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Előzmények
Nagymányok város 2015-ben településfejlesztési és rendezési eszközeinek teljes felülvizsgálatát
határozta el. A dokumentumok megalapozására - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben
meghatározott tartalommal és részletezettséggel – helyzetfeltáró, helyzetelemző és helyzetértékelő
munkarészek készültek.
A hatályos településfejlesztési- és rendezési eszközök:
-

190/2016. (XI.24.) sz. ÖKT. határozattal elfogadott Településfejlesztési koncepció

-

151/2017. (VIII.31.) sz. ÖKT. határozattal elfogadott Szerkezeti terv

-

12/2017. (IX.1) sz. ÖKT rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat

A településfejlesztési koncepció a fejlesztés összehangolt megvalósulását biztosító és a
településrendezést is megalapozó, a település közigazgatási területére kiterjedő önkormányzati
területfejlesztési döntéseket rendszerbe foglaló dokumentum, amely a település jövőbeni
kialakítását tartalmazza. Az ebben foglaltak megvalósítás érdekében a következő lépcső az Integrált
Településfejlesztési Stratégia (ITS) elkészítése. Az ITS feladata a koncepcionális elemeken túl a célok
eléréséhez szükséges stratégiák megfogalmazása, a különböző szakpolitikai megközelítések
összehangolása, a célok eléréséhez a finanszírozás módjának meghatározása.
Alapjai az eddig elfogadott településfejlesztési és rendezési dokumentumok.
Mivel időközben a Kormány 2018. februárjában elfogadta a három területrendezési terv – Balaton
üdülőkörzet, Budapest agglomeráció ás Magyarország - módosítását magába foglaló egységes a
„Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről” szóló törvényét, a
helyzetfeltáró dokumentum „A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata” fejezetének
aktualizálását is el kell végezni.
A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata
Nagymányok város igazgatási területét érintően az alábbi területrendezési tervekkel való egyezést
szükséges vizsgálni:


Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX.
törvény (továbbiakban: MaTrT),



A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 11/2016. (IX.26.) önkormányzati rendeletével
módosított Tolna Megye Területrendezési Tervéről szóló 1/2005. (II. 21.) önkormányzati
rendelet. (továbbiakban: TMTrT)

A megyei területrendezési terveknek az MaTrT-vel való összhangba hozataláig a településrendezési
eszközök készítésénél az MaTrT 91. §-ban foglalt átmeneti rendelkezéseket kell figyelembe venni.
Ennek alapján azokat az országos vagy megyei övezeteket, amelyeket a megyei területrendezési terv
alkalmaz, azonban az MaTrT vagy az abban foglalt felhatalmazás alapján kiadott miniszteri rendelet
(továbbiakban: Rendelet) nem állapít meg, a településrendezési eszközök készítésénél,
módosításánál nem kell alkalmazni.

Az ország szerkezeti terve

Ökológiai hálózat – magterület övezetére vonatkozó előírások
2018. évi CXXXIX. törvény
25. § (1) Az ökológiai hálózat magterületének
övezetében - kivéve, ahol az Ország Szerkezeti Terve,
települési térséget határoz meg - csak olyan megyei
terület-felhasználási kategória és megyei övezet,
valamint a településrendezési eszközökben olyan
övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az
ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat
ökológiai folyosója természetes és természetközeli
élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti.

A kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetére vonatkozó előírások
2018. évi CXXXIX. törvény
28. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú szántók
övezetében új beépítésre szánt terület - kivéve, ahol
az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció
Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet
Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg csak az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi
és megyei kormányhivatalnak a területrendezési
hatósági eljárása során kiadott terület-felhasználási
engedélye alapján jelölhető ki.
(2) A kiváló termőhelyi adottságú szántók
övezetében új külfejtéses művelésű bányatelek
megállapítása és bányászati tevékenység folytatása a
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó
előírások alkalmazásával engedélyezhető.

A jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetére vonatkozó előírások
9/2019. (VI.14.) MvM rendelet
2.§ (1) A településrendezési eszközök készítése során
a mezőgazdasági terület terület-felhasználási egység
területét elsősorban – a kiváló termőhelyi adottságú
szántók övezete mellett – a jó termőhelyi adottságú
szántók övezetén javasolt kijelölni.
(2) A jó termőhelyi adottságú szántók övezetében új
külfejtéses művelésű bányatelek megállapítása és
bányászati tevékenység folytatása a bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások
alkalmazásával engedélyezhető.

