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I.

TERVI ELŐZMÉNYEK, TERVMÓDO SÍTÁS CÉLJA

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában valósul meg az „Esztergom–M1
autópálya közúti kapcsolat fejlesztése, Tanulmányterv, Megvalósíthatósági tanulmány, KHT,
valamint engedélyezési és kiviteli terv elkészítése (K001.09)” tárgyú projekt, amely érinti Leányvár
Község közigazgatási területét.
A beruházás megvalósításához többségében, jelenleg még mezőgazdasági művelés alatt álló,
közlekedési célúvá átminősítendő területek igénybevételére is szükség van. A beruházás tervezése és
megvalósítása során, ezen területek igénybevétele, illetve átminősítési igénye miatt, szükséges a
településrendezési eszközök módosítása.
Az „Esztergom – M1 autópálya közúti kapcsolat fejlesztése, Tanulmányterv, Megvalósíthatósági
tanulmány, KHT, valamint engedélyezési és kiviteli terv elkészítése (K001.09)” tárgyú projekt, a
345/2012. (XII. 6.) Kormányrendeletben, mint nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
infrastruktúra beruházás szerepel.
Leányvár Község Önkormányzata háromoldalú szerződést írt alá a CONSTREAL Mérnöki Iroda Kft-vel
és a Z. É. Műhely Területfejlesztési és Urbanisztikai Tervező és Tanácsadó Kft-vel, Leányvár Község
településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában.
A létrejött településrendezési és tervezési szerződés alapján, a tervezési feladat: Leányvár Község
Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítása
keretében, az Esztergom–M1 autópálya közúti kapcsolat fejlesztése érdekében tervezett, M100
gyorsforgalmi út, Leányvár Község közigazgatási területére vonatkozó, településrendezési eszközökbe
történő beillesztése.
A tervmódosítást az Önkormányzat a 314/2012.(XI.8.) Korm. rend. 42.§ szerinti, ún. tárgyalásos eljárás
keretében kívánja egyeztetni, az érdekelt államigazgatási egyeztető szervek körében.
A tervegyeztetés nyilvánossága, azaz a lakosság, az egyház és a civil szervek, szervezetek körében
történő egyeztetés, Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének a „Partnerségi egyeztetés
szabályairól” szóló 7/2017. (VIII.22.). Önk. rendelete szerint történik, összhangban a 314/2012. (X. 8.)
Korm. rendelet 29. és 29/a. §-aival.
Leányvár Község Településrendezési Terve (Településfejlesztési Koncepciója, Településszerkezeti
terve és leírása, Szabályozási terve és Helyi Építési Szabályzata) 2003. és 2004. között került
jóváhagyásra az alábbiak szerint:
❑ Leányvár Község Településfejlesztési Koncepciója - 22/2003.(V.13.) számú határozat,
❑ Leányvár Község Településszerkezeti terve és leírása - 21/2004 (III.29.) Kt.sz. határozat,
❑ Leányvár Község Szabályozási terve és Helyi Építési Szabályzata - 4/2004. (III.29.) sz.
rendelet.
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Településrendezési eszközök módosítandó dokumentumai:
Leányvár Község területét érintő település-rendezési eszközök módosítása, amely a következőkre
terjed ki:
- Településszerkezet Terv leírás és a mellékletét képező településszerkezeti tervlap
- Helyi Építési Szabályzat és a mellékletét képező Szabályozási Terv
A településrendezési eszközök módosítása keretében, a hatályos településrendezési eszközök
kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági (Gksz jelű), ipari gazdasági (Gip jelű), általános mezőgazdasági
(Má jelű) korlátozott mezőgazdasági (Mko), vízgazdálkodási (V) és erdőterület (E)
területhasználatát/övezetét módosítja, KÖu jelű közlekedési célú közút területfelhasználásra és
övezetre.

