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1. TERVEZÉSI FELADAT
1.1. Rendezési tervi előzmények
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a 2008-2009 évek folyamán az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény (a továbbiakban
építési törvény) 6. § (3) (4) továbbá a 13. § (4) bekezdésében, és a 253/1997. (XII.20.) Korm.
rendelettel közzétett Országos Településrendezési és Építési Követelményekben (a
továbbiakban OTÉK) alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX
tv. 13. § (1) 1. pontja szerint, biztosított feladat- és jogkörében eljárva elkészíttette a település
közigazgatási területére vonatkozó településrendezési tervét.
(Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009.(II.25.) önkormányzati
határozata a település szerkezeti tervéről; Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2009. (II.26.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról és
szabályozási tervről.)
Az eltelt idő alatt jelentős változások következtek be a település társadalmi, gazdasági és
környezeti helyzetében, településhálózati helyében (városi rang) valamint a jogszabályi
környezetben, amely tényezők szükségessé tették a rendezési terv felülvizsgálatát, amely
felülvizsgálat jelenleg folyamatban van. A felülvizsgálat megalapozására a város 2019 év
folyamán elkészítette a 314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet előírásainak és tartalmi
követelményeinek megfelelő megalapozó vizsgálatot. A felülvizsgálatot megalapozó
településfejlesztési koncepciót a város a 108/2019.(VII.25.) határozattal hagyta jóvá.
A településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök megalapozására és azok
alátámasztásaként elkészült a városra a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet előírásainak
megfelelő örökségvédelmi hatástanulmány is.
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. tv. rendelkezéseinek megfelelően 2017. év
folyamán elkészült Lébény Településképi Arculati Kézikönyve, valamint Lébény
településképi rendelete. Lébény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018.
(III.21.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről.
2019. év folyamán a város beruházói igények figyelembevétel alapján úgy határozott, hogy a
hatályos településrendezési tervét még ebben az évben 2019 év folyamán módosítja.
(Megjegyzés: A korábbi években a település rendezési terve több alkalommal módosult. Jelen
módosítás során az egységes szerkezetbe foglalt szerkezeti terven és szabályozási
terven kerülnek feltüntetésre a tervezett módosítások által érintett területek.)

1.2. A tervmódosítás előzményei
Lébény Barátföld területén az 1. sz. főúttól délre található 030/2-3, 030/5, 030/7, 030/10 és a
032/2-4 hrsz-.ú területen az 1990-es évek elején kavicsbányát nyitottak. A kavicsbányászat a
2000-es évek közepéig működött a területen. A megváltozott piaci, gazdasági viszonyok
következtében a 2009 évi településrendezési terv felülvizsgálat során a kavicsbánya területét
a tulajdonosok kérelmére különleges bányaterület besorolásból ipari gazdasági
terüetfelhasználásba sorolták. 2015-ben a terület tulajdonosa a bányaüzem bezárását és a
bányatelek megszüntetését kezdeményezte. (A területre Bányabezárási (megszüntetési) MÜT
készült.) Hivatkozott területen a korábbi bányászat eredményeként jelenleg két önálló
vízfelületű bányató található.
A terület ipari gazdasági területként tervezett használata napjainkig nem valósult meg. A
jelenlegi tulajdonosok 2019 évben azzal a megkereséssel fordultak a városhoz, hogy a
030/2-3, 030/5, 030/7, 030/10 és a 032/2-4 hrsz-.ú ingatlanokat – a megváltozott gazdasági,
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piaci helyzetre való tekintettel újból hasznosítani.
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bányaterületként, kavicsbányaként kívánják

A Bányabezárási (megszüntetési) MÜT tartalmaz egy kimutatást, amely szerint a volt
bányatelkek területén visszahagyott kavics ásványi nyersanyag:
Bizonyított (A+B) 2 825 190 m3
Kimutatott (C 1) 2 115 000 m3
Összes földtani
4 940 000 m3

