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BabótKözségÖnkormányzata Képviselő-testületének 
…../2018.(…….)határozata  

 

1. BabótKözségÖnkormányzata Képviselő-testülete módosítja aközség110/2016. (X. 21.)határozattal elfogadott 
településszerkezeti tervét a mellékelt leírásban foglaltak szerint.  

2. A korábbi településszerkezeti terv módosított területekre vonatkozó terület felhasználási elhatározásai a válto-
zással érintett területen hatályukat vesztik.  

3. Jelen határozat mellékletét képezik: 

1. melléklet: Babót Község T-1/2018 rajzszámú Településszerkezeti terve, 
2. melléklet: Településszerkezeti Terv leírásának módosítása,  
3. melléklet: A település területi mérlege,  
4. melléklet: A területrendezési tervvel való összhang igazolása. 
5. melléklet: A biológiai aktivitásérték egyensúlya 
 

4. E határozatidöntést követően a közigazgatási területen belül készülő szabályozási terveket, helyi építési sza-
bályzat módosításokat és egyéb műszaki terveket a Településszerkezeti Terv módosításával összhangban kell 
elkészíteni.  
 
 
Felelős:Molnár János polgármester 
Határidő: folyamatos 
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2. MELLÉKLETA …../2018. (……..) HATÁROZATHOZ 
 
 

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA 
 

Babót Község településszerkezeti tervéről szóló 110/2016. (X. 21.) határozat 2. melléklete a településszerkezeti 
terv leírásáról a következők szerint módosul: 

 
1. ATERÜLETFELHASZNÁLÁSBESOROLÁSÁNAKVÁLTOZÁSA 

1.1. Üdülőterületek 

Babót belterületének déli határában meglévő horgásztó környezetében üdülőházas üdülőterület kerül kijelölésre. 
Az üdülőházas területen olyan egy vagy több üdülőegységet magába foglaló üdülő rendeltetésű épület, üdülőtá-
bor és kemping helyezhető el, amely túlnyomóan változó üdülői kör több napos tartózkodására szolgál, és elhe-
lyezése, mérete, kialakítása, felszereltsége és infrastrukturális ellátottsága alapján az üdülési célú tartózkodásra 
alkalmas. 

1.2. Területfelhasználási változások ismertetése 

A tervezettmódosításokazalábbiak: 

 

ssz. hrsz.: terület:  

1. 899, 901/1,2, 4-10 hrsz 1,7 ha 
Jelenlegi területhasználat: Tervezett hétvégi házas 
üdülőterület a meglévő horgásztó körül, beépítetlen, 
kaszált terület. 
Területfelhasználási változás: 
hétvégiházas üdülőterület  üdülőházas üdülőterület 
Indoklás: A területen üdülőház, kemping, szálláshelyek 
kialakítását támogatja az Önkormányzat. 
területrendezési tervek előírásai: települési térség 
részét képezi 

2. 043/8-11 hrsz 7,8 ha 
Jelenlegi területhasználat: mezőgazdasági szántóterü-
let 
Területfelhasználási változás: 
általános mezőgazdasági terület  különleges beépítés-
re nem szánt bányaterület 
Indoklás: Az önkormányzat a bányászati tevékenység 
további bővítési lehetőségének megteremtése érdekében 
a terület átminősítését támogatja. 

területrendezési tervek előírásai: mezőgazdasági 
térség részét képezi. 

3. 028/56, 034/1-3, és 039 hrsz 28,38 ha 

Jelenlegi területhasználat: mezőgazdasági szántóterü-
let 
Területfelhasználási változás: 
általános mezőgazdasági terület  különleges beépítés-
re nem szánt bányaterület 

ssz. hrsz.: terület:  

Indoklás: Az önkormányzat a bányászati tevékenység 
további bővítési lehetőségének megteremtése érdekében 
a terület átminősítését támogatja. A kitermelés a Tardo-
sa-patak és a csatorna menti területeket nem érinti. 
területrendezési tervek előírásai: mezőgazdasági 
térség részét képezi. 

