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T a r t a l o m j e g y z é k  

 

 

 

     Előzmények 

 

   I.  JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 

Településszerkezeti Terv módosítás határozat tervezete 

Helyi Építési Szabályzat módosítás rendelet tervezete 

 
II.  ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
 
     HATÁLYBAN LÉVŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ,  
     MÓDOSÍTÁSOK 
     KÖZLEKEDÉS 
     ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 

ÚJ ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ CSAK A MÓDOSÍTÁSOKRÓL, A KÖZLEKEDÉSRŐL ÉS                                                
A HÍRKÖZLÉSRŐL KÉSZÜL, MERT A 8/2019.(IX.6.) ÖK. RENDELETHEZ KÉSZÜLT TÖBBI                         
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ NEM VÁLTOZIK.  

 
III. MELLÉKLETEK 

     - NADAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 62/2021.(VII.6.)      
HATÁROZATA 

   -  NADAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 62/2021.(VII.6.)  
HATÁROZAT KIEGÉSZÍTÉS 2021. AUGUSZTUS 5. 

   - NADAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 10 - 22/2022.(I.21.)  
HATÁROZATAI 

   - NADAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 84/2022.(VI.24.)  
HATÁROZATA 

   - NADAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 90/2022.(VI.24.)  
HATÁROZATA 

   - ÁLLAMIGAZGATÁSI HATÓSÁGI VÉLEMÉNYEK: ÖSSZESÍTÉS + 21 DB 

   - FŐÉPÍTÉSZI FELJEGYZÉS 2022.05.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Előzmények 

A Nadap Község Önkormányzata a 8/2019.(IX.6.) Ök. rendelettel elfogadott Helyi Építési 
Szabályzat módosítását határozta el.  

A Településrendezési eszközök módosításával a Nadap Község Önkormányzata                   
2020. március 23 -án az ADI STUDIO Építészeti Kft. -t (2019 Budapest Tamara u. 6.) bízta meg. 

A tervben a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosítására kerül sor.         
A tervnek nincs hatása a község hosszú távú terveit megalapozó településfejlesztési koncepcióra.  

A munka az OTÉK 2021. augusztus 31. állapotában megállapított előírások szerint készült, az 
egyeztetés során a 314/2012. (XI. 8.) kormányrendeletben előírtak alapján járunk el.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



Jóváhagyandó munkarészek 
 

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2022.(   .   .)  

határozata  
Nadap Község Településszerkezeti Tervéről szóló 

 89/2019. (IX. 5.) határozat módosításáról 
 

I. Nadap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nadap Község Településszerkezeti 
Tervének módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény 6. § (1) bekezdése alapján úgy 
dönt, hogy a Képviselő-testület 89/2019. (IX.5.) számú határozatával elfogadott, Nadap 
Község Településszerkezeti Tervét (továbbiakban TSZT) az alábbiak szerint módosítja: 

1. Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 89/2019. (IX. 5.) határozata             
4. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete” Területrendezési tervvel való összhang 
vizsgálata” lép. 

2. Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 89/2019. (IX. 5.) határozata              
5. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete „Biológiai aktivitás érték számítás” lép. 

3. Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 89/2019. (IX. 5.) határozata                        
6. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete „Településszerkezeti Terv TSZT-M” lép. 

4. Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 89/2019. (IX. 5.) határozata                             
2. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete „Változások (beavatkozások és 
ütemezések)” lép. 
 

II. A Településszerkezeti Terv módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal 
hatályban maradnak. 

 
III. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a településszerkezeti 

tervmódosítás nyilvánosságáról, az elfogadott településrendezési eszközt küldje meg az 
állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak és az eljárásban résztvevő 
államigazgatási szerveknek, és a partnerségi egyeztetés szabályai szerint tájékoztassa a 
partnereket, valamint gondoskodjon Nadap Község Településszerkezeti Tervének egységes 
szerkezetbe foglalásáról. 

