összevonva a 257. hrsz-ú telekkel) 257, 258, 259, 260/1, 260/2, 261, 262 hrsz-ú 
földrészleteken fekszik. Az érintett ingatlanok övezeti besorolása a hatályos 
településrendezési eszközök szerint falusias lakóterület. 

A tervmódosítás során fenti földrészletek kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe 
kerülnek besorolásra. Az övezeti átsorolást a 257. hrsz-ú földrészeleten működő 
mezőgazdasági cég a telephelyét kívánja - pályázati forrásból - bővíteni. 

 

2.  A TERV CÉLJA 
Sárpilis község önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. Törvény, valamint az országos településrendezési és építési követelményekről 
szóló 253/1997.(XII.20.) korm. Rendelet 2012. augusztus 6-án hatályos előírásainak és a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendeletnek megfelelően kívánja megalkotni a tárgyi 
településrészre vonatkozó építési előírásait. 
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3. A MÓDOSÍTÁS LÉNYEGE ÉS AZ EREDETI TERVHEZ 
MÉRT JELENTŐSÉGE 

A rendezési terv jelenlegi módosításának célja Sárpilisen a „Kispilis” nevű belterületi részen, 
a 254, 255, (a 256/1, és a 256/2. összevonva a  257. hrsz-ú telekkel) 257, 258, 259, 260/1, 
260/2, 261, 262 hrsz-ú földrészletek falusias lakóterületből kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági területbe sorolása. 

Ezzel együtt szükségszerűen megtörténik a Településszerkezeti terv, a Helyi Építési 
Szabályzat és annak mellékletét képező Szabályozási terv módosítása is. 

A módosítás jelentős változást nem jelent az eredeti tervhez képest. Mintegy 1,8 ha nagyságú 
lakóterület kerül gazdasági területbe.  

 

4. HELYZETISMERTETÉS ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI 
INFORMÁCIÓK 

A vizsgált terület általános ismertetése 

A módosítani kívánt terület belterületen fekszik. Az érintett földrészletek magántulajdonban 
vannak, kivéve az önkormányzati tulajdonú 260/2. hrsz-ú telket. Az ingatlanok nagy része 
beépítetlen. A többi részen már most is gazdasági tevékenységet folytatnak. A módosítással 
érintett területen jelenleg 4 lakóház található. 

Az övezeti átsorolással érintett területet külterület veszi körbe. A terület Sárpilis és Decs 
között, a 5113. számú országos mellékút mentén fekszik. 

Talaj- és vízvédelem 

A földtani közeg (termőföld-termőtalaj, mederüledék, a kőzetek, ásványok, etc.) és a víz 
védelme kiterjed a föld felszíni és felszín alatti rétegeire. Az egészséges életfeltételek 
biztosítása érdekében a földben, vagy a föld felszínén csak olyan anyag helyezhető el, 
valamint csak olyan tevékenység végezhető, amely a földet valamint a környezeti elemeket, a 
felszíni és a felszín alatti vizeket nem szennyezi, nem károsítja. 

Felszíni vizek 
 

A tervezési terület a Dárfoki-összekötőcsatorna és a Szekszárd-Bátai főcsatorna közvetlen 
vízgyűjtőterületén található. A tervezett terület-felhasználás módosítása a felszíni vizek 
minőségét nem veszélyezteti. 

A területen keletkező csapadékvizek szakszerű és biztonságos elvezetéséről a jogszabályok 
szerint gondoskodni kell. A terület morfológiai adottsága vízelvezetés szempontjából 
kedvezőnek mondható.  

A területen tervezett tevékenységek megvalósítása során a szennyvízkezeléssel, 
szennyvízkibocsátással, közcsatornába vezetéssel kapcsolatos környezetvédelmi 
követelményeket a kibocsátó számára külön jogszabály szerinti engedélyben, - illetve azok 
hatálya alá nem tartozó külön jogszabály szerinti tevékenység esetén a környezetvédelmi 
hatóság által kiadott külön engedélyben, ill. a tevékenységre vonatkozó egyéb engedélyben 
kell meghatározni.  
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Földvédelem, felszín alatti vizek 

A településtrendezési terv tervezett módosítása a fenti meghatározások alapján termőföldet 
nem érint, tehát termőföldből való kivonással nem jár, azonban a termőföld védelméről szóló 
2007. évi CXXIX. Törvény előírásai a beruházások megvalósítása során betartandók. 