4. 0140/2-3 és a 0140/17hrsz 1,5 ha 
Jelenlegi területhasználat: szántó terület 

Területfelhasználási változás: 

általános mezőgazdasági terület  gazdasági kereske-
delmi-szolgáltató terület 

Indoklás:A környezetre jelentős hatást nem gyakorló 
gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezési lehe-
tőségeinek további bővítése érdekében. 
 
területrendezési tervek előírásai: települési térség 
részét képezi 

5. 175 hrsz 0,5 ha 
Jelenlegi területhasználat: gyepes terület 

Területfelhasználási változás: 
Zöldterület, közkert  településközpont vegyes terület 

Indoklás: A településen az ingatlankínálat bővítése 
érdekében racionális alapterületű társasházi lakások 
építését támogatja az önkormányzat.  

területrendezési tervek előírásai: települési térség 
részét képezi 

 



 

  

2. ÖRÖKSÉGVÉDELEM 
 

Atervezett módosítások védett vagy védendő épített értéket nem érintenek. A 3. sz módosítás a Tordosa-patak 
menti Országos ökológiai hálózat pufferterületét érinti, itt a védett területen a bányatelken belül – Szárföld mintá-
jára – 50 méteres sávban kitermelés nem végezhető, a meglévő zöldfelületet fenn kell tartani és védőzöldsáv 
telepítése került előírásra. 

 



 

  

3. MELLÉKLETA …../2018. (……..) HATÁROZATHOZ 

 
 

A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE 
 
 
 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

Területfelhasználási egység Jele Terület(ha) % 
Falusias lakóterület Lf 168,03 7,75 

Településközpont vegyes terület Vt 2,43 0,11 
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület Gksz 29,37 1,36 

Ipari gazdasági terület Gip 36,92 1,70 

Üdülőházas üdülőterület Üü 1,7 0,08 

Hétvégiházas üdülőterület Üh 10,35 0,48 

Összesen: 248,80 11,48 
 
 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 
Területfelhasználási egység Jele Terület(ha) % 

Közúti közlekedési terület KÖu 80,82 3,73 

Kötöttpályás közlekedési terület KÖk 10,15 0,47 

Zöldterület Zkk 0,44 0,02 

Védelmi erdő terület Ev 7,76 0,36 

Gazdasági erdő terület Eg 485,46 22,40 

Általános mezőgazdasági terület Má 1133,25 52,30 
Vízgazdálkodási terület V 52,78 2,44 

Különleges sport terület Kb-Sp 3,41 0,16 

Különleges temető terület Kb-T 1,47 0,07 

Különleges bánya terület Kb-B 137,74 6,36 

Különleges rekultiválandó, távlati rekreációs Kb-R 4,69 0,22 

Összesen: 1917,97 88,51 

Közigazgatási terület összesen: 2166,77 100,00 
 
 
 
A területi mérleg számításánál: 

� a területiértékekazingatlan-nyilvántartásitérképrőlmértadatokalapjánkészültek.  

� Közútiközlekedésiterületekbekerültekazországosfő- ésmellékutak, valamint a településigyűjtőutak. 

� A településszerkezetetnemmeghatározóközterületek, így a gyűjtőútnálalacsonyabbrendűutak, kiszolgálóutak, 
gyalogutakterületeazáltalukfeltárt területfelhasználási egységterületébekerültek. 

� Azeltérő területfelhasználási egységek, illetvetérségi területfelhasználási kategóriáktalálkozásánál a közterületekfe-
le-felearánybankerültekazérintettegységekhez. 