 
A határozat végrehajtásáért felelős: Köteles Zoltán polgármester 
A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos 
 
 

 

 

 

 



…/2022.(.  .) határozat 1. melléklete:                                                                                                                                       
TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG VIZSGÁLATA 

1. TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁS 

A településszerkezeti tervben a területfelhasználási egységek kijelölése során az OTrT-
ben meghatározott szabályok szerint járunk el, az egyes térségek területi kiterjedését 
pedig Fejér Megye Területrendezési Terve (továbbiakban: FMTrT) tartalmazza. Nadap 
településszerkezeti tervének területfelhasználási rendszere a magasabb szintű 
jogszabályok előírásaival az alábbi táblázat szerinti viszonyban áll: 

 

 
 

Térségi területfelhasználás 

FMTrT-ben 
meghatá- 

rozott 
terület 

(ha) 

OTrT által 
előírt 

megfelelés 
(ha) 

 
TSZT-ben 
kijelölt 

terület (ha) 

További 
felhasz- 
nálható 
terület 

(ha) 

 
 

Megfelelés 

Települési térség 118,67 
(100%) 

- 114,59 
(96,56%) 

4,08    
(3,44%) 

√ 

Megjegyzés: Területe nem változik 

Erdőgazdálkodási térség      252,71          
(100%) 

189,53 
(75%) 

311,80 
(123,38%) - √ 

Megjegyzés: Területe nem változik 

Mezőgazdasági térség 322,24 
(100%) 

273,90 
(85%) 

274,94 
(85,32%) - √ 

Megjegyzés: A község településszerkezeti terve nem felel meg az OTrT előírásainak a mezőgazdasági 
térség tekintetében, mivel az FMTrT olyan területeken is mezőgazdasági térséget jelöl, ahol az 
Országos Erdőállomány Adattár erdőterületet tart nyilván. Mivel az Adattár szerint erdőterületként 
nyilvántartott területeket 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni az OTrT 7.§ 
(1) bekezdés alapján, a mezőgazdasági térség területe 85%-ban nem sorolható mezőgazdasági terület 
területfelhasználási egységbe. Nem változik 

 
 

Az Országos Erdőállomány 
Adattár szerint 

erdőterületnek minősülő 
terület (ha) 

 
Az OTrT 7.§ (1) 

bekezdésében előírt 
megfelelés (ha) 

Ebből a TSZT-ben 
erdőterület 

területfelhasználási 
egységbe sorolt terület 

(ha) 

 
 
Megfelelés 

299,51(100%) 284,53 (95%) 311,80 (104,10%) √ 

Az Országos Gyümölcstermőhely Kataszterhez tartozó I. és II. osztályú területeken új 
beépítésre szánt terület. nem változik. 

A szőlő termőhelyi kataszteri terület kataszterhez tartozó I. és II. osztályú területeken új 
beépítésre szánt terület. nem változik. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. TÉRSÉGI ÖVEZETEK 

2.1. ORSZÁGOS ÖVEZETEK 
− Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület, nem változik, 

− Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete, nem változik, 

− Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete, nem változik, 

− Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete, nem változik, 

  -  Országos vízminőség-védelmi terület övezete, nem változik, 

 

 

 

2.2. MEGYEI ÖVEZETEK 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Országos övezet megnevezése 

FmTrT alapján 
lehatárolt területe (ha) 

TSZT-ben 
kijelölt területe 

(ha) 

 
 Megfelelés 

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 
övezete, nem változik 

 
139,28 

 
132,33 

 
95,01% 

 
 

Megyei övezet megnevezése 

Adatszolgáltatás 
alapján lehatárolt 

területe (ha) 

 
TSZT-ben 

kijelölt 
területe (ha) 

 

     Megfelelés2 

Magterület övezete, nem változik 268,93 268,93 100% 
 



…/2022.(.  .) határozat 2. melléklete:                                                                                                                                        
BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉK SZÁMÍTÁS 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



…/2022.(.  .) határozat 3. melléklete:                                                                                                                                        
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TSZT-M  
  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



…/2022.(.  .) határozat 4. melléklete:                                                                                                                                      
VÁLTOZÁSOK (beavatkozások, ütemezések) 
 
