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1. Előzmények, az eljárás fázisai
Mosonszentmiklós község szerkezeti terve a rendezési terve a 204/2016 (XII. 22.)
határozattal, helyi építési szabályzata a 23/2016.(XII.23.) önkormányzati rendelettel került
elfogadásra.
A település a partnerségi egyeztetés szabályairól a 3/2017. (II.15.) önkormányzati
rendeletében döntött. A partnerségi egyeztetés lakossági fórummal egybekötve az
egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszban történő hatósági véleményeztetéssel
párhuzamosan fog lezajlani.

2. Módosítások leírása

Átnézeti térkép
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A módosítással érintett terület:
A település mosonszentmiklósi központi belterületének keleti szélén, az Öttevény felé vezető
úttól délre (8501 sz. út, Szabadság tér, öttevényi településkapu), a Festő utca mentén fekvő
különleges-nagykiterjedésű sportolási célú terület (K-Sp, 120/1 hrsz.)
A módosítás oka, célja:
A sportterület egy részén az önkormányzat falusias lakóterületet (Lf) kíván létrehozni a Festő
utca folytatásaként a déli oldalon, 12 m szabályozási szélességű úttal, végén fordulóval és
gyalogos kapcsolattal a határoló földút felé (KÖu). Az új szabályozással 8 db telek lesz
kialakítható. A zsákutcás kialakítást az támasztja alá, hogy a szomszédos szántóterületek
részei a kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetének, emiatt keleti irányban nem tudna
bővülni a település belterülete.
Mivel ezzel a módosítással újonnan beépítésre szánt területet nem jelöl ki az önkormányzat,
ezért nem lesz szükség a biológiai aktivitásérték kiszámítására.
Jelenleg ez a terület valójában már nem sportolási célú terület (az idő ezt túlhaladta), a
sportolási lehetőséget máshol biztosítja a lakosságnak az önkormányzat, a módosítást
követően pedig pihenőparkként funkcionálna a megmaradt rész.
Az önkormányzatnak van egy másik sportpályája a Sport utca mentén. Ennek a folyamatos
fejlesztése történt meg az elmúlt 10 évben. Ez biztosítani tudja a falu lakosságának ilyen
irányú igényeit (működő sportpálya, játszótér, büfé, öltöző, vizesblokk, műfüves pálya, fedett
lelátó stb.). A település ezt használja sport és egyéb rendezvények (falunap, koncertek...stb)
megtartására. Tehát a módosítással érintett terület egy funkcióját vesztett terület, amelynek új
funkciókat szán az önkormányzat (lakóterület és pihenőpark).

A módosítás hatásai:
Az önkormányzat szeretne a helyi fiatalok és az új beköltözők számára lakhelyet biztosítani, a
módosítás hatására növekedik a község lakosságszáma, és ezzel együtt a gazdasági ereje is.
Az eddigi önkormányzati telekkialakítások és értékesítések révén a település lakosságszáma
növekedni kezdett az utóbbi 4-5 évben, az önkormányzat szeretné, ha ez a tendencia
folytatódna.
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Módosítással érintett terület településszerkezeti tervi változása
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Módosítással érintett terület légifotón

