
Tisztelt Címzett!

Tájékoztatom Önt, hogy Litér Község Önkormányzata a 52/202I.(il/.29.), 65/202].(I/.13),
66/202 ] , (r. 1 3) szátmíkt. haténozatáhan a településrendezési eszközeinek módosítását döntötte
el Litér 9I,92,93,94/I,9412,95,96,97,119, 118/1, 11812, II5 és 302 hrsz.-ú területeit
érintően. A módosítást az Önkormányzaíképviselő-testülete egyszenisített eljárással készítteti.

A hatályos településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök elérhetők a
www.liter.hu honlapon.

Litér hatályos településrendezési eszközei a következők:

- Helyi építési szabályzat és szabályozási terv: 10l20l4.(X.2) sz. rendelettel
fogadta el,

- Településszerkezeti tervet és leírást a képviselőtestület az 121t2014. (IX. 25)
számű képvi s e l ő -te stül eti határ o zattal fo g adta e l.

A tervezelt módosítás a településfejlesztési koncepciórőI, az integrált településfejlesáési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szőIő 31412012. (XL 8.) Korm. rendelet 41, § szakasza szerint ún.
egyszerűsítetteljárásbanzajlana.Atervpartnerségiegyeáetése a29lA§,valamintapartnerségi
egyeáetés szabályairől szóló I0|2017.(YI.30.) önkormányzati rendelet szabályai szerint
történik.

Tervezési feladat, fejlesztés célja:

§. számú módosítász (66/2021.(V.13.) Litér 92 hrsz-ú óvoda ingatlanának és az Á1-or,
Előd, Árpód utcák áltat határolt tömbjének övezetmódosítása az óvoda, bölcsőde
bővíthetőségének érdekében, az ingatlanok összevonhatóságának biztosítósára.
Céllindok: A Magyar Falu Prograrn 202I. keretében megjelent ,,Önkormányzati tulajdonban
lévő ingatlanok fejlesztése" cimű. MFP-ÖTIK/2O2I|5. azonosító számű pályázat keretében
lehetőség nyílik az ővoda férőhely bővítésére, új óvoda, bölcsöde épület építésére, az
önkormányzati tulqdonba került 92 hrsz-í ingatlanon, amelyhez szükséges az építési övezet
módosítása.

A módosítási tömb (Litér 91, 92, 93, 94/l, 94/2, 95, 96, és 97 hrsz.-ofr) jelenleg
Településközponti vegyes (Vt) övezet két alövezetébe tartozik Vt-1 és Vt-3, melyek közüI az
utóbbi Vt-3 övezetbe ártozik az Óvoda(93 hrsz.) területe is. A módosítással az egésztömb Vt-
3 övezetbe kerül a íárgyi önkormányzati ingatlanok összevonhatósága és intézménybővítés
céliából.

Vt3 övezet atárgyi óvoda (93 hrsz, és 9411hrsz.-ú ingatlanokon kívül az általános iskola (562
hrsz.) területén van csak, melyek mind nagy intézményiterületek. A módosítási tömbben lakó
ingatlanok is vannak, ebből kifolyólag Intézményi vegyes (Vi) terület nem jöhetett szőba. Az
övezet egységesítés szolgálja a hosszabb távon való előkészítését annak, hogy az intenzíven
gyarapodó népességszám és gyereklétszám arányában tovább bővíthető legyen azintézmények
területe és ez áIíal bővíthetőségük.

A módosítással változik a szabályozási terv SZT-1 tervlapja.



. számú módosítá s: (65/202l (V. 1 3.) Litér a művelődési há: 1 19 hrsz-ú ingatlanának és
szom,;zédos ingatlanainak 118/1, 118/2, ]]5 hrsz, olyan övezetre mrjdosítdstt, mely a teryezell
épiiletbővítésí és távlali fe.jleszlést leheíővé teszi, továbbá az Ond és Előd tttctt kozatti tömb a
környezetében lévő kertyárosias tömböknek megíblel(í övezetre mcjdosítá,;u.
Cél/indokok: A 2023. évi Európa Kulturális Fővárosa program keretében megjelent .l régió
inJra,strttktttrális beruházásai" című OC-INF-2021l1. kódszámú páIyázaíi felhívás keretében
lehetőség nyílik a meglévő mtivelődésiházbővitésére, amelyhez az építési övezet módosítása
szükséges.

A módosítási tömb (,99-119 hrsz.) jelenleg Vt2 övezeti besorolásban van. mely övezet csak
ebben a tömbben található az igazgatási területen . Az itt található ingatlanok a művelődé siház
ésközvetleningatlanjait(119, 11B/], 118/2, ll5hrsz) kivévemagántulajdonúlakóikerházas
ingatlanok (99-114, 1 16-1 17 hrsz).