 1.  Helyi értékvédelmi terület határainak kijelölése, 
 2.  A Hrsz.150 telek déli részének, valamint a Hrsz.155/2, 155/3, 155/4 telkek átsorolása                                     
      Lf Falusias lakóterületből Lke Kertvárosias lakóterületbe, 
 3.  Gyalogút kijelölése a Hrsz.184/3 út és a Haladás út között, 
 4.  A Hrsz.176, 179, 180 telkek északi részének átsorolása Lf Falusias lakóterületből                     
      a Vt Településközponti területbe, 
 5.  A Haladás út és a Rákóczi utca közötti új déli utca megszüntetése, 
 6.  A Hrsz.131 telek átsorolása Köu Közlekedési területből Zkk Közpark területbe      
 7.  A Hrsz.92/2 telek átsorolása Lke Kertvárosias lakóterületből Lf Falusias lakóterületbe,                         
8.  A Hrsz.93 telek átsorolása Lke Kertvárosias lakóterületből Kb-Rek Rekreációs területbe, 
 9. A Hrsz.74 délnyugati részének, a Hrsz.75, 76, 79, 94, 95, 96, 97, 98, 99 telkek átsorolása                   

Zkp Közpark területből Kb-Rek Rekreációs területbe, 
10. A Hrsz. 130/4 telek átsorolása Lf Falusias lakóterületből Vt Településközponti területbe. 
11. A Hrsz.100 telek átsorolása az Lf Falusias lakóterületből Kb-Rek Rekreációs területbe, 
12. A Hrsz.124 gyalogút meghosszabbítása az Erdő területig, 
13. Új közút kijelölése a Haladás és a Sukorói út találkozásától az Erdő területig,  
14. A Hrsz.015/97, 015/98, 015/99, 015/100, 039/45, a Hrsz.041 telek déli részének,                                    

a Hrsz 015/79 telek északi részének átsorolása Má Általános mezőgazdasági területből                                            
Mk Kertes mezőgazdasági területbe,                                                                                                               
15. A Hrsz. 015/5 telek átsorolása Mk Kertes mezőgazdasági területből Gksz Gazdasági 
területbe, 

16. Kötelező beültetési sáv kijelölése Velencei út mellett, valamint a Gksz Gazdasági terület  
      és az Üh Hétvégi házas terület között, a Gksz Gazdasági területen belül, 
 
 
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2022.(… . …) önkormányzati rendelete  

a Helyi Építési Szabályzatról szóló 
 8/2019. (IX. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Nadap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A.§ (3) bekezdés, valamint a 62. § 6. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló  az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 38.§ 9. mellékletében meghatározott, 
véleményezésben részt vevő szervek véleményének kikérésével  és a partnerségi egyeztetés 
szabályainak megfelelően a következőket rendeli el: 
 
 

1.§ 
(1) Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatáról szóló 
8/2019. (IX. 6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 1. alcímének helyébe a 
következő alcím lép: 
„1. A HÉSZ mellékletei” 
(2) A HÉSZ 1. §. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 
    „1.§. (1) Jelen Építési Szabályzat mellékletei:                                      
           1. melléklet SZT-K Külterületi Szabályozási terv                                 
           2. melléklet SZT-B Belterületi szabályozási terv  
           3. melléklet Beépítésre szánt területek telekalakítási és beépítési előírásai  
           4. melléklet Beépítésre nem szánt területek telekalakítási és beépítési előírásai 
           5. melléklet Elővásárlási joggal érintett telkek 
     (2) A Helyi Építési Szabályzat csak a Szabályozási tervekkel együtt alkalmazható.” 
                                                              

2.§ 
(1) A HÉSZ 2. alcímének helyébe a következő alcím lép: 
„2. Értelmező rendelkezések” 
(2) A HÉSZ 2.§. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2.§. E rendelet alkalmazásában: 
a) Fekvő telek: a közterületekhez a hosszabbik oldalával csatlakozó építési telek. 
b) Meglévő épület: az ingatlan-nyilvántartásban a tulajdoni lapon szereplő,                                
el nem bontott épület, továbbá a hatósági engedéllyel épült épület. 

c) Telekszélesség: az előkerti telekhatáron mért telekszélesség   
d) Természetes terepszint: az a talajszint, amelyen a humuszos felső réteg szintjét nem 

változtatták meg - amennyiben ez nem állapítható meg, akkor az ingatlan-nyilvántartás 
térképi adatbázis rétegvonalai az irányadók. 

e) Zárványtelek: Telkek által körbezárt, közterületi kapcsolattal, vagy magánút kapcsolattal 
nem rendelkező telek.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  3.§ 
(1) A HÉSZ 3. alcímének helyébe a következő alcím lép: 

„3. A szabályozási terv elemeinek alkalmazása” 
(2) A HÉSZ 3.§. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„3.§. (1) Kötelező szabályozási elemek: 

a) szabályozási vonal; 
b) belterület határ, mely egyben övezethatár is; 
c) építési övezet, övezet határa és jele; 
d) méretezés; 
e) elővásárlási jog. 