E módosítás a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 45.§ (1) és (2) a) pontja értelmében, az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet
(továbbiakban: OTÉK) 2012. augusztus 6-án hatályos, településrendezési tartalmi követelményeinek és
jelmagyarázatának figyelembevételével készül.
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II. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK TERÜLETRENDEZÉSI
TERVEKNEK VALÓ MEGFELELŐSÉGÉNEK IGAZOLÁSA
A 2019. március 16-án hatályba lépett, Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési
tervéről szóló, 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MTrT) II. fejezete tartalmazza az Országos
Területrendezési Tervet (a továbbiakban: OTrT), amely magában foglalja az Ország Szerkezeti Tervét,
valamint az Országos Övezeti Tervet és az ezekre vonatkozó szabályokat.
A döntés időszakában ismert magasabb rendű jogszabályi kötelezettség:
345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet (1. melléklet), a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
közlekedési infrastruktúra-beruházások listája 1. melléklet: Egyes országos közúti közlekedési projektek
és a hozzájuk kapcsolódó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások listája:
1.189. * Az M100 autóút Esztergom és M1 autópálya közötti szakasz megvalósítása.
A település területét az alábbi területrendezési terv(ek) érintik:
A fejlesztendő nyomvonal új elemként jelenik meg a településrendezési eszközökben.
A fentiek alapján e tervdokumentációban rögzített módosítási javaslatokkal kapcsolatban
megállapítható, hogy a 2018. évi CXXXIX. törvény előírásaival nem ütköznek.
Ország Szerkezeti Terve (2018. évi. CXXXIX. törvény
2. melléklet)

Országos területfelhasználási
kategóriák
érintettsége

2018. évi CXXXIX törvény 15.§
(2) A településrendezési eszközökben
a) az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok és a műszaki infrastruktúra egyedi
építményeinek helyét a kiemelt térségi, illetve megyei területrendezési tervekben meghatározott térbeli
rend figyelembevételével kell meghatározni,
b) az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonala a településrendezési
eszközök egyeztetési eljárásában részt vevő, az egyeztetés tárgyát képező infrastruktúra elem
vonatkozásában az adott egyeztetési szakterületet képviselő államigazgatási szerv hozzájárulása, és
az egyéb érintett szakterületet képviselő államigazgatási szerv egyetértése esetén térhet el a kiemelt
térségi, illetve megyei területrendezési tervek szerkezeti tervében megállapított nyomvonalváltozattól
és azok térbeli rendjétől.
2018. évi CXXXIX törvény 16.§
(2) A közlekedési, az elektronikus hírközlési, továbbá az energetikai vonalas infrastruktúra-hálózatok
erdőkön áthaladó szakaszainak építési területén a forgalom lebonyolítását és biztonságát, az
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elektronikus hírközlés működését, illetve a villamos energia és más energiahordozók továbbítását
közvetlenül szolgáló építmények helyezhetők el.

Az OTrT Szerkezeti tervlapja szerint, Leányvár közigazgatási területe a mezőgazdasági térség részét
képezi, a település belterületi és a külterületi fekvésű, beépítésre szánt területei, a települési térségbe
tartoznak. A tervezési terület települési és mezőgazdasági térségben található. A településen
halad át a tervezett M100 gyorsforgalmi út tervezett nyomvonala; a nyomvonal területe mezőgazdasági
térséget érint.
Leányvár Község közigazgatási területén a tervezett, M100 gyorsforgalmi út területét az OTrT 3.
mellékletében meghatározott Országos Övezeti Terv alábbi térségi övezetei érintik:
• 3/3. melléklet – Erdők övezete

Leányvár Község közigazgatási területén a tervezett, M100 gyorsforgalmi út területét az OTrT 3.
mellékletében meghatározott Országos Övezeti Terv alábbi térségi övezetei nem érintik:
• 3/1. melléklet – Ökológiai hálózat magterületének övezete, ökológiai hálózat ökológiai
folyosójának övezete és az ökológiai hálózat puffer területének övezete
• 3/2. melléklet – Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
• 3/4. melléklet - Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete
• 3/5. melléklet – Honvédelmi és katonai célú terület övezete
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KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV SZERINTI BESOROLÁS:
A KETrT térségi szerkezeti terve, a település térségi területfelhasználásának és műszaki infrastruktúrahálózatának térbeli rendjét határozza meg. Leányvár Község közigazgatási területe az erdőgazdasági,
a mezőgazdasági és a vízgazdálkodási térség részét képezi, a település belterületi és a külterületi
fekvésű, beépítésre szánt területei a települési térségbe, valamint sajátos területfelhasználású térségbe
tartoznak. A tervezési terület erdőgazdálkodási térségben, mezőgazdasági térségben és
települési térségben található. A településen halad át a tervezett M100 gyorsforgalmi út tervezett
nyomvonala.