A módosítás legfontosabb része apályázati támogatással megvalósuló művel ődésiházbővítése.
Vizsgálat alá kertilt a művelődésiház esetleges más helyre való áthelyezése, de ez megfelelő
önkormányzati ingatlan és megközelíthetőség miatt nem reális. Ezéft a döntés az,hogy ezen a
119 hrsz-ú ingatlanon kerüljön sor a bővítésre. A dokumentációhoz csatolt terv alapján
szükséges a Yt-2 övezet (mely csak ezt a tömböt érinti) beépítési százalékának 3 5 -ről 50oÁ-ra
növelése, valamint a zöldfelületi mutató csak egy telekre érvényesen 7OoÁ-ra csökkentése. A
későbbi lehetőségek fi.iggvényében a szomszédos ingatlanok a műrvelődésiházbővítési területei
lesznek, Így azok is a Vt-2 övezetben maradnak, de ezekkel együtt az övezet egészére
vonatkozóan a zöldfelületi mutatő 25oÁ-os lesz. A 115 hrsz-ú ikres épület 115 hrsz-re eső
épületrésze a szomszédos ikres ingatlanoknál sokkal kisebb ingatlannal rendelkezik és ez az
épületrész később elbonthatóvá válik a művelődésíházhoz való összevonhatóság érdekében.
F,z azért is szükséges, mert a múvelődési hát bővítése az aműgy is kis ingatlant ,,beszorított"
helyzetbe hozná.

A módosítás továbbirésze a tömb többi Észét. mivel az beépítésében, használatában teljesen
megegyezik a szomszédos ikres beépítettségű kerlvárosias lakóterületekével az eddigi
településközponti vegyes területről kertvárosias lakóterületre módosítja. Településközponti
területben tartása teljesen indokolatlan az intézmények bővíthetőségének jelen módosításokkal
való biztosításával.

A módosítással változik a telepiilésszerkezeti. terv (TSZT-l), a Hetyi Épíftsi Szabályzat @ÉSZ)
és a szabályozási tery SZT-1 lervlapja.

J" számú módosítás: (52/202l.(IV.29.) Litér község helyi építési ,szabtilyzatának 3.

mellékelt ,,Az A,[á-1 és Má-1* jelű övezeíben az építmény-elhelyezés.feltétetei a következ(ík a
művelési ág fúggvényében" megnevezésíí túblázat 2 számú sorában szabályozoll a kialakíthatrj
legkisebb telekméret is. Ezek több hektáros mi.ni.muntoí írnak elő a kialakítható telkekre. Ez nem
teszi lehetővé az oszlatlan közös ingaílanok megosztását, mely jelenleg támogatott és elvárt is
az agrárpolitikában. Ilyen igény az igazgatási teriileten is van, ezért a táblázat 2 sz, során.ak
kialakítható legkisebb telekméret előírásai törlésre keríilnek, mellyel a .felsőbbszintíí
jogszabályi előírások válnak hatályo,ssá. A módosítást elrendel(í határozal egyéb lélelei a

\



íblsőbb.y:intíí jogszabályok miutt nenl lehetséges,

nl e g e g), e z n e k a Je l s (í b b s zi nt ű .j o gs z ab ály o kkal.

az építés s,zabályai jelenleg teliesenmivel

A nrcjdos,ítítssal változik a Helyi Épíftsi Szabályzat @ÉS?.

4. §zámú módosítász (52/2021.QV.29.) Litér Nap utca legvégén lévő lakóingatlan
beépíthetőségének eglértelműsítése, hjlönösen a hosszú és keskeny Nap utca zsákutca
jellegének megszüntetése a 302 hrsz-ú ingatlan egy részénekkazlekedési területbe vonásával.
Céllindok: A Nap utca jelenlegi gyakorlatilag zsákutca jellegének megszüntetésére sziikségessé
vált a3O2hrsz-iltelek egy részének igénybevételével a Nap utca és az Árpád,utca összekötése
a lehetőség szerinti kanyarodási ívsugarak biztosításával. A módosuló építési saroktelken
kijelölésre keriJl az építési hely.

A módosítás területével közvetetten érintettek 30r hrsz. és 346l2hrsz.-ú utakon a max 3,5
tonnás korlátozás kerül kihelyezésre és a 30 km/órás sebesség korlátozás a kialakult utak
áteresztő képességeinek és paramétereinek indokán. A reálisan kialakítható ívsugár 16 m, mely
még lehetővé teszi a szemétszállító és tuzoltő járművek biáonságos kanyarodását, de a
korlátozás sal a tehergépj ármű forgalom kízárásr a kerül.