(2) Más jogszabály által elrendelt szabályozási elemek: 
a) közigazgatási határ; 
b) védőtávolságok; 
c) művi értékvédelem 

ca) nyilvántartott régészeti lelőhely határa; 
cb) helyi jelentőségű védett érték/épület; 

d) táj- és természetvédelem 
da) Országos ökológiai hálózat - magterület övezet határa és területe; 
db) tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület határa és területe; 
dc) Natura2000 terület határa. 

(3) Az (1)-(2) bekezdésben fel nem sorolt, a Szabályozási Terven ábrázolt szabályozási elemek               
tájékoztató elemek, melyek a helyi építési szabályzat módosítása nélkül változtathatók.” 
                                                                         

4.§ 
A HÉSZ 4.§. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4.§. A meglévő hiányos fasorok kiegészítése, fasorok telepítése kötelező, ahol  
     az utcák szélessége azt megengedi.” 
 

5.§ 
A HÉSZ 7.§. (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: 
„7.§. (1) c) közmű létesítmények.” 
 

6.§  
A HÉSZ 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„8.§ Elővásárlási jog illeti meg az Önkormányzatot az 5. melléklet szerinti ingatlanok 
vonatkozásában, a megjelölt településrendezési célok érdekében.” 
                                                                       

7.§ 
A HÉSZ 9.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„9.§. (1) Telekalakítás az építési övezetnek megfelelő minimális telekterület és                
    telekméret biztosításával végezhető.” 
     

8.§ 
A HÉSZ 10.§. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„10.§. (2) Az építési telkek megközelítését szolgáló magánút csak közforgalom elől el nem zárt 
magánútként alakítható ki.” 
 

9.§ 
A HÉSZ 13.§. (1) bekezdés b) pont bc) alpontjának helyébe a következő rendelkezés lép: 
„13.§. (1) b) bc) a szennyvíz gyűjtése, a csapadékvíz gyűjtése, szikkasztása.” 
 
 
 

 
 



10.§ 
A HÉSZ 14.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„14.§. (1) Beépítésre szánt területen új vízhálózat csak a szennyvíz csatornahálózattal                        
    együtt építhető 
                                                                           11.§. 
A HÉSZ 15.§. (3) bekezdés b) pont bb) alpontjának helyébe a következő rendelkezés lép: 
„15.§. (3) b) bb) a kisberendezés védőterület igénye nem nyúlhat túl a tárgyi telken.” 

 
12.§ 

A HÉSZ 16.§. új (9) bekezdéssel egészül ki: 

„16.§. (9) A természetesen kialakult vízelvezető árok jókarban tartását az alábbi 
érintett telkek tulajdonosai kötelesek biztosítani: 

Hrsz.71/1,71/2,73,75,76,79,95,96,97,98,99,100,115,116,117,119,120,121, 

122,124,126,127,128,129,130/4”  

 
                                                                          13.§ 
A HÉSZ 19.§. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„19.§. (5) Az épületmagasság számításnál az épület homlokzati síkjához csatlakozó  
    rendezett terepszintet kell figyelembe venni és két oromzat területét nem kell  
    figyelembe venni.” 
     
                                                                         14.§  
A HÉSZ 22.§. (5) bekezdés a) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: 
„”22.§. (5) a) az oldalhatártól számított maximum 1,0 m távolságra helyezhető el,” 
                                                                     
                                                                         15.§ 
(1) A HÉSZ 20. alcímének helyébe a következő alcím lép: 
„20. Melléképítmények elhelyezése” 
(2) A HÉSZ 23.§. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„23.§. (8) Melléképítmény csak az építési helyen belül helyezhető el.” 
(3) A HÉSZ 23.§ (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„23.§. (9) Állattartó építmény a beépítésre szánt területek közül csak a Falusias  
 lakóterületen helyezhető el.” 
(4) A HÉSZ 23.§ (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„23.§. (11) Zárt szennyvíz gyűjtő és csapadékvíz szikkasztó medence csak az  
építési helyen belül helyezhető el.” 
(5) A HÉSZ 23.§-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki: 
„23.§. (12) Az építési övezetekben kerti víz- és fürdőmedence nem helyezhető el az  
elő- és oldalkertben, valamint a hátsókerti telekhatártól számított 3,0 m-es teleksávban.” 
 