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. 
(II.7.) Korm. rendelet tartalmazza a nitrátérzékeny területek kijelölésének és 
felülvizsgálatának szempontjait. A rendelet alapján meghatározott nitrátérzékeny területeket 
– amelyek a MePAR rendszer tematikus fedvényeként a blokkok szintjén, blokkazonosítók 
által kerülnek meghatározásra – a 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet 1. sz. melléklete 
tartalmazza. A vizsgálati terület a VQVK7-H-13 azonosítójú MEPAR blokkba, és nitrát 
érzékeny területek közé tartozik. 

A vizsgálati terület az OTRT 7. melléklete alapján Országos vízminőség-védelmi területet 
nem érint. 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 2. számú 
melléklete tartalmazza a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területek 
besorolásának a feltételrendszerét. A besorolásokat pedig a 27/2004. (XII. 25.) KvVM 
rendelet tartalmazza, ill. egy adott lehatárolt terület érzékenysége a vízvédelemért felelős 
miniszter által jóváhagyott, 1:100 000 méretarányú országos érzékenységi térképe alapján 
kerül – a vízvédelmi hatóság határozatában meghatározásra. Mi szerint a vizsgálati terület 
besorolása érzékeny, „2c” („Azok a területek, ahol a porózus fő vízadó képződmény teteje a 
felszín alatt 100 m-en belül található.”). 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése 
alapján az egyes létesítmények, tevékenységek megvalósításakor úgy kell eljárni a felszín 
alatti vizek, illetve víztestek esetében, hogy 

a) azok állapota ne romoljon; 
b) a tevékenység következtében kialakult jelentős és tartósan kedvezőtlen irányú 
állapotváltozás megforduljon; 
c)- 
d) a gyenge állapotú és a külön jogszabály szerinti kritériumok alapján veszélyeztetett 
helyzetűnek jellemzett víztestek állapota fokozatosan javuljon; 
e) azok a területek, ahol a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg károsodott, 
nyilvántartásba és ellenőrzés alá kerüljenek, és állapotuk szennyezés-csökkentési 
intézkedések, illetve kármentesítés révén javuljon. 

A talajt (termőtalajnak nem minősülő földtani közeget), illetve a felszín alatti vizeket ért 
szennyeződések értékelésénél figyelembe veendő határértékeket a 6/2009. (IV.14.) KöM-
EüM-FVM-KHVM együttes rendelet mellékletei tartalmazzák. A tervezési területen 
szennyeződött területről nincs tudomásunk. 

A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, amely a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 
ivóvízellátást szolgáló vizilétesítmények védelméről szól, meghatározza a felszín alatti 
vízbázisok esetében a belső, külső, valamint a hidrogeológiai védőidom és védőterületek 
meghatározásának, kijelölésének, kialakításának, és fenntartásának módját.  

A vizsgálati terület nem érinti a sérülékeny vízbázisok kijelölt, vagy kijelölés alatt álló 
védőidomát, védőterületét. 

Új beruházás esetén, amennyiben a tervezett vízimunka, vízhasználat, vízilétesítmény állami 
tulajdonban lévő vízkészletet vagy vízilétesítményt, felszín alatti vizek víztartó 
képződményeit vagy felszíni vizek medrét érinti, vagy arra közvetlen hatással van, akkor a 
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működési területével érintett vízügyi igazgatási szerv vagyonkezelői hozzájárulását minden 
esetben be kell szerezni! 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény értelmében az ingatlanok 
tulajdonosai kötelesek az ingatlant a víziközmű-rendszerbe beköttetni és a víziközmű-
szolgáltatást igénybe venni, ha arra csatlakozni lehet! 

A tervezett tevékenység a talajra, földtani közegre és a felszín alatti vizekre számottevő hatást 
nem gyakorol.  

Ásványvagyon, felszíni mozgások 

A településrendezési terv alapján a vizsgálati terület megkutatott, ill. ipari vagyonnal és 
érvényes hatósági engedéllyel rendelkező bányászati területeket, kutatási területeket, 
bányatelkeket nem érint. 

A vizsgálati terület nem szerepel az országos felszínmozgásos kataszterben. A tervezési 
területen és annak környezetében a morfológiai viszonyok és földtani felépítés figyelembe 
vételével felszínmozgások és földtani veszélyforrások kialakulása nem valószínűsíthető. 

Természet- és tájvédelem 

A módosítással érintett területen természeti értéket képviselő növényzet nincs. Az érintett 
terület nem áll természetvédelmi oltalom alatt, nem része a Natura2000 védettségű 
területeknek, sem az Országos Ökológiai Hálózatnak. 

A tervezési terület az Országos Területrendezési Terv alapján a tájképvédelmi szempontból 
kiemelten kezelendő terület.  