III. A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK EGYENLEGE
A területek biológiai aktivitásértékének számításáról, a 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet rendelkezik. Az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló, 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés b)
pontja értelmében, az újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település
közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke, az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem
csökkenhet. Mivel a jelen tervmódosítás során, új beépítésre szánt területek nem kerülnek kijelölésre,
csak beépítésre nem szánt „közlekedési terület – közút” (Köu) és erdőterület ( E ) ezért biológiai
aktivitásérték kompenzáció nem szükséges.
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IV. MÓDOSÍTÁSI TERÜLETEK BEMUTATÁSA
Új beépítésre szánt terület kijelölés nem történik a módosítás során!
Leányvár Község közigazgatási területén:
Területfelhasználás szerinti bontásban az alábbi módosítás tervezett:
hrsz-ú
területek egy
része
077, 072/1,
072/2, 072/3,
059/2
051,
059/2,
072/3
059/2,
059/3
054,
082/1,
602/4
567/6, 570-579,
602/2, 600, 601,
603-609, 659704, 700, 705717
602/5
701-704,
718-724,

TSZT jelenlegi
területhasználat
E
erdőterület
Má
általános mezőgazdasági
Mko
korlátozott mezőgazdasági
V
vízgazdálkodási terület

TSZT tervezett területhasználat
➔

KÖu
közlekedési terület

➔

KÖu
közlekedési terület

➔

KÖu
közlekedési terület

➔

KÖu
közlekedési terület

➔
Gksz
kereskedelmi, szolgáltaó,
gazdasági terület
Gip
ipari gazdaságiterület
Gksz
kereskedelmi, szolgáltaó,
gazdasági terület

KÖu
közlekedési terület
➔
➔

KÖu
közlekedési terület
E
erdőterület

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT KÖZLEKEDÉSI TERÜLET – KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI TERÜLET (KÖU).
A települést érintő legfontosabb közlekedési fejlesztés, az M100 gyorsforgalmi út (M1-Esztergom)
kiépítése. Az út szerepel a magasabb rendű tervekben is, bár teljesen más nyomvonallal. A TSZT
módosításba az engedélyezési terv szerinti nyomvonal kerül beillesztésre. A tervezett út délről kerüli el
Leányvár belterületét, és több szakaszon is hídon halad. A 10sz. főúttal tervezett csomópontja csak
részben esik leányvári területre.
LEÁNYVÁR KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉBEN, A KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK AZ
ALÁBBIAK SZERINT VÁLTOZNAK:
Jelen módosítás során a település közlekedési hálózata annyiban változik, hogy a hatályos
településszerkezeti tervben szereplő (korábban tanulmánytervi szinten kidolgozott) Leányvárt elkerülő
útnyomvonal (a hatályos terv szerint tervezett országos főút) és kapcsolódó egyéb utak nyomvonala
helyett a most engedélyezési tervi szinten kidolgozott M100 gyorsforgalmi út (M1-Esztergom) és
kapcsolódó egyéb útkorrekciók nyomvonala kerül be a Településszerkezeti tervbe. Ez az út szerepel a
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hatályos magasabb rendű tervekben is, bár teljesen más nyomvonallal. A TSZT-be a 2018. évi CXXXIX.
törvény 15. § (2) b), és 15. § (3) előírása alapján az engedélyezési terv szerinti nyomvonal kerül
beillesztésre.
A tervezett út délről kerüli el Leányvár belterületét, több szakaszon hídon halad. Kiegészítő földutak is
épülnek, illetve meglévő utak kis korrekciót kapnak. A 10 sz. főúttal tervezett csomópont csak részben
esik leányvári területre.
Az M100 az alábbiaknak megfelelő tervezési kategóriák szerinti besorolást kapja:
M100: K.II.A.
A közlekedési hálózat további elemeit a módosítás nem érinti, azok a hatályos
településrendezési eszközökhöz képest nem változnak.
A Tervezett TSZT módosítás tervlap kivonata:

