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I. ELŐZMÉNYEK
Babarc Község Önkormányzata megbízásából 2003-ban irodánk készítette el a község
településszerkezeti tervét, helyi építési szabályzatát és szabályozási tervét. A
településszerkezeti tervet a Képviselő-testület 104/2003.(X.15.) sz. határozatával, a HÉSZ-t
és a szabályozási tervet 11/2003.(X.15.) sz. rendeletével fogadta el. A hatályos rendezési
tervhez a törvényi előírásoknak megfelelő szakági alátámasztó munkarészek elkészültek,
szakhatósági és lakossági egyeztetése megtörtént. A hatályos terv 2013., 2015., 2016. és
2018. évben módosult.
Jelen módosítás célja a település területén megvalósuló beruházás rendeltetésszerű
használatának elősegítése.
Az érintett ingatlanokat Babarc Község Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelt fejlesztési
területté nyilvánította, ezért a véleményezés a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (EljR.) 32.§-át
alapul véve tárgyalásos eljárásban zajlik. A módosítás az EljR. 45.§ (2) bekezdését alapul
véve az EljR. VI. fejezet eljárási szabályai szerint, az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos
településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával történik.
A módosítás a településszerkezeti tervet nem érinti.
II. A MÓDOSULÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
Közterületi határvonal módosítása a kialakítás alatt álló borecet gyártó üzem
térségében – Babarc, 37/5, 37/6 hrsz.
A módosítással érintett ingatlanok (37/5 és 37/6 hrsz., a hatályos terven 37/1 hrsz.) Babarc
belterületének nyugati részén, présházakkal beépített területen találhatók. Megközelítésük
déli irányból, a Kossuth Lajos utca felől kiépített burkolt úton biztosított. A 37/6 hrsz.-ú
ingatlanon a Solar Kraft Kft. tulajdonában lévő, egykoron a pécsváradi apátság
dézsmapincéjeként működő épület áll. Az épület mögött három kiboltozott pinceág húzódik,
amelyeket a végükön egy negyedik pinceág köt össze. Az épület előtt lévő, 37/5 hrsz.-ú út
szintén a Solar Kraft Kft. tulajdonában van, a környező ingatlanok megközelítése jelenleg
ezen a magánúton történik.

A módosítással érintett terület műhold felvételen
(forrás: Google maps)

Térképmásolat

Az épület szomszédságában, zártsorú beépítéssel helyi védelem alatt álló présházak
találhatók („Burg pincesor”), a teljes pincesor helyi értékvédelmi terület.
Babarc helyi építési szabályzatának 2022. évi módosítása
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A tulajdonos pályázati forrás felhasználásával a térségek közötti együttműködés keretében
egy magas műszaki színvonalú Borecet Manufaktúrát épít. A projekt célja a környék
alapanyagaira alapozott új üzem létrehozása, amelyben helyi termékek feldolgozása valósul
meg. Az üzem kialakítása a meglévő épület belső átalakításával történik. A tervezett épület
jogerős építési engedéllyel rendelkezik, kivitelezése folyamatban van.

A tervezett épület látványtervei
Biztonsági okokból, illetve az üzem rendeltetésszerű használatához szükség van az épület
előtti területre is (37/5 hrsz.), amit a hatályos terv a kialakult állapotot alapul véve kiszolgáló
útként szabályoz le. A beruházó a megszűnő út kiváltására a szomszédos, szintén a
tulajdonában lévő 52 és 53 hrsz.-ú ingatlanok nyugati szélén ajánlott fel egy szükséges
szélességű területsávot.
A módosítás célja az új közterület kijelölése a szabályozási terven, illetve a helyi építési
szabályzat célirányos módosítása.
A módosítás során újonnan beépítésre szánt terület nem keletkezik, a településszerkezeti
terv nem változik.
A terület a hatályos helyi építési szabályzatban

Kivágat a hatályos szabályozási tervből
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A hatályos terv elfogadásakor a módosítással érintett terület egy telek volt (37/1 hrsz.),
melynek épületekkel beépített részét a HÉSZ 10. melléklete szerinti szabályozási terv a Kpi2 jelű különleges területi övezetbe sorolta. Az épület mögötti rész közhasználatú zöldfelület
(Z-2). Az épület előtti telekrészt a szabályozási terv a tényleges használatot alapul véve
kiszolgáló útként szabályozta le (KÖu-5). Az úttól keletre elterülő területrész (38, 39, 40, 52
és 53 hrsz.) szintén a tényleges használatot alapul véve általános mezőgazdasági terület
Má-1 övezetébe került.
A vonatkozó telekalakítási és beépítési paramétereket a HÉSZ alábbi előírásai tartalmazzák:





Kpi-2
Z-2
KÖu-5
Má-1

– HÉSZ 3.52 melléklet,
– HÉSZ 12.§ (1) b) pontja,
– HÉSZ 4. melléklet,
– HÉSZ 16.§ (2) bekezdés.