Módosítással érintett terület google utcaképen (Festő utcai kanyarból délkeleti irányba nézve)
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HÉSZ korrekciók, módosítások
A 2016-os alaprendelet hatályba lépése óta három alkalommal módosult a rendezési terv,
melyhez módosító tervlapok tartoznak, és amelyek az alaprendelet mellékletét képezik.
Közben ezek a módosítások bedolgozásra kerültek az alap szabályozási tervlapokba, ezért
ezekre a mellékletekre nincs külön szükség. Jelen rendezési terv módosításhoz is tartozik egy
módosító tervlap, de az csak a módosító rendelet melléklete lesz, az alaprendeleté nem, mert
ez is bedolgozásra kerül az alap tervlapokba.
A hatályos HÉSZ 4. (1) bekezdése:
„(1) Ha a szabályozási terv kialakult utca hosszú telkeit új utca kiszabályozásával
megoszthatónak jelöli, akkor az új utcáról feltárandó telkeknél kell figyelembe venni az
övezeti jelben előírt megengedett legkisebb telekszélességet, a meglévő kialakult utcáról
feltárt telkek akkor is megoszthatók, ha a megengedett minimális telekszélességnél kisebb a
szélességük.”
A HÉSZ 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a szabályozási terv kialakult utca hosszú telkeit új utca kiszabályozásával
megoszthatónak jelöli, a telkek akkor is megoszthatók, ha a szélességük megengedett
minimális telekszélességnél kisebb, de eléri a minimum 13 m-es átlagos telekszélességet és
a telek, valamint a visszamaradó telek területe eléri az övezeti jelben szereplő értéket.”
Indoklás: Egyrészt az eredeti szöveg nehezen értelmezhető. Másrészt a mosonszentmiklósi
Toldi utca telkei a kialakult állapot szerint általában keskenyek, de beépítettek. A Toldi utca
mögött létrejött a közelmúltban egy új utca (Csepete út). Azért nem lehet a Toldi utca
telkeinek jelentős többségét jelenleg megosztani, és a Csepete utca felől új lakótelkeket
alakítani, mert a telekszélességek nem érik el az övezeti jelben szereplő min. 16 m
telekszélességet.
A hatályos HÉSZ 12. § (2) bekezdés b) pontja:
„b) Ha a telek jelenlegi területe kisebb, mint az övezetre előírt (azaz a kialakítható
telekterület), akkor a telek csak akkor építhető be, ha az épület elhelyezésére vonatkozó
szabályok (tűztávolság, oldal-, elő-, és hátsókert méretek) betarthatók. A jelenlegi
telekméretek – közterületi határrendezést kivéve – tovább nem csökkenthetők.”
A HÉSZ 12. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) Ha a telek jelenlegi területe vagy szélessége kisebb, mint az övezetre előírt (azaz a
kialakítható telekterület), akkor a telek csak akkor építhető be, ha az épület elhelyezésére
vonatkozó szabályok (tűzvédelmi távolság, elő-, oldal-, hátsókert, beépítési százalék,
zöldfelületi mutató, épületmagasság) betarthatók. A jelenlegi telekméretek – közterületi
határrendezést kivéve – tovább nem csökkenthetők. Az 500 m2-nél kisebb vagy a 12 m-nél
keskenyebb telek önmagában nem beépíthető.”
Indoklás: Mosonszentmiklóson a Szőlőskert utcában vagy a Csepete utca Toldi utca felőli
oldalán lakóövezetet jelöl a szabályozási terv. Ezek jellemzően nem beépített területek. Itt van
jó pár olyan már kialakult telek, melynek paraméterei nem felelnek meg teljesen a jelenlegi
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övezeti előírásnak, viszont minden gond nélkül beépíthetők úgy, hogy minden, az övezetre
előírt beépítési paraméter betartásra kerül. Így célszerű leszabályozni, hogy mit tekintünk
ebben az esetben kialakult és be is építhető teleknek. Az 500 m2 terület beépíthető része 150
m2, amiből kb. a mai falvastagságokat figyelembe véve nettó 110-120 m2 hasznos alapterület
kialakítható. Ezért húzná meg az önkormányzat itt a határt. A telekszélesség vonatkozásában,
mivel a községben 4,00 m a „kötelező” oldalkert oldalhatáron álló beépítési módú telkeken,
így a telek beépítésére marad 8,00 m széles terület, amelyben már használható épület
elhelyezhető. Az önkormányzat jobban jár településképi szempontból is, ha a keskenyebb
telkek beépítésre kerülnek, mint ha parlagon hevernek, mert kisebb a paraméterük, mint a
beépíthető terület. Viszont az sem szerencsés, ha minden zsebkendőnyi területet
beépíthetőnek kezel a HÉSZ.
Új pont, a hatályos HÉSZ-ben nincs előzménye:
A HÉSZ 12. § (2) bekezdés a következő e) ponttal egészül ki:
„e) Oldalhatáron álló beépítési módú övezetekben 18,00 m vagy annál szélesebb telkek
esetében az épület szabadon álló módon is elhelyezhető, amennyiben az egyéb övezeti
előírások betartásra kerülnek.”
Indoklás: Egyértelművé tehető, hogyha valakinek olyan igénye van, hogy szabadon álló
módon (minden oldalról minimum 3 méter saját terület veszi körül az épületet) szeretné a
házát elhelyezni, azt mikor teheti meg.
A hatályos HÉSZ 13. § (5) bekezdése:
„(5) A falusias lakóterületen (Lf) telket alakítani, illetve azt beépíteni az egyes építési
övezetekre a szabályozási tervlapon jelölt övezeti jelben megállapított beépítési jellemzőkkel
lehet.”
A HÉSZ 13. § (5) bekezdés a következő szövegrésszel egészül ki:
„(5) (…) betartva a jelen jogszabály egyéb, telekalakításra és beépítésre vonatkozó
előírásait.”
Indoklás: Mivel a HÉSZ általános előírásai között is vannak a telekalakításra és beépítésre
vonatkozó egyéb előírások, ezért szükséges a mondat kiegészítése.
Új pont, a hatályos HÉSZ-ben nincs előzménye:
A HÉSZ 14. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Településközponti vegyes területen az (1) bekezdésben említett funkciójú épületeken
kívül legfeljebb 2 lakás építhető. A 2 lakás kialakítható egy tömbben vagy két különálló
épületben.”
Indoklás: Mosonszentmiklóson viszonylag kis területet ölel fel a Vt övezet a település
központi részén. Az önkormányzat itt is szeretné rögzíteni, hogyha valaki lakást épít, akkor az
egy telekre vonatkoztatva csak 2 lakásos lehet. Általánosságban a hatályos HÉSZ-ben ugyanis
a Vt övezetben nincs szabályozva a lakások száma.
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3. Közműves alátámasztó

A módosítással érintett terület közvetlenül a beépített területek mellett fekszik, ezért a
közművek is rendelkezésre állnak, amelyek a Festő utcából tovább vezethetők.