 
 
 
 



 

  

 
 

4. MELLÉKLETA …../2018. (……..)  HATÁROZATHOZ 

 
 

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 
  

1. Műszaki infrastruktúra hálózati elemek 

Új műszaki infrastruktúra elem nem kerül kijelölésre 
 

2. AGYMSTrT meghatározott térségi területfelhasználási kategóriák és a településszerkezeti terv 
területfelhasználása közötti összhang igazolása: 

2.1. Területi mérleg a településszerkezeti terv szerinti területfelhasználási egységek figyelembe vételével: 

Térségi 
területfelhasználási kate-

góriák 

GYMRTrT szerinti1 Településszerkezeti terv szerinti2 

Térségi  
területfelhasználási  
kategória területe 

Település  
közigazgatási  
területéhez  

viszonyított arány 

Térségi  
területfelhasználási  
kategória területe 

Település  
közigazgatási  
területéhez  

viszonyított arány 

ha % ha % 

Települési térség 271,41 12,53 248,80 11,48 

Erdőgazdálkodási térség 541,57 24,99 499,62 23,06 

Mezőgazdasági térség 1330,42 61,40 1133,25 52,30 

Vízgazdálkodási térség 23,35 1,08 53,58 2,32 

Teljes közigazgatási terület: 2166,77 100,00 2166,77 100,00 

 
1= a számadatokforrása: http/gis.teir.hu/rendezes_bkuk_trt 
2= A megyei terv szerkezeti tervében meghatározott területfelhasználási kategóriának megfeleltetett, az 4. mellékletben 
meghatározott települési mérlegben szereplő területfelhasználási egységek, ahol: 

települési térség: belterületen beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek, külterületen beépítésre szánt terüle-
tek, beleértve a közterületeket is, 

mezőgazdasági térség: a településszerkezeti terven mezőgazdasági területek, beleértve a kategórián áthaladó közle-
kedési területét is, 

erdőgazdálkodási térség: a településszerkezeti terven erdőként kezelt területek (üzemtervezett erdőterületek) csereer-
dősítésre kijelölt területek), beleértve a kategórián áthaladó közlekedési területét is, 

vízgazdálkodási térség: a vízgazdálkodási területekbe sorolt területek (vízfolyások, tavak). 
 

2.2. Eltérési lehetőségek a GYMSTrT szerkezeti tervében meghatározott területfelhasználási kategóriák-
tól: 

területfelhasználási kategória 
(min. %-osarány) 

települési területfelhasználási egységnek megfe-
lelő tényleges területi besorolás 

(ha) 
Erdőgazdálkodásitérség 

legalább 75%-ában erdőterületbe kell sorolni: 
Erdőterület(védelmi, gazdasági) 

megfelel 



 

  

541,57*0,75=406,18< 485,46 
Mezőgazdaságitérség 

legalább 85%-át mezőgazdasági területbe kell sorolni: 
1330,42*0,85=1130,86< 

Mezőgazdaságiterület 
megfelel 
1133,25 

Vízgazdálkodásitérség 
Legalább 85%-át vízgazdálkodási területbe kell sorolni: 

23,35*0,85=19,85< 

Vízgazdálkodásiterület 
megfelel 

52,78 
 
  



 

  

 
 

5. MELLÉKLETA …../2018. (……..)  HATÁROZATHOZ 

 
 

A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS EREDMÉNYE 
 
A biológiai aktivitásérték számításánál a területek biológiai aktivitásértékének (továbbiakban BIA) számításáról 
szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet (továbbiakban Rendelet) előírásait vettük alapul. A számítás eredményeként 
a településszerkezeti tervi új beépítésre szánt terület kijelölésével járó változások kapcsán a biológiai aktivitásér-
ték nem csökken. 
 
A BIA érték egyensúlya két módosítás esetében, a Rendelet 1. sz. melléklet 2. pntjában rögzített felületminősé-
gekkel és értékekkel a differenciált számítási módszer alapján kerül igazolásra: 
 
4. módosítás 
Mezőgazdasági terület átsorolása gazdasági kereskedelmi-szolgáltató területbe, a részletes szabályozás alapján 
az övezetben kialakítandó 50% zöldfelület, amelyből jelentős hányad (70%) háromszintű zöldfelületként kell ki-
alakítani. 
 