Erdők övezetére vonatkozó előírások
2018. évi CXXXIX. törvény
29. § Az erdők övezetébe tartozó területeket az
adott településnek a településrendezési eszközében
legalább 95%-ban erdőterület terület-felhasználási
egységbe kell sorolnia. Az e törvény hatálybalépését
megelőzően kijelölt beépítésre szánt területek,
valamint az erdőről, az erdő védelméről és az
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény
4. § (2) bekezdésében meghatározott területek,
továbbá az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti
Agglomeráció Szerkezeti Terve, valamint a Balaton
Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve által kijelölt
települési térség területein lévő erdők övezetének
területét a számításnál figyelmen kívül kell hagyni.
30. § Az erdők övezetében külfejtéses művelésű
bányatelket
megállapítani
és
bányászati
tevékenységet
engedélyezni
a
bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok
szerint lehet.

Erdőtelepítésre javasolt terület övezetére vonatkozó előírások
9/2019. (VI.14.) MvM rendelet
3.§. (1) településrendezési eszközök készítése során
az Országos Erdőállomány Adattárban nem szereplő
erdőterület terület-felhasználási egységeket a
településfejlesztési és településrendezési célokkal
összhangban – a természeti és kulturális örökségi
értékek sérelme nélkül – az erdőtelepítésre javasolt
terület övezet területén javasolt kijelölni.

Tájképvédelmi terület övezetére vonatkozó előírások
9/2019. (VI.14.) MvM rendelet
4.§ (1) A tájképvédelmi terület övezete területére a
megye területrendezési tervének megalapozó
munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg
térségi jellemzőit, valamint a település teljes
közigazgatási területére készülő településrendezési
eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell
határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, elem
együtteseit, valamint a tájképi egység és a
hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit.
(2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett
területre a tájképi egység, a hagyományos
tájhasználat fennmaradása, valamint a tájba illesztés
biztosítása érdekében – a településkép védelméről
szóló törvény vagy annak felhatalmazása alapján
kiadott jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában
– meg kell határozni a településrendezési
eszközökben a terület-felhasználás és az építés helyi
rendjének egyedi szabályait,
(3) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati
tevékenység folytatása a bányászati szempontból
kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával
engedélyezhető.
(4) A tájképvédelmi terület övezetében a
közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai
infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a
tájképi egység megőrzését és a hagyományos
tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető
műszaki
megoldások
alkalmazásával
kell
megvalósítani.

Vízminőség-védelmi terület övezetére vonatkozó előírások
9/2019. (VI.14.) MvM rendelet
5.§ (1) A vízminőség-védelmi terület övezetében
keletkezett szennyvíz övezetből történő kivezetéséről
és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe
történő bevezetéséről, illetve a szennyvíz övezeten
belüli
kezelésének
feltételeiről
a
megye
területrendezési tervében rendelkezni kell.
(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó
települések településrendezési eszközeinek készítése
során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett
területeket. A kijelölt vízvédelemmel érintett
területekre vonatkozó egyedi szabályokat a helyi
építési szabályzatban kell megállapítani.
(3) A vízminőség-védelmi terület övezetében
bányászati tevékenység folytatása a bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások
alkalmazásával engedélyezhető.

Nagymányok igazgatási területét a következő – Tolna megye Területrendezési Terve által lehatárolt –
övezetek érintik:
Tolna megye területrendezési terve – Szerkezeti Terv

Ásványi nyersanyagvagyon terület övezetére vonatkozó előírások
9/2019. (VI.14.) MvM rendelet
8.§ (1) Az ásványi nyersanyagvagyon övezetét a
településrendezési
eszközökben
kell
tényleges
kiterjedésének megfelelően lehatárolni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti területen, a
településrendezési eszközökben csak olyan területfelhasználási egység, építési övezet vagy övezet
jelölhető ki, amely az ásványi nyersanyagvagyon távlati
kitermelését nem lehetetleníti el.

Földtani veszélyforrás terület övezetére vonatkozó előírások
9/2019. (VI.14.) MvM rendelet
11.§ (1) A földtani veszélyforrás terület övezetében a
földtani veszélyforrással érintett terület kiterjedését a
településrendezési
eszközökben
kell
tényleges
kiterjedésének megfelelően lehatárolni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti területen új beépítésre szánt
terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a
bányafelügyelet
a
településrendezési
eszközök
egyeztetési eljárása során adott véleményében
hozzájárul.
(3) A beépítés feltételeit a bányafelügyeleti hatáskörben
eljáró illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal
hozzájárulásával kell meghatározni.
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