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ELŐZMÉNYEK 
 
Cserkút Község Önkormányzata megbízásából 2004-ben irodánk készítette el a község 
településszerkezeti tervét (a 89/2004.(Xl.08.) Ökt.sz. határozattal elfogadva), helyi építési 
szabályzatát és szabályozási tervét (a 20/2004.(Xl.10.) Ökt.sz. rendelettel elfogadva). A 
hatályos rendezési tervhez a törvényi előírásoknak megfelelő szakági alátámasztó 
munkarészek elkészültek, szakhatósági és lakossági egyeztetése megtörtént.  
A hatályos terv 2007-ben több területet érintően, 2008-ban a 6-os út vonatkozásában, 2010-
ben pedig az ÉDÜ Cserkútra átnyúló területét érintően módosult. 2014-ben a HÉSZ 
részleges korszerűsítésére került sor. A 2016. évi módosítás célja a közterületi határvonal 
pontosítása és a beépíthető teleksáv növelése volt a település két kisebb területén. A 2017. 
évi módosítás az építési hely pontosítása érdekében történt. 
 
Jelen módosítás a helyi építési szabályzatban (jelen esetben a HÉSZ mellékletét képező 
szabályozási terven) meghatározott szabályozási elem (jelen esetben az építési hely) 
pontosítása érdekében történik, a véleményezés a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (EljR.) 
32.§ (6a) bekezdése alapján állami főépítészi eljárásban zajlik. A módosítás a 
településszerkezeti tervet nem érinti. 
 
A módosítás az EljR. 45.§ (2) bekezdését alapul véve az EljR. VI. fejezet eljárási szabályai 
szerint, az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi 
követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával történik. 
 
A MÓDOSULÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ 
 
Építési hely módosítása a 089/15 hrsz.-ú földrészlet területén  

 
A helyszín leírása 
 
A módosuló terület a Cserkút-platón található 089/15 hrsz.-ú földrészlet, amelyen az R-M 
Logisztika Kft. csarnoképületei állnak. A telek megközelítése és közműellátása a telekkel 
szomszédos 089/4 hrsz.-ú útról megoldott. A területet észak és nyugat felől a 089/4 hrsz.-ú 
iparterületi kiszolgáló út, kelet felől és a feltáró úton túl ipari gazdasági terület telephelyei, dél 
felől vasúti terület határolja felhagyott iparvágányokkal. 
 
A terület a hatályos helyi építési szabályzatban és szabályozási terven 

 

HÉSZ és szabályozási terv  
 
A módosuló területet a 
hatályos szabályozási terv az 
egyéb ipari terület Gip-E 
övezetébe sorolja. A 
betartandó telekalakítási és 
beépítési előírásokat a HÉSZ 
7.1 melléklete tartalmazza. A 
HÉSZ az ingatlanon az 
épületek elhelyezésére 
szolgáló építési helyet a 
szabadonálló beépítési mód 
előírásai szerint szabályozza. 

 Gip-E 
HÉSZ 7.1 melléklet 
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A módosítás célja 
 
A 089/15 hrsz.-ú ingatlan délnyugati sarkában 2017. évben, jogerős építési engedély alapján 
felépített csarnoképületről az épület feltüntetéséről szóló vázrajz készítése közben derült ki, 
hogy vélhetően kitűzési pontatlanság miatt az épület valójában nem a HÉSZ előírásainak 
megfelelően szabadon állóan, hanem a déli telekhatár közvetlen közelébe épült. Az épület 
egyebekben az építési engedély mellékletét képező tervdokumentációnak mind méreteiben, 
mind pedig kialakításában megfelel.  
 

 
 

A beruházás helyszínrajza 
 

 
Változási vázrajz 

 
A BMK PJH Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály helyszíni ellenőrzést 
követően visszavonta a korábban kiadott használatbavételi engedélyt és határidőt szabott 
meg arra, hogy a tulajdonos a problémát rendezze. A megoldást a hatályos HÉSZ 



Tervismertetés 
 

Cserkút helyi építési szabályzatának 2018. évi módosítása 
 

4

módosítása jelentheti, amelynek során az érintett ingatlan a hatályos előírás szerinti 
szabadon álló beépítési mód által meghatározott építési hely helyett oldalhatáron álló 
beépítési módot lehetővé tévő építési övezetbe kerül.  
 
A módosítás célja az építési hely (beépítési mód) pontosítása a csarnoképület megtartása 
érdekében. 
 