Jelenlegi állapot Tervezett állapot 
Felületminőség Érték-

mutató 
Terület-
nagyság 
(ha) 

BIA 
ér-
ték 

Felületminőség Érték-
mutató 

Terület-
nagyság 
(ha) 

BIA 
érték 

szántóterület 3,2 1,5 4,8 burkolt (25%) és beépí-
tett (25%) terület  

0 0,75 0 

háromszintű zöldfelület 
(35%) 

7 0,525 3,675 

egyszintű zöldfelület 
(15%) 

5 0,225 1,125 

mindösszesen   4,8    4,8 
 
 
5. módosítás 
A jelenleg gyepes területen településközpont vegyes terület kerül kijelölésre, melyben 25%-os arányban három-
szintű zöldfelületet kell kialakítani. A terület környezetében további zöldfelületfejlesztéssel a biológiai aktivitásér-
ték biztosítható. A zöldfelületi fejlesztésre, háromszintű zöldfelület kialakítására és fásításra kijelölt területeket a 
szabályozási tervlap tartalmazza. 

Jelenlegi állapot Tervezett állapot 
Felületminőség Érték-

mutató 
Terület-
nagyság 
(ha) 

BIA 
érték 

Felületminőség Érték-
mutató 

Terület-
nagyság 
(ha) 

BIA 
érték 

egyszintű zöldfelület 
telken belül 

5 0,5 2,5 burkolt és beépített 
terület (50%) 

0 0,25 0 

háromszintű zöldfelület a 
telken belül(25%) 

7 0,115 0,805 

egyszintű zöldfelület a 
sportpálya telkén 

5 0,18 0,90 háromszintű zöldfelület a 
sportpálya telkén 

7 0,18 1,26 

egyszintű zöldfelület a 
közút telkén 

5 0,20 1 háromszintű zöldfelület a 
sportpálya telkén 

7 0,20 1,4 

közút terület fasor nélkül 0 0,63 0 közút egyoldali fásítása 1,5 0,63 0,935 
mindösszesen   4,4    4,4 
 
Az új beépítésre szánt területek kijelölésével tehát a BIA érték nem csökken! A módosítás megfelel! 
 





Babót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
    /2018. (   .-   .) önkormányzati rendelete 

Babót Község helyi építési szabályzatáról szóló 13/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Babót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró, annak 9. 
mellékletében meghatározott, a véleményezési eljárásban érdekelt államigazgatási szervek véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. Módosító rendelkezések 
1. §  

Babót Község helyi építési szabályzatáról szóló 13/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: HÉSZ) 1.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

"(3) A rendelet mellékletei a következők:  
a) 1. melléklet: SZ-1/M2 jelű szabályozási terv –külterület, 
b) 2. melléklet: SZ-2/M1 jelű szabályozási terv –belterület."1 

2. § 
A HÉSZ 3. § (1) bekezdése a következő h) és i) ponttal egészül ki: 

„h) telepítendő fasor, 
i) telek többszintes zöldfelületi része.” 

3. § 
A HÉSZ 27.§ 4. pontja a következő 4.2. ponttal egészül ki: 

„4.2. Üdülőházas üdülő építési övezet (Üü-SZ/1)”. 
4. § 

(1) A HÉSZ 32.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ (5) Az építési övezetekben a következő telekalakítási és beépítési paramétereket kell alkalmazni: 