forrás:openstreetmap.hu

kivonat a hatályos alaptérképből
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2018 év végén a parlament módosította „A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvényt,
amely 2019.január 15-én lépett hatályba. E szerint a módosítás szerint:
7. § A Bt. 27.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A műszaki üzemi tervet a műszaki-biztonsági,az egészségvédelmi,a tűzvédelmi
szabályok és az ásványvagyon -gazdálkodási,a vízgazdálkodási,valamint a környezet,természet,- és tájvédelmi követelmények figyelembevételével úgy kell elkészíteni, hogy az
biztosítsa az élet, az egészség, a felszíni és a föld alatti létesítmények, valamint a mező- és
erdőgazdasági rendeltetésű földek megóvását, a bányakárok, a környezeti-természeti károk
lehetséges megelőzését, illetve csökkentését, a településrendezési eszközökben foglaltaknak
való megfelelést, továbbá a tájrendezés teljesítését ."
Emellett az országgyűlés 2018-ban megalkotta 2018. évi CXXXIX. törvényt, Magyarország és
egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről, mely 2019 március 15-től lépett hatályba.
A törvény szerint:
„18. § (1) Külfejtéses művelésű bányatelket megállapítani, illetve horizontálisan bővíteni csak
a településfejlesztési és -rendezési célokkal, valamint a kiemelt térségi és megyei
területrendezési tervvel összhangban lehet. Az összhang akkor áll fenn, ha a bányatelekkel
érinteni tervezett ingatlan a településrendezési eszközökben nyersanyag kitermelés (bánya)
vagy nyersanyag-feldolgozás céljára szolgáló különleges beépítésre szánt vagy beépítésre
nem szánt terület területfelhasználási egységbe sorolt, vagy a bányatelekkel érinteni tervezett
ingatlanokon a bányászati tevékenységgel a települési önkormányzat egyetért, és ha indokolt,
döntést hoz a településrendezési eszközök készítésének vagy módosításának szándékáról.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bányatelekre vonatkozó kitermelési műszaki üzemi terv csak akkor
hagyható jóvá, ha a bányászati tevékenységgel igénybe venni tervezett területet – ha van
elfogadott településrendezési eszköz – a településrendezési eszköz nyersanyag-kitermelés
(bánya) vagy nyersanyag-feldolgozás céljára szolgáló különleges beépítésre szánt vagy
beépítésre nem szánt terület települési területfelhasználási egységbe sorolta.”
Ahhoz, hogy a fent hivatkozott ingatlanok területén a korábbi kavicsbányászat folytatódni
tudjon a jogszabályi változások szükségessé teszik a területre a településrendezési terv
módosítását, a területek különleges bányaterültebe való besorolását.
Lébény önkormányzata a különleges bányaterületek kijelölésével egyetért.

1.3. A rendezési tervmódosítás eljárása
Jelen dokumentáció a településrendezési tervmódosítás a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet
32. §. (1) bek. a) pontja szerinti teljes eljárás előzetes tájékoztatási szakaszának
dokumentációja.
Az előzetes tájékoztatási szakasz eljárási szabályai:
„37. § (1) A teljes eljárás az előzetes tájékoztatási szakasz kezdeményezésével indul, a
településrendezési eszköz kidolgozása előtt.
(2) Az előzetes tájékoztatási szakaszt a polgármester kezdeményezi, amelyben az előzetes
tájékoztatót megküldi
a) a 29/A. § szerint az eljárásban érintett partnereknek,
b) a 9. mellékletben meghatározott államigazgatási szerveknek, és
c) településszerkezeti terv készítése vagy módosítása esetében az érintett területi, települési
önkormányzatnak, továbbá
d) a fővárosi településrendezési eszköz esetén az érintett kerületi önkormányzatnak.
(3) Az előzetes tájékoztatóban beazonosíthatóan meg kell határozni a rendezés alá vont
területet, ismertetni kell a rendezés célját és várható hatását, olyan módon és
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részletezettséggel, hogy a (2) bekezdés szerinti érintettek azzal kapcsolatban észrevételeket,
javaslatokat tehessenek, véleményt nyilváníthassanak.
(4) A tájékoztatási szakaszban, az előzetes tájékoztató átvételétől számított 21 napon (a
főváros esetében 30 napon) belül, az abban foglalt elhatározással, és a rendezés alá vont
területtel kapcsolatban:
a) a partner a 29/A. § szerint javaslatokat, észrevételeket tesz, véleményt nyilvánít;
b) az államigazgatási szerv:
ba) ismerteti a hatáskörébe tartozó kérdésekben a jogszabályon alapuló az adott
területre vonatkozó követelményeit és a településrendezési eszköz tartalmi
követelményeivel kapcsolatos elvárásait, az adott területet érintő ágazati
elhatározásokat,
bb) nyilatkozik arról, hogy az eljárás további szakaszaiban részt kíván-e venni,
bc) teljesíti a 9. melléklet szerinti előzetes adatszolgáltatási kötelezettségét, és
bd) felhasználásra biztosítja a rendezési feladat ellátásához szükséges adatokat;
c) az érintett területi, települési önkormányzat tájékoztatást ad a vonatkozó hatályos
területrendezési tervekről, a települési önkormányzat a rendezést befolyásoló terveiről.
(5) Amennyiben a (4) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti ágazati elhatározások és a (4)
bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti adatok nem az egyeztetési eljárásban részt vevő
államigazgatási szervnél állnak rendelkezésre, úgy a megkeresést a 9. melléklet szerinti
államigazgatási szerv egyezteti az ágazati elhatározással és adatokkal rendelkező
államigazgatási vagy kezelő szervvel, és szakmai álláspontját ezt követően adja meg.
(6) A (4) bekezdés b) és c) pontja szerinti érintett nyilatkozik arról, hogy a véleményezési
dokumentációt elektronikus adathordozón vagy papír formátumban kéri. Annak az érintettnek,
aki nem nyilatkozik arról, hogy papírdokumentációt kér, az eljárás további szakaszában a
véleményeztetésre bocsátott dokumentáció elektronikus adathordozón megküldhető.