A tervezett módosítás a táj látványa szempontjából nem eredményez jelentős változást, a 
tájképi értéket nem károsítja. 

Levegőtisztaság-védelem 

A módosítással érintett területen és annak környezetében nincsenek légszennyezettség 
szempontjából ökológiailag sérülékeny területek.  

A rendezési terv jelenlegi módosítása Gksz övezet kijelölését tartalmazza.  

Új üzem, illetve üzemrész létesítésénél a levegővédelmi előírások betartását már az 
engedélyezési fázisban meg kell követelni. A levegővédelmi követelmények teljesülését a 
légszennyező forrás teljes hatásterületén biztosítani kell. Helyhez kötött légszennyező 
pontforrás lésítéséhez és működtetéséhez a környezetvédelmi hatóság engedélye szükséges. 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból védelmi övezet kialakítása a jelenlegi szabályozás 
szerint csak a bűz kibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes 
környezethasználati engedély köteles tevékenységek, illetve létesítmények esetében 
szükséges. 

Zaj elleni védelem 

Az üzemi létesítményekben folytatott tevékenységből származó zaj megengedett egyenértékű 
A-hangnyomásszintjeit a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. 
(XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklete szabja meg a zajtól védendő területek 
építési övezeti besorolásának függvényében, az alábbiak szerint: 
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Zajtól védendő terület Határérték (LTH) az LAM megítélési 

szintre (dB) 

   Nappal 6-22 óra  Éjjel 22-6 óra 

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, 
telepszerű beépítésű) 

50 40 

Gazdasági terület 60 50 

 

A módosítással érintett területen lakóépületek találhatók. A meglévő lakóépületek 
tulajdonosainak, illetve az ott lakók szerzett jogainak biztosítása érdekében javasolt a terület 
zajhatárértékét a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklete alapján a 
lakóterületre vonatkozóan meghatározni, azaz nappal 50 dB, éjjel 40 dB .  

A környezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 
rendelet 5 §. (2) bek. szerinti tervezett tevékenységek környezeti zajt előidéző üzemi 
zajforrásaira vonatkozóan – a tevékenység megkezdése előtt – a környezeti zaj- és 
rezgésforrás üzemeltetője köteles  

 a zajforrások hatásterületét méréssel vagy számítással meghatározni és  

 szükség esetén a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték 
megállapítását kérni, továbbá  

 a határérték betartásának feltételeit megteremteni. 

A fentieken túl, minden egyes új tevékenység megkezdésekor, vagy telephely kialakításakor 
szükséges lesz a zajvédelmi megfelelőség vizsgálata! 
 

Épített környezet védelme 

A tervezési területen helyi védettségű vagy arra érdemes épület, továbbá országos védelem 
alatt álló építmény nincs. Az övezeti átsorolás nyilvántartott régészeti lelőhelyet nem érint.  

A tervezési terület az utóbbi években funkcionális átalakuláson megy át, melynek 
következtében a túlnyomórészt rossz állapotban lévő lakóépületek elbontásra kerülnek, és 
helyettük gazdasági épületek (csarnokok, tárolók, iroda épületek) jelennek meg. Mivel ez az 
átalakulás a teljes tervezési területen megfigyelhető, és ezzel határos területek beépítetlen 
külterületi ingatlanok, ezért kijelenthető, hogy az övezeti átsorolás az épített környezetre 
hátrányos hatással nincs. 
 

Közlekedés, közművek 

A tervezési területen lévő földrészletek közúti megközelítése az 5113. számú országos 
mellékútról megoldott. Ezen a meglévő úton keresztül a funkcióváltással járó esetleges 
forgalomnövekedés is megoldható. 

A módosítással érintett terület összközműves. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A településrendezési terv módosítása Sárpilisen a „Kispilis” nevű belterületi részen, a 254, 
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255,  256/1, (összevonva a 257. hrsz-ú telekkel) 256/2. (összevonva a 257. hrsz-ú telekkel) 
257, 258, 259, 260/1, 260/2, 261, 262 hrsz-ú ingatlanait érinti.  

 A területhasználat-módosítás, illetve az itt tervezett tevékenység számottevő légszennyező 
hatást nem okoz, a levegő minőségét nem rontja.  

 A tervezett módosítás a földet, valamint a környezeti elemeket, a felszíni és a felszín alatti 
vizeket nem szennyezi, nem károsítja. 

 A tervezett tevékenység a talajra, földtani közegre és a felszín alatti vizekre számottevő 
hatást nem gyakorol. 