építési 
övezet 

telekalakítás építmények elhelyezése 
építmények, 

épületek 

legkisebb kialakítható 
beépítési 

mód 

legnagyobb 
beépítettség (%) legkisebb 

előkert 
(m) 

legkisebb 
zöldfelület 

(%) 

legnagyobb 
épületmagasság, 

(m) terület 
(m2) 

szélesség 
(m) 

terepszint 
felett 

terepszint 
alatt 

Vt-O/1 900 16 O/K 45 (30) 30 i 25 7,5   

Vt-SZ/1 1500 16 Sz 50 50 i 25 8,0   
i= illeszkedés (lásd. 23.§ (2) bekezdése) K= kialakult beépítési mód: zártsorúsodó beépítési karakter (lásd 2. §) 

 
(2) A HÉSZ 32.§-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 

 „(6) A Vt-SZ/1 építési övezet területén az előírt minimális zöldfelületi arány 100%-át három szintű 
zöldfelületként kell kialakítani.” 

5. § 
(1) A HÉSZ 33.§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

                                                        
1 Elfogadásra egységes szerkezetben kerülnek a szabályozási tervek 



 

„ (7) Az építési övezetekben a következő telekalakítási és beépítési paramétereket kell alkalmazni: 

építési 
övezet 

telekalakítás építmények elhelyezése 
építmények, 

épületek 
legkisebb 

kialakítható beépítési 
mód 

legnagyobb 
beépítettség (%) legkisebb 

előkert 
(m) 

legkisebb 
zöldfelület 

(%) 

legnagyobb 
épületmagasság, 

(m) terület 
(m2) 

szélesség 
(m) 

terepszint 
felett 

terepszint 
alatt 

Gksz-SZ/1 2 000 20 SZ 50 20 5,0 25 * 7,5 

Gksz-SZ/2 2 000 20 SZ 25 20 5,0 50 * 9,0 
*technológiai igény esetén az egyes építmények magassága ettől eltérhet 

 
(2) A HÉSZ 33.§-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: 

„(8) A Gksz-SZ/2 építési övezet területén az előírt minimális zöldfelületi arány 70%-át (tehát a teljes 
telekterület 35%-át) három szintű zöldfelületként kell kialakítani. A minimális zöldfelület fennmaradó 
részén egyszintű zöldfelületként alakítható ki.” 

6. § 

A HÉSZ a következő 26/A. alcímmel egészül ki: 

„26/A. Üdülőházas üdülő építési övezet (Üü) 
36. § 

(1) A szabályozási terven Üü jellel jelölt üdülőházas üdülő építési övezet, mely elsősorban több 
üdülőegységet magába foglaló, üdülési célú tartózkodásra alkalmas épületek, üdülőtábor és 
kemping elhelyezésére szolgál. 

(2) Az üdülőházas üdülő építési övezetben elhelyezhető épület:  

a) üdülő, 

b) szállás, 

c) sport, 

d) vendéglátó 

rendeltetést is tartalmazhat. 

(3) Az építési övezetekben a következő telekalakítási és beépítési paramétereket kell alkalmazni: 

építési 
övezet 

telekalakítás építmények elhelyezése 
építmények, 

épületek 
legkisebb 

kialakítható beépítési 
mód 

legnagyobb 
beépítettség (%) legkisebb 

előkert 
(m) 

legkisebb 
zöldfelület 

(%) 

legnagyobb 
épületmagasság, 

(m) terület 
(m2) 

szélesség 
(m) 

terepszint 
felett 

terepszint 
alatt 

Üü-SZ/1 5 000 40 SZ 30 30 5,0 40 6,5 
 

7. § 
(1) A HÉSZ 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
(2) A HÉSZ 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 
(3) A HÉSZ 3. függeléke jelen rendelet 1. függelékével egészül ki. 
 

2. Záró rendelkezések 
8. § 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  



 

(2) E rendelet rendelkezéseit az első fokú határozattal el nem bírált, folyamatban lévő ügyekben is 
alkalmazni. 

 
 
 
 
 

 
              Molnár János 
              polgármester 
 
KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK 
A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. 
 
Babót, 2018.   dr. Szalay Balázs  
 jegyző 
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dr. Szalay Balázs 
jegyző 

 