10

JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ - TERVEZET
Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2021. (……) önkormányzati határozata
Leányvár Község Településszerkezeti terve jóváhagyásáról szóló
21/2004 (III.29.) Kt.sz. határozat módosításáról

A Településszerkezeti Terv tervlapja az alábbiak szerint módosul:
hrsz-ú
területek egy
része
077, 072/1,
072/2, 072/3,
059/2
051,
059/2,
072/3
059/2,
059/3
054,
082/1,
602/4
567/6, 570-579,
602/2, 600, 601,
603-609, 659704, 700, 705717
602/5
701-704,
718-724,

TSZT jelenlegi
területhasználat
E
erdőterület
Má
általános mezőgazdasági
Mko
korlátozott mezőgazdasági
V
vízgazdálkodási terület

TSZT tervezett területhasználat
➔

KÖu
közlekedési terület

➔

KÖu
közlekedési terület

➔

KÖu
közlekedési terület

➔

KÖu
közlekedési terület

➔
Gksz
kereskedelmi, szolgáltaó,
gazdasági terület
Gip
ipari gazdaságiterület
Gksz
kereskedelmi, szolgáltaó,
gazdasági terület

KÖu
közlekedési terület
➔
➔

KÖu
közlekedési terület
E
erdőterület

A biológiai aktivitásérték egyenleg szinten tartása tekintetében megállapítja, hogy új
beépítésre szánt területi kijelölés nem történik, a beépítésre szánt övezetek területe
összességében a módosítás során nem növekszik, a biológiai aktivitásérték számítása és
kompenzációja nem szükséges.
A módosítással érintett terület területfelhasználásának módosítása alapján, 9/2007. (IV.3.)
ÖTM rendelet szerinti a biológiai aktivitás egyenlege: 0
Fentieknek megfelelően, Leányvár Község közigazgatási területére jóváhagyott
Településszerkezeti tervlapon, a részterületre vonatkozó módosítás átvezetésre kerül.
Leányvár Község …………..(……………..) Kt.sz határozat mellékletét képező TSZT tervlap
- Leányvár Község Településszerkezeti tervének módosítása M100 gyorsforgalmi út által
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érintett (M1-Esztergom) területekre hatályát veszti, és helyébe a jelen határozat 1.sz
mellékletét képező TSZT/M jelű Településszerkezeti tervmódosítás c. tervlap lép.
E határozat 2021. ……..…..-én, a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Felelős: Fári Csaba polgármester
……………………………………………
Fári Csaba
polgármester

………………..………………………….
Balázs Márta

jegyző

1.sz. melléklet
Rajz
szám
TSZT/M

Rajz megnevezése

Méretarány

Leányvár Község Településszerkezeti tervének módosítása M100
M=1:2500
gyorsforgalmi út által érintett (M1-Esztergom) területekre
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JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ - TERVEZET
Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2021. (……) önkormányzati rendelete
Leányvár Község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének
jóváhagyásáról szóló 4/2004. (III.29.) sz. önkormányzati rendelete módosításáról
Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 314/2012.(XI.8.) kormányrendelet 42.§
-ban és a 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró véleményének
kikérésével, Leányvár Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló
4/2004. (III.29.) sz. rendeletét a következők szerint módosítja:
1.§ Leányvár Község Helyi Építési Szabályzata jelen rendelet 1. mellékletével egészül ki.
2. § ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az SZT/M jelű szabályozási tervlap tervezési területtel érintett területére a jelen
rendelet 1. mellékletét képező SZT/M jelű szabályozási tervlap normatartalma lép.
(3) E rendelet előírásait a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.
Leányvár, 2021. ………………..
…………………………………….
Fári Csaba
polgármester

……………………………..
Balázs Márta
jegyző

1. melléklet a …./2021. (……) önkormányzati rendelethez
Rajzszám Rajz megnevezése
SZT/M

Méretarány

Leányvár Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási
tervének módosítása az M100 gyorsforgalmi út által érintett M=1: 2500
(M1-Esztergom) területekre
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