 A tervezési területen számottevő környezeti zaj- és rezgésterhelés növekedéssel nem kell 
számolni,  

 A meglévő lakóépületek védelme érdekében javasolt a megengedett zajhatár értéket 
nappal 50 dB, éjjel 40 dB értékben meghatározni. 

 A tervezett tevékenység várható környezeti hatásai nem lesznek jelentősek. 
 
A terület környezeti állapota a jelenlegi környezethasználattal összhangban van.  
 
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-terv tervezett módosítása 
a) nem jár művelésből való kivonással; 
b) Országos Területrendezési Terv alapján érinti a tájképvédelmi szempontból kiemelten 

kezelendő területet; 
c) egyéb, a területet érintő más tervekkel összhangban van; 
d) nem vonatkozik olyan területre vagy kérdéskörre, ahol jelentős környezeti problémák 

lennének; 
e) 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) az emberi egészségre, a környezetre kockázatot nem jelentenek; 
e) csak az érintett területre korlátozódnak; 
f) olyan területet nem érintenek, amelyek hazai (országos vagy helyi), közösségi vagy 

más nemzetközi szintű védettséget élveznek; 
g) a KR. 4. számú melléklet 3.5.2. és 3.6.2. pontjaiban felsorolt következményeket 

feltételezhetően nem idézik elő. 

3. A tervmódosítással érintett  
a) terület a felszín alatti vizek szempontjából érzékeny területet érint, azonban a felszín 

alatti vízbázisokra számottevő hatást nem jelent, a kulturális örökség szempontjából 
nem különleges; 

b) területen a környezetvédelmi határértékeket [Kvt. 4. § 24., 25., 26. pontjai] elérő vagy 
azt meghaladó igénybevétel, kibocsátás, illetve szennyezettség nem ismert; 

c) terület tervezett hasznosítása, használata nem intenzív. 



 

– 8/8 

 
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.  
 
 
 
 
Attala–Szekszárd, 2016. szeptember 7. 
 
 
 
 
 

Szente Zoltán Tóth Dóra Kata 
Hajba Csaba 

Szente Eszter 

okleveles geofizikus-mérnök 
környezetvédelmi szakértő 

okl. településmérnök okleveles vegyész 
 környezetvédelmi szakmérnök

 



























































































  
 

SÁRPILIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 

Tolna Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi, Hatósági, Oktatási és 
Törvényességi Felügyeleti Főosztály 

Építésügyi Osztály Állami Főépítész 

7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 

 

 

Tárgy: OTÉK előírásaitól eltérő szabályozáshoz való hozzájárulás kérése 

Sárpilis Község Helyi Építési Szabályzatának módosításáról szóló rendelet tervezet (továbbiakban: Tervezet) 5. 
§ (2) bekezdése a „Sárpilis község helyi építési szabályozásáról szóló 7/2008. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 12. § (3) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:  
 
„(3) A Gksz-4 jelű építési övezetben önálló lakóépület is létesíthető.” 
 
Ez az előírás az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 
Kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) 19. § (2) bekezdésben szereplő előírástól megengedőbb szabályozást 
tesz lehetővé. 
 
A Kispilis nevű belterületi részen jelentős funkció-váltáson ment és megy keresztül. A lakó funkciók háttérbe 
szorulásával egyidőben gazdasági tevékenységek jelennek meg a területen. A Gksz-4 jelű, új övezettel érintett 
területen található meglévő lakóépület. Az ott lakók szerzett jogainak biztosítása érdekében tartjuk 
szükségesnek, hogy lakófunkció ne csak a gazdasági tevékenységgel együtt, hanem önállóan is létesülhessen.  
 
Az OTÉK szerinti követelményeknél megengedőbb követelményeket különleges településrendezési okok 
indokolják. A megengedőbb követelmények alkalmazása közérdeket nem sért, valamint az OTÉK 31. § (1) 
bekezdésében foglalt követelmények teljesülnek, az élet és az egészség védelmével, a biztonságos 
használhatósággal kapcsolatos érdeket nem sért, veszélyhelyzetet nem teremt, a szomszédos önálló rendeltetési 
egységekhez fűződő használati jogokat nem korlátozza. 
 
Az OTÉK 111. § /2/ bekezdése alapján kérem az OTÉK előírásaitól eltérő szabályozáshoz való hozzájárulást a 
fentiek vonatkozásában. 

 

Sárpilis, 2016. november . 

 Figler János 

 Polgármester 

 

 Béres Gábor 

 Települési főépítész 

 

 Deák Varga Dénes 

 Vezető tervező 
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