A terület a módosított helyi építési szabályzatban

Kivágat a módosított szabályozási tervből

A módosítás során a 37/5 hrsz.-ú ingatlan a Kpi-2 jelű építési övezetbe került. A megszűnő
útszakasz kiváltására a 37/5 hrsz.-ú ingatlan keleti telekhatárán, a szomszédos 52 és 53
hrsz.-ú földrészletek nyugati szélén 10 m közterület szélességű kiszolgáló út
leszabályozására kerül sor.
A vonatkozó építési övezeti és övezeti előírások nem változnak.
A módosuló alátámasztó munkarészek
Közlekedés
A Borecet Manufaktúra rendeltetésszerű használata érdekében a 37/5 hrsz-ú, közforgalom
előtt megnyitott magánút a Kpi-2 jelű építési övezet része lesz. Az útszakasz kiváltására az
52 és 53 hrsz.-ú telkek nyugati szélén kijelölt 10 m szélességű új közterület szolgál. A
tervezett jellemző keresztszelvényt a HÉSZ módosító rendelet 2. melléklete tartalmazza. A
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Borecet Manufaktúra rendeltetésszerű használatához szükséges számú gépjármű és
kerékpár elhelyezéséről telken belül kell gondoskodni.
Közművesítés
A Borecet Manufaktúra ivóvíz ellátása az ingatlanon álló fúrt kútból történik. Amennyiben
szükségessé válik, a beruházó tulajdonában lévő Bolio Kft. bólyi üzeméből IBC tartályok
megtöltésével történik az ivóvíz helyszínre szállítása.
A keletkező szennyvíz gyűjtésére szennyvíztároló akna készül.
A csapadékvíz tárolása csapadékvíz tározó aknában történik.
A terület villamos energiaellátása megoldott.
Tájrendezés
A módosítással érintett terület
• ökológiai hálózat övezetét
• Natura 2000 területet és
• védett természeti területet,
• védelemre tervezett természeti területet,
• egyedi tájértéket valamint
• ex-lege védett természeti területet
nem érint.
A terület a Baranya megye területrendezési terve szerint tájképvédelmi terület része. A
módosítás a tájképben változást nem okoz.
A módosítás során újonnan beépítésre szánt terület nem keletkezik, így a település
közigazgatási területére számított biológiai aktivitás érték nem változik.
Örökségvédelem
A módosuló terület világörökségi és világörökségi várományos helyszínt, régészeti
lelőhelyet, műemléket és annak műemléki környezetét, emlékhelyet, földvárat, történeti
települési területet, történeti kertet, történeti tájat, borvidéket, helyi művi értékvédelemmel
érintett épületet vagy területet nem érint.
Környezetalakítás
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési
eszközökről,
valamint
egyes
településrendezési
sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint az egyes tervek, illetve
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerint „a település
egészére készülő településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv”
esetén környezeti értékelést kell végezni a várható jelentős hatások ellenőrzése érdekében.
A települések egyes részei településrendezési eszközeinek kidolgozásakor, módosításakor a
környezetre gyakorolt jelentős hatás(-ok) figyelembevételével dönt a döntéshozó, illetve a
környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság a környezeti értékelés elvégzésének
szükségességéről.
A módosítás során a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat
nem változik, nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, és nem történik zöld,
vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése.
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A településrendezési eszközök módosítására vonatkozó tervezési program alapján
előzetesen értékelésre került az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról
szóló 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet 4. §-a és 2. sz. melléklete figyelembe vételével a
várható környezeti hatások jelentősége.
Az előzetes vizsgálatok alapján a módosítások jelentős környezeti hatást nem indukálnak,
így a módosításhoz külön környezeti értékelés készítését nem igényelte a döntéshozó
Babarc Község Önkormányzata.
Mivel a módosítás során a területfelhasználás nem változik, csupán kiszolgáló út
áthelyezésére kerül sor, környezetvédelmi szempontból a módosítás nem jelent
környezetterhelő hatású változást.
A Borecet Manufaktúra jogerős építési engedély alapján épül. A módosításnak
környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi szempontú akadálya a követelmények
betartása esetén nincs.
Összefoglalóan megállapítható, hogy a tervezett módosítás környezetvédelmi szempontból
megvalósítható. A követelmények figyelembe vételével történő tervezéssel, illetve azok
következetes betartatásával a módosítás következtében jelentős zavaró hatás nem
prognosztizálható.
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Babarc Község Önkormányzat Képviselő-testületének
……………………önkormányzati rendelete
a helyi építési szabályzatról szóló 11/2003. (X.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Babarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.) pontjában, valamint
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVlll. törvény 6. § (1)
bekezdésében és a 13. § (1) bekezdésében 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 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási
szervek és a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 5/2021. (X.21.) önkormányzati rendeletben felsorolt
partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
A helyi építési szabályzatról szóló 11/2003. (X.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete szerinti
V-2 szabályozási tervlap e rendelet 1. melléklete szerint módosul.
2. §
A helyi építési szabályzatról szóló 11/2003. (X.15.) önkormányzati rendelet az e rendelet 2.
melléklete szerinti, a jellemző keresztszelvényekről szóló 11. melléklettel egészül ki.
3. §
Ez a rendelet 2022. ……………….. napján lép hatályba.

Babarc, 2022…………………….

Pécsi Sándor
polgármester

dr. Lévai Bálint
jegyző

Záradék: A rendelet Babarc községben 2022. ………………. napján kihirdetésre került.
Babarc, 2022. …………………..

dr. Lévai Bálint
jegyző
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1. melléklet
„10. melléklet
V-2 SZABÁLYOZÁSI TERVLAP
(A melléklet szövegét a 10. melléklet V-2 szabályozási terv egységes szerkezetben.pdf elnevezésű
fájl tartalmazza.)”
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2. melléklet
„11. melléklet
JELLEMZŐ KERESZTSZELVÉNYEK

Kiszolgáló út”
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MELLÉKLETEK
Önkormányzati döntések a helyi építési szabályzat módosításáról
- 18/2022.(III.23.) sz. Önkorm. határozat
- 19/2022.(III.23.) sz. Önkorm. határozat

