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4. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTCIÓ 
 

TTAARRCCAALL  KKÖÖZZSSÉÉGG  TTEELLEEPPÜÜLLÉÉSSRREENNDDEEZZÉÉSSII  TTEERRVVÉÉNNEEKK    
KK--66  JJEELLŰŰ  MMÓÓDDOOSSÍÍTTÁÁSSAA  TTEELLJJEESS  EELLJJÁÁRRÁÁSSBBAANN  

EELLŐŐZZEETTEESS  TTÁÁJJÉÉLLOOZZTTAATTÁÁSSII  TTEERRVVDDOOKKUUMMEENNTTÁÁCCIIÓÓ  
 

4.1 Előzmények 
 
4.1.1 Előzmények összefoglalása 
 

Tarcal község területén a 3154, 4028 és 4029, 450 valamint 458 helyrajzi számú ingatlanra és környezetére 
vonatkozóan Településrendezési terv módosítását kezdeményezték helyi vállalkozók. 
Tarcal község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2017. (I. 31.) számú határozatával előzetesen döntött arról, 
hogy a Település Rendezési terv K-6 jelű módosítása elinduljon. A tervezett módosításokkal összhangban a 
Településszerkezeti terv és a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv módosításra kerül Tarcal község 
igazgatási területén lévő 3154, 4028 és 4029, 450 valamint 458 helyrajzi számú ingatlanra és környezetére 
vonatkozóan. 
 

A módosítani kívánt területre a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: 
 

• Tarcal község Településszerkezeti Terve, elfogadva a 47/2010.(VI.08) önkormányzati határozattal,  
• Tarcal község Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv, elfogadva az 5/2005.(IV.12.) önkormányzati 

rendelettel,  
 

A Településrendezési Terv K-6 sorszámú módosítása, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján teljes eljárás lefolytatását teszi szükségessé. 
 

4.1.2 A Településrendezési terv módosításának célja 
 

A Településrendezési terv módosításának célja az, hogy a 450 valamint 458 helyrajzi számú ingatlanok beépítésre 
szánt területté válhassanak, és ott kereskedelmi egység, étterem épülhessen. 
 
A módosítás további célja az, hogy a 4029. és 3154. helyrajzi számú zártkerti, de művelés alól kivont területeket 
belterületbe lehessen csatolni - egyébként ezek a területek a belterület határán találhatók - s az így belterületbe 
csatolt telkeken a tulajdonosok lakóházat, esetleg kisebb kereskedelmi egységet tudjanak építeni. A módosítások 
által érintett területek Tarcal község külterületén, döntően települési térség közelében helyezkednek el. 
Így a Településrendezési terv módosítás a Településszerkezeti tervet, a Belterületi Szabályozási tervet és a 
Külterületi Szabályozási tervet is érintik. 
 

A teljes eljárásban, tehát jelen tervdokumentációnk keretein belül olyan jellegű módosítások szerepelnek, melyek 
érintik a Településszerkezeti tervet is így a Településszerkezeti terv módosítására is sor kerül. 
A Településszerkezeti Terv Leírása várhatóan nem változik, hacsak az előzetes tájékoztatás során beérkezett 
vélemények azt nem indokolják. 
 

A Helyi Építési Szabályzat módosítására módosító rendelet készül, mely szinte csak az övezetek felsorolásában 
változik.  
 
A HÉSZ teljes körű felülvizsgálatára ezért jelen módosítás kapcsán nem kerül sor. 
A településrendezési tervekben (szerkezeti és szabályozási tervek) az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos 
szabályait, jelkulcsait alkalmazzuk. 
Így a Településrendezési terv módosítása utána a Településrendezési eszköz egységes szerkezetbe foglalható.  
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4.2 A módosítással érintett terület 
 

4.2.1 A módosítással érintett terület elhelyezkedése a településen belül 
 

 
A módosítással érintett terület elhelyezkedése a településen belül 
 
4.2.2 A módosítással érintett területek tételes bemutatása 

1. jelű terület: A 450 valamint 458 helyrajzi számú ingatlanok beépítésre szánt területté történő kijelölése és 
környezetük rendezése 

 
A rendezés célja: 

 
A Településrendezési terv módosítására azért van szükség, mert vállalkozói kérésre részben idegenforgalmi 
részben lakó funkcióval beépítésre szánt terület kijelölését támogatja az Önkormányzat. 
A rendezés alá vont területek a Jézus szobor megépítése óta idegenforgalmi szempontból felértékelődtek és a 
látogatók ellátását biztosítani szükséges. A 474/1 helyrajzi számú temető területének egy része a biológiai 
aktivitási érték pótlása miatt a betemetetlen terület egy részének felhasználásával beerdősül. 
A tervezett beépítések a területet kiszolgáló 0170 hrsz-ú közúttal határos ingatlan végeken lesznek engedélyezve. 
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A módosítással érintett terület hatályos rendezési terv szerinti besorolása: 
 