(7) Azt az eljárásban érintettet, aki az előzetes tájékoztatási szakaszban az (1)-(6)
bekezdésnek megfelelően megküldött tájékoztatóhoz határidőn belül nem ad
véleményt, nem tesz észrevételt, vagy nyilatkozik arról, hogy az eljárásban nem kíván
részt venni, az eljárás további szakaszaiban nem kell értesíteni.”
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1.2. A tervezési feladat meghatározása
1.2.1. A rendezési tervmódosítás által érintett területek
Lébény 030/2-3, 030/5, 030/7, 030/10 és a 032/2-4 hrsz.-ú ingatlanok területe.

Lébény alaptérkép

forrás:openstreetmap.hu
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forrás:openstreetmap.hu

Hivatkozott ingatlanok a település belterületétől, lakott területétől északra az 1. sz. főút déli
oldalán található területek.
1.2.2. A településrendezési terv módosításának céljai
A rendezési terv módosításának célja a Lébény 030/2-3, 030/5, 030/7, 030/10 és a 032/2-4
hrsz.-ú ingatlanok különleges bányaterület területfelhasználásba való átsorolása.
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Kivonat a hatályos településrendezési tervből:

Tervezési feladat: a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat ill. szabályozási terv
módosítása, a területek ipari gazdasági területből való átsorolása beépítésre nem szánt
különleges bányaterületbe.
A területet övező környező területfelhasználások: mezőgazdasági területek.
A településszerkezeti terv tervezete: különleges beépítésre nem szánt, nyersanyagkitermelés (bánya), nyersanyagfeldolgozás céljára szolgáló terület
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2. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ
Jelen tervdokumentációban megfogalmazott módosítások, illetve szabályozási elemek a
településfejlesztési koncepció céljainak megvalósítását, elősegítését szolgálják, a terv
elhatározásai szervesen illeszkednek a dokumentumban rögzített fő fejlesztési
célkitűzésekhez, elképzelésekhez.

3. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS
A településszerkezeti terv és leírás az előzetes tájékoztatási szakaszban beérkezett
vélemények, állásfoglalások, információk, esetleges adatszolgáltatások alapján kerül
részletes kidolgozásra.
Elöljáróban annyit lehet elmondani, hogy a településszerkezeti tervben a 030/2-3, 030/5,
030/7, 030/10 és a 032/2-4 hrsz.-ú ingatlanok teljes területének tervezett
területfelhasználása: különleges beépítésre nem szánt nyersanyagkitermelés (bánya),
nyersanyag-feldolgozás céljára szolgáló terület. A terület közvetlen útkapcsolata az 1. sz
főútról biztosított.
3.1. A település területi mérlege
Az előzetes tájékoztatási szakaszban beérkezett vélemények, állásfoglalások, információk,
esetleges adatszolgáltatások alapján elkészített településszerkezeti terv tervezetével együtt
kerül bemutatásra.