4. Közlekedési alátámasztó
Az új lakótelkek a Festő utca meghosszabbításáról lesznek megközelíthetők 12 m
szabályozási szélességben. A terület könnyen megközelíthető a 8501. sz. állami mellékútról
is, a Festő utca és a Szabadság tér (8501. sz. út) csomópontjában ez a kismértékű lakóterület
bővítés nem okoz számottevő forgalom-növekedést, a csomópont átalakítására nincs szükség.
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Mosonszentmiklós Község képviselő-testületének
.../2020.(…) sz. kt. határozata a településszerkezeti
terv módosításáról
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § (1)
bekezdés 1. pontja és az Étv. 6. § (1) bekezdése, illetve a 6/A. § (3) bekezdése értelmében a
település képviselőtestülete a település közigazgatási területére vonatkozóan a
Mosonszentmiklós község képviselő-testülete 204/2016. (XII.22.) számú határozatával
jóváhagyott településszerkezeti tervét a TSZT-1/M4 rajzszámú, 20100 munkaszámú terv
szerint az alábbiakban módosítja:
A Festő utca melletti 120/1 hrsz-ú nagykiterjedésű sportolási célú terület (K-Sp) déli része
átminősül falusias lakóterületté (Lf) és közúti közlekedési területté (KÖu).
E határozat melléklete a TSZT-1/M4 rajzszámú, 20100 munkaszámú „Településszerkezeti
terv módosítás” megnevezésű tervlap.

……………….......…………….
polgármester

Mosonszentmiklós, 2020…………

…………........………………
jegyző
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Mosonszentmiklós Önkormányzata Képviselő-testületének
………/2020. (……….) rendelete
a helyi építési szabályzatáról szóló 23/2016. (XII.23.) Kt. rendelet
módosításáról
(tervezet)
Mosonszentmiklós Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdése 6. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált városfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 9. mellékletében megjelölt érintettek véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Jelen rendelet 1. számú melléklete a Szabályozási terv módosítás: méretarány 1: 2 000,
tervszám: SZAB-B1/M4, munkaszám: 20100.
2. § Mosonszentmiklós Község Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló

23/2016. (XII.23.) rendelete (továbbiakban: R.) 1.§ (2) bekezdés d), e), és f) pontja
hatályát veszti.
3. § A R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a szabályozási terv kialakult utca hosszú telkeit új utca kiszabályozásával
megoszthatónak jelöli, a telkek akkor is megoszthatók, ha a szélességük megengedett
minimális telekszélességnél kisebb, de eléri a minimum 13 m-es átlagos telekszélességet és
a telek, valamint a visszamaradó telek területe eléri az övezeti jelben szereplő értéket.”
4. § A R. 12. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) Ha a telek jelenlegi területe vagy szélessége kisebb, mint az övezetre előírt (azaz a
kialakítható telekterület), akkor a telek csak akkor építhető be, ha az épület elhelyezésére
vonatkozó szabályok (tűzvédelmi távolság, elő-, oldal-, hátsókert, beépítési százalék,
zöldfelületi mutató, épületmagasság) betarthatók. A jelenlegi telekméretek – közterületi
határrendezést kivéve – tovább nem csökkenthetők. Az 500 m2-nél kisebb vagy a 12 m-nél
keskenyebb telek önmagában nem beépíthető.”
5. § A R. 12. § (2) bekezdés a következő e) ponttal egészül ki:
„e) Oldalhatáron álló beépítési módú övezetekben 18,00 m vagy annál szélesebb telkek
esetében az épület szabadon álló módon is elhelyezhető, amennyiben az egyéb övezeti
előírások betartásra kerülnek.”
6. § A R. 13. § (5) bekezdés a következő szövegrésszel egészül ki:
„(5) (…) betartva a jelen jogszabály egyéb, telekalakításra és beépítésre vonatkozó
előírásait.”

7. § A R. 14. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8)
Településközponti vegyes területen az (1) bekezdésben említett funkciójú
épületeken kívül legfeljebb 2 lakás építhető. A 2 lakás kialakítható egy tömbben vagy két
különálló épületben.”
8. § Jelen rendelet 1. számú melléklete, és a R. 1. § (2) bekezdés d), e) és f) pontjában
lehivatkozott tervlapok bedolgozásra kerülnek a R. 1. § (2) bekezdés a), b) és c) pontjában
lehivatkozott tervlapokba.

Záró rendelkezések

9. § Jelen rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Mosonszentmiklós, 2020………

…………………………….
polgármester

…………………………
jegyző

Ez a rendelet kihirdetése napját követő naptól számított 15. napon lép hatályba.

A rendelet kihirdetve: 2020. ..................hó..........napján.
..........................................
jegyző
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