Tarcal község hatályos Településrendezési Terve a rendezés alá vonandó területet zöldterületként, részben 
közútként határozza meg a temető előterében, meglévő beépített területek igénybevételével. Ezeknek a 
beépített, de beépítésre nem szánt területként meghatározott területeknek az újbóli beépítésre szánt területként 
történő hasznosítását kezdeményezzük. A tömbben található a temető területe is. 
 

  

Kivonat a hatályos Településszerkezeti Tervből Kivonat a hatályos szabályozási tervből 
 

A rendezés várható hatásai: 
 
A rendezés hatására a magántulajdonú ingatlanok beépítése megkezdődhet, melyre a község 
idegenforgalmiterületeinek fejlesztése miatt szükség van. A terület közművesített, és könnyen ellátható teljes 
közművesítéssel. A terület jó megközelíthetősége további előnyöket jelent. A tervezett beépítéssel a közút 
szabályozásának biztosításával a közlekedési érdekek nem sérülnek.  
Településrendezési hatása pozitív, hiszen a terület használatában változás áll be, a használaton kívüli terület 
beépülhet, rekonstrukciója megkezdődhet. 
Társadalmi hatása pozitív a munkahelyteremtő és idegenforgalmi beruházások elősegítése miatt. 
 

2. jelű terület: 3154, 4028 és 4029 helyrajzi számú ingatlanok beépítésre szánt területté történő kijelölése és 
környezetük rendezése  

 
A rendezés célja: 

 
A módosítás célja az, hogy a 4029 és 3154 helyrajzi számú zártkerti, de művelés alól kivont területeket 
belterületbe lehessen csatolni - egyébként ezek a területek a belterület határán találhatók - s az így 
belterületbe csatolt telkeken a tulajdonosok lakóházat, esetleg kisebb kereskedelmi egységet, idegenforgalmi 
célú épületeket kívánnak építeni. 
A hatályos Településrendezési terv a4029 helyrajzi számú ingatlant már jelenleg is lakóterületi funkcióval, 
beépítésre szánt területként határozza meg, itt a rendeltetés megváltoztatásáról van szó, illetve kiegészül a 
3154 helyrajzi számú területtel, mely szintén beépítésre szánt területté válik. Feltüntetendő a kialakult 
vízelvezető árok is. 

 
A módosítással érintett terület hatályos rendezési terv szerinti besorolása: 

 
Tarcal község hatályos Településrendezési Terve a rendezés alá vonandó területet lakóterületként és kertes 
mezőgazdasági területként határozza meg. A vízelvezető árkot a hatályos terv nem tartalmazza. 
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Kivonat a hatályos Településszerkezeti Tervből Kivonat a hatályos szabályozási tervből 

 

A rendezés várható hatásai: 
 

A rendezés hatására a magántulajdonú ingatlanok beépítése megkezdődhet, melyre a község 
idegenforgalmiterületeinek fejlesztése miatt szükség van. A terület közművesített, és könnyen ellátható teljes 
közművesítéssel. A terület jó megközelíthetősége további előnyöket jelent. A tervezett beépítéssel a közút 
szabályozásának biztosításával a közlekedési érdekek nem sérülnek.  
Településrendezési hatása pozitív, hiszen a terület használatában változás áll be, a használaton kívüli terület 
beépülhet, rekonstrukciója megkezdődhet. 
Társadalmi hatása pozitív a munkahelyteremtő és idegenforgalmi beruházások elősegítése miatt. 

 

4.3 Előzetes vélemény-nyilvánítási kérelem a környezeti vizsgálat szükségességéről 

A Településrendezési eszközök módosítása miatt vélemény-nyilvánítási kérelemmel fordulunk a környezet 
védelem tekintetében illetékes államigazgatási szervekhez a 2/2005.(I.11) Kormányrendelet alapján a környezeti 
vizsgálat szükségességének kérdésében. Kérjük, hogy nyilatkozatukat megadni szíveskedjenek. 
 

Tekintettel arra, hogy a tervezett beruházások a meglévő belterületekhez kapcsolódnak a község előzetesen 
nem tartja szükségesnek a környezeti vizsgálati eljárás lefolytatását 
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