3.2. A területrendezési tervekkel való összhang igazolása
3.2.1. Magyarország Területrendezési Terve
2019. március 15.-én hatályba lépett Magyarország Területrendezési Terve (OTrT), amely a
település közigazgatási területét erdőgazdálkodási térségbe, mezőgazdasági térségbe és
települési térségbe sorolja. Ezen országos területhasználatok Lébény területén a valós
területhasználatot fedik le.
A tervezési terület (tervezett bányaterület) mezőgazdasági térségben található.
Az OTrT a mezőgazdasági térséggel kapcsolatban az alábbi előírásokat teszi:
„A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a települési
területfelhasználási egységek kijelölése során
b) a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a mezőgazdasági
terület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó rész
természetközeli terület, – nagyvárosias lakóterület és vegyes terület kivételével – beépítésre
szánt terület vagy különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület
területfelhasználási egységbe sorolható;”
A tervezési területet országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi
építmények közül az 1. sz. főút érinti.
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Területfelhasználási térségek Lébény területére

www. ter-halo.hu

12

TÉR-HÁLÓ KFT. Győr
Lébény településrendezési tervmódosítás 2019

13

OTrT által meghatározott övezetek közül a tervezési területet nem érinti:
- ökológiai hálózat magterületének övezete
- ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete
- ökológiai hálózat pufferterületének övezete

Az OTrT által meghatározott övezetek közül a tervezési területet kiváló termőhelyi
adottságú szántók övezete nem érinti:
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Az OTrT által meghatározott övezetek közül a tervezési területet erdők övezete nem érinti:

Az OTrT által meghatározott övezetek közül a tervezési területet világörökségi és
világörökségi várományos területek övezete érinti:

(Lébény esetében a város területét „A római birodalom határai – A dunai limes
magyarországi szakasza” elnevezésű világörökség várományos helyszín érinti.)
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Az OTrT által meghatározott övezetek közül a tervezési területet honvédelmi és katonai
célú terület övezete nem érinti:

A terv készítésének idején a jó termőhelyi adottságú szántók övezete, erdőtelepítésre javasolt
terület övezete, tájképvédelmi terület övezete, vízminőség-védelmi terület övezete, nagyvízi
meder övezete, VTT-tározók övezete tekintetében még nem áll rendelkezésre a 2018. évi
CXXXIX. törvény ezen melléklete, továbbá a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek
sem készültek el, amelyből információt nyerhetünk az övezetek területi kiterjedéséről,
érintettségéről.
A településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei
övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási
szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet
alapján az övezet lehatárolására kötelezett államigazgatási szervet jelen előzetes tájékoztatás
során keresi meg a város.

3.2.1. Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve
Mivel a megyei tervek felülvizsgálata még folyamatban van (javaslattevő fázis), így jelen
módosítás során a 2011-ben jóváhagyott hatályos megyei területrendezési tervet tudjuk csak
figyelembe venni.
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Az MTrT szerint a tervezési terület mezőgazdasági térségben található.
Az MTrT által meghatározott (még érvényben lévő) övezetek közül a tervezési területet a
rendszeresen belvízjárta terület övezete nem érinti:

www. ter-halo.hu

TÉR-HÁLÓ KFT. Győr
Lébény településrendezési tervmódosítás 2019

17

Az MTrT által meghatározott (még érvényben lévő) övezetek közül a tervezési területet a
földtani veszélyforrás területének övezete nem érinti:

3.3. A biológiai aktivitásérték számítás
Az épített környezet alakításáról szóló1997. évi LXXVIII. törvény előírja, hogy
„újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási
területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest, az
e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározottak szerint nem
csökkenhet”
(Biológiai aktivitásérték: a településekre egy adott területen a jellemző növényzetnek
a település ökológiai állapotára és az emberek egészségi állapotára kifejtett hatását
mutató érték.)
A rendezési terv módosításával újonnan beépítésre szánt területek nem kerülnek
kijelölésre ezért biológiai aktivitás érték számítás jelen módosításhoz nem szükséges.
4. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS
A helyi építési szabályzat módosításának tervezete és a módosított szabályozási terv
az előzetes tájékoztatási szakaszban beérkezett vélemények, állásfoglalások,
információk, esetleges adatszolgáltatások alapján kerül kidolgozásra.
5. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT
Az alátámasztó javaslatok az előzetes tájékoztatási szakaszban beérkezett
vélemények,
állásfoglalások,
információk,
esetleges
adatszolgáltatások
figyelembevételével a véleményezési dokumentációban kerülnek kidolgozásra.
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