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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. célja a közterületi határvonal pontosítása és a 
beépíthető teleksáv növelése volt a település két kisebb területén. 
 
Jelen módosítás az önkormányzat által támogatott civil kezdeményezés nyomán, pályázati 
forrás felhasználásával megvalósítani tervezett beruházás rendezési tervi alátámasztását 
célozza. 
 
Mivel a 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 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 pontosítása a 132 hrsz.-ú ingatlan területén  

 
A helyszín leírása 
 
A módosuló terület a 132 hrsz.-ú ingatlan, amelyen Cserkút Község Önkormányzati 
Hivatalának épülete áll. Az ingatlan Cserkút lakóterületének központjában, az Alkotmány 
utca déli oldalán található. A telek keleti szélén gyalogút halad a település déli részén 
részben meglévő, részben tervezett rekreációs területe felé. 
A telek megközelítése és közműellátása az Alkotmány utcáról jelenleg is megoldott. A 
parkolás a hivatal épülete előtt kialakított parkolóhelyeken biztosított. 
 
A terület a hatályos településrendezési eszközökben 
 

Településszerkezeti terv HÉSZ és szabályozási terv 

Lf 
Falusias lakóterület 

Lf-K 
HÉSZ 5.1 melléklet 

 
 

A módosuló területet a hatályos településszerkezeti terv falusias lakóterület kategóriába, a 
szabályozási terv a falusias lakóterület történetileg kialakult övezetébe (Lf-K) sorolja. A 
betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a HÉSZ 5.1 melléklete tartalmazza. A 
szabályozási terv a környező telkekhez hasonlóan a 132 hrsz.-ú ingatlan déli telekrészét be 
nem építhető telekrészként határozza meg. 
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Kivágat a hatályos településszerkezeti tervből Kivágat a hatályos szabályozási tervből 
 
A módosítás célja 
 
A „Gyere gyalog” civil szervezet Cserkút Község Önkormányzatának támogatásával 
„Sustainable table – Culinary traditions and innovations along Baranya Greeenways ’Eat 
Green’ project – HUHR/1601” címen Gasztronómiai élménytér kialakítására pályázik. 
 
A pályázati támogatás elnyerése esetén megvalósítandó célok: 
 
 a természeti környezetben szedhető növények módszertani, oktatási és gasztronómiai 

központjának létrehozása 
 a gasztrokulturális örökség tárgyi emlékeinek kiállítás-szerű, de nagyobb részt interaktív, 

azaz használat közbeni alkalmazása révén a generációk közti tudás átadása, erre építve 
turisztikai vonzerővel is bíró rendezvények szervezése 

 olyan rendezvényközpont létrehozása, amely a helyi és a környező településeken 
működő civil szervezetek, valamint a turisztikai szolgáltatók számára egyaránt igénybe 
vehető, és ahol gazdag öko- és gasztroturisztikai programkínálat valósul meg.   

 
A Gasztronómiai élménytér kialakítására az önkormányzat a hivatal udvarának gyalogúttal 
határos, keleti részét ajánlotta fel. A tervezett funkció egy része (konyha, a tetőtérben 
kiállítótérrel) a meglévő – korábban istálló – épületben, annak átalakításával kap helyet. A 
rendezvényterem az istálló épület folytatásában szintén meglévő nyitott fészer beépítésével, 
illetve annak déli bővítésével jön létre. Ez utóbbi bővítés a hatályos szabályozási terven jelölt 
be nem építhető telekrész miatt jelenleg nem valósítható meg. 
 
A módosítás célja a „Gasztronómiai élménytér” pályázati projekt megvalósításának 
rendezési tervi alátámasztása. 
 
A terület a módosított településrendezési eszközökben 
 
A módosítás során a szabályozási terven megszűnik a hivatal telkén a beépítést korlátozó 
„be nem építhető telekrész” jel, ezáltal a telek a HÉSZ vonatkozó előírásainak figyelembe 
vételével teljes egészében beépíthetővé válik. 
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A településszerkezeti terv és a HÉSZ előírásai nem változnak, újonnan beépítésre szánt 
terület kijelölésére nem kerül sor. 
 

Településszerkezeti terv HÉSZ és szabályozási terv 

Lf 
Falusias lakóterület 

nem módosul 

Lf-K 
HÉSZ 5.1 melléklet 

nem módosul 
 

 
A módosuló szakági alátámasztó munkarészek 
 
Örökségvédelem 
 
A hivatal épülete helyi védelem alatt áll, a telek az országos védettségű templom műemléki 
környezetének része. A területet nyilvántartott régészeti lelőhely érinti. A beruházás 
tervezése és megvalósítása során az örökségvédelmi jogszabályokban előírtakat figyelembe 
kell venni. 
 
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 tervezett beruházás a telek 
jelenlegi intézményi funkciójához illeszkedik, megvalósítása 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. 