A módosítással változik a településszerkezeti terv (TSZT-l), a Helyi Építési Szabályzat @ÉSZ)
és a szabályozási terv SZT-1 tervlapja.

A 212005. (I.11) Kormányrendelet értelmében az Önkormányzat saját hatáskörében dönthet
anól, hogy szükséges-e a környezeti vizsgálat lefolytatása. Amennyiben az Önkormányzatúgy
dönt, hogy eltekint ettőI, azt a rendelet 5. § (3) bekezdése alapján indokolnia kell. Etőzetes
vizs9álataink alapián nincsen szükség a környezeti hatásvizsgálati eliárás lefolytatására,
mivel:

A terv ezett módo s ítás értéke s növényállo mányt nem érint.

Szerlrtyező anyag, veszélyes hulladék nincs a területen, más környezeti problémáről
nincs tudomásunk.

A környe z Ő terül ethas znál atokat a tew ezett mó do s ítás ok ne m akadáIy ozzák.

A tervezett módosítások természeti erőforrások hasznosítását nem befolyásolják.

A TRE módosítás más tervet vagy programot nem befolyásol, közösségi jogszabályok
pl. a hulladékgazdáIkodással, vízgazdálkodással, vízgyűjtő-gazdálkodással összefüggő
tervek, pro gramok stb. ) vé greh ajtását nem akadály ozza,

Zajszenrryezés várhatő mértéke az e téten érintett módosításoknál alacsony, hosszú
távon nincs hatása.

Olyan hatások nem várhatók, amelyek nagy területet érintenek, az országhatéron
átterjednek, vagy olyan környezeti változásokat idézhetnek elő, amelyek az embei
e gészs é gre, a körny ezetre kockázatot j elentenek.

Védett természeti területet (natura 2000 területet, természetvédelmi területet), Földtani
veszélyforrás terület övezete a Kiváló termőhelyi adottságú szántők övezete,
Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete, Tájképvédelmi
szempontból kiemelten kezelendő terület övezete, Jó termőhelyi adottságű szántők
övezete, Honvédelmi és katonai célú terület övezete, Rendszeresenbelvízjárta terület
övezete, TÓmeder övezete, Kertes mezőgazdasági terület övezete, Borszőlő termőhelyi



kataszteri terület övezete, Nagyvízi meder övezete, VTT tározók Övezete, ÖkolÓgiai

háIőzat magterületének övezete, Ökológíai háIőzat ökológiai folyosójának Övezete,

yízerőzíőnak kitett terület övezete, Erdők övezeíe, Erdőtelepítésre javasolt terÜlet

övezete, ökologiai háIőzat pufferterületének övezete, Tájképvédelmi terület övezete,

Általános mezigazdasági téruletek övezete a tewezett módosítás, illetve az áItala

lehetséges beépús, illewe annak kömy ezetíhatásai nem érintik. A módosítások terÜlete

azyízminőség-védelmi terület övezete, Ásvanyi nyefsanyagvagyon övezetét érinti, de

a hatályos áIlipothozképest környezeti és természeti állapot váItozást nem okoz.

_ Helyi, vagy oiszágosan ueO"tt építészetí értéket, műemléki környezetet, világÖrÖkségi,

yagy vitagriroksegi várományos területet a tewezetí módosítás nem érint. A
módosítások terulete régészeti területet nem érint, így a hatályos állaPothoz kéPest

váItozástnem okoznak.

_ A íewezett módosítás miatt a vízgyújtő-gazdálkodás egyes szabáIYairŐl szóló

kormányrendeletben a vizekre és a védett területekre meghatározott kÖrnYezeti

célkitűzések elérése, illetve megtartása nem hiúsul meg, avizek vagy avédett terÜletek

állapotromlása nem következik be.

_ A varhatóan érintett terület környezeti szempontból nem sérülékeny, a terÜleten nincs

jelentős kibocsájtás, az éririett terület hasznosítása, hasznáIata csekélY mértékben

váItozhat.

Kérem véleményét- a212005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján, _hogy a

hatásköréb e íartoző környezet- vagy természetvédelmi szakterületet illetően várhatÓ-e jelentős

környezeti hatás, szükség van-e környezeti hatásvizsgál'ati eljarás lefolytatására.

A véleményét legyen szíves a jogszabály biztosított 15 napon belül megadni,

Litér,202I. mé$us26.
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