A terület a módosított településrendezési eszközökben 
 
Mivel nem cél a település összes egyéb ipari területén az oldalhatáron álló építési hely 
bevezetése, a módosítás során az érintett ingatlan külön övezeti besorolást kap (Gip-E1). A 
vonatkozó övezeti előírásokban az építési határvonalak helye, ezáltal az építési hely és a 
beépítési mód módosul. A kialakítható legkisebb telekterület és telekszélesség, a 
megengedett legnagyobb beépítettség és építménymagasság, valamint a legkisebb 
zöldfelület nem változik. 
Megjegyezzük, hogy az építési övezeti előírások megváltozása az épület átalakítását is 
szükségessé teheti (oldalhatáron álló épület esetén az oldalhatárra néző homlokzaton 
teljesülnie kell az OTÉK 37.§ előírásainak).  

 
 

HÉSZ és szabályozási terv 

Gip-E1 
HÉSZ 7.5 melléklet 

 
1.legkisebb telekterület 2000 m2 
2.legkisebb utcai telekszélesség 30 m 
3.beépítési mód oldalhatáron álló 
4.legnagyobb beépítettség 50% 
5.legnagyobb építménymagasság 10,00 m  

 
6.legkisebb előkert 3 m 
7.legkisebb oldalkert OTÉK szerint 
8.legkisebb hátsókert 6 m 
9.legkisebb zöldfelület 25% 
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A módosuló szakági alátámasztó munkarészek 
 
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 szabályozási terv módosítása kapcsán megállapítható, hogy a raktárépület a telek és a 
környék jelenlegi gazdasági funkciójához illeszkedik, az építési hely változása a 
környezethasználatban változást nem indukál. 
 
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.  
 
 
A szakági alátámasztó munkarészek egyebekben nem változnak. 
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Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
…………………… Önkormányzati rendelete 

a helyi építési szabályzatról szóló 20/2004.(Xl.10.) Önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Cserkút 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, valamint a településfejlesztéssel, 
településrendezéssel és a településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés 
szabályairól szóló 9/2017.(VII.11.) önkormányzati rendeletben felsorolt partnerek 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
  
1.§A helyi építési szabályzatról szóló 20/2004.(Xl.10.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R) 2.§ (2) d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„d)Az építési hely értelmezése kereskedelmi szolgáltató és ipari gazdasági terület 
építési övezeteinek kivételével oldalhatáron álló beépítési mód esetén 

da)Észak-déli, vagy ahhoz közelítő irányú közterületre fűzött építési telkek 
esetén az építési hely az északi telekhatárra tapadjon, ha a szabályozási terv 
nem jelöli másként. 
db)Kelet-nyugati, vagy ahhoz közelítő irányú közterületre fűzött építési telkek 
esetén az építési hely kialakult utcasoron a történetileg kialakult állapothoz 
igazodjon, új utcasoron a szabályozási terv szerint alakuljon.” 

 
2.§A R 10.§ (1) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„a)Gip-E, Gip-E1, Gip-Z és Gip-Z-ÉDÜ építési övezetben az OTÉK 20.§ szerinti 
építmények helyezhetők el.”  

 
3.§A R 7. melléklete e rendelet 2. melléklete szerinti 7.5 melléklettel egészül ki. 
 
4.§Ez a rendelet ……………………….. napján lép hatályba. Előírásait a hatálybalépést 
követően keletkezett ügyekben kell alkalmazni. 
 
 
Cserkút, …………………………… 
 
 
     Hagenthurn József s.k.           Dr. Jocskov Annamária s.k. 
           polgármester                   jegyző 
      
Záradék:  A rendelet Cserkút községben ……………………... napján kihirdetésre került. 
 
Cserkút, ……………………………….. 
 
                 Dr. Jocskov Annamária s.k. 
                                 jegyző 
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1. melléklet a ………………….. önkormányzati rendelethez 

 
„V-3-M18” jelű szabályozási terv 

 
2. melléklet a ………………….. önkormányzati rendelethez 

 
7.5 A „Gip-E1”  jelű építési övezet – egyéb ipari terület  
 
1.legkisebb telekterület 2000 m2 
2.legkisebb utcai telekszélesség 30 m 
3.beépítési mód oldalhatáron álló 
4.legnagyobb beépítettség 50% 
5.legnagyobb 
építménymagasság 

10,00 m  
 

6.legkisebb előkert 3 m 
7.legkisebb oldalkert OTÉK szerint 
8.legkisebb hátsókert 6 m 
9.legkisebb zöldfelület 25% 

 




	1 Cserkút HÉSZ mód 2018 címlap
	2 Cserkút  HÉSZ mód 2018 tervismertetés
	3 Cserkút HÉSZ mód 2018 véleményezési
	4 CserkútSzabTervÜzemiMód2018 Model (1)