                                                                         16.§.   
 A HÉSZ rendelet 24.§.(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:                                                 
„24.§.(3) Az építési övezetekben betartandó telekalakítási és építési előírásokat a  
3. melléklet tartalmazza.”   
 
                                                                        17.§ 
A HÉSZ 26.§. (1) bekezdése-helyébe a következő rendelkezés lép: 
„26.§. (1) Lke-1 és Lke-2 lakóterületen csak egy fő rendeltetésű épület helyezhető el.” 
 
 
 



                                                                                18.§  
       A HÉSZ 30.§. (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
      „30.§. (4) Az övezet telkein csak egy fő rendeltetésű épület helyezhető el.” 

      
                                                                       19.§ 
A HÉSZ 33.§. a következő (2) bekezdéssel egészül ki:                                                                           
„Az övezetekben betartandó telekalakítási és építési előírásokat a  
4. melléklet tartalmazza.”   
 
                                                                     20.§ 
(1) A HÉSZ 34.§. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
34.§.(2) Zkp-1 övezetben kizárólag a pihenést, testedzést, szabadidő eltöltést 
szolgáló épület helyezhető el, 
(2) A HÉSZ 34.§. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„34.§ (4) Zkk-1 övezetben kizárólag a pihenést, testedzést, szabadidő eltöltést  
szolgáló melléképítmény helyezhető el,  
                                                             
                                                                     21.§ 
(1) A HÉSZ 36.§. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„36.§. (2) Kertes mezőgazdasági terület övezetében elhelyezhető fő rendeltetésű épület 
növénytermesztéshez kapcsolódó termék feldolgozását biztosító rendeltetési egységet 
tartalmazhat.” 
(2) A HÉSZ 36.§. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„36.§.(4) Mk-1 övezet telkein kizárólag egy épület helyezhető el, amelynek bruttó beépített  
területe legfeljebb 50 m2 lehet.” 
(3) A HÉSZ 36.§. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:                                     
„36.§.(5) Mk-1 övezet telkein különálló építményként kizárólag pince helyezhető el,                
amely legalább 10 m szélességű telken is létesíthető és amelynek bruttó beépített területe 
legfeljebb 25 m2 lehet.”                                                                                                                                                       
(4) A HÉSZ 36.§. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:                                                   
„36.§.(6) Az Mk-2 övezet telkein épület, pince nem helyezhető el 

                                                                     22.§ 
A HÉSZ 37.§. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„37.§. (3) Má-1 övezetben csak a növénytermesztéshez, a legelő- és gyepgazdálkodáshoz, 
valamint az állattartáshoz kapcsolódó melléképítmények helyezhetők el.” 
 
                                                                     23.§ 
A HÉSZ 38.§. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„38.§. (2) Má-Ko1 övezet telkein csak a természetvédelmi kezeléshez és bemutatáshoz 
kapcsolódó melléképítmények helyezhetők el.” 
 
                                                                      24.§ 
a HÉSZ 39. alcíme helyébe a következő alcím lép: 
„39. Közúti közlekedési és közmű területek” 
a HÉSZ 43.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:                                                                   
„43.§. (1) A közúti közlekedési terület az országos és a helyi közút, a kerékpárút,                                                         
a gépjármű-várakozóhely (parkoló) - a közterületnek nem minősülő telken megvalósuló       
kivételével -, a járda és gyalogút (sétány), köztér, mindezek csomópontja, vízelvezetési                 
rendszere és környezetvédelmi építményei, a közúti közlekedés, továbbá a közmű és                       
a hírközlés építményei elhelyezésére szolgál.                                                                                                                                                                                        
Nadap területén szerkezeti szinten megjelenő közúti közlekedési terület (KÖu):                                         
a 8119 j. Velence - Nadap - Lovasberény - Csákvár - Gánt - (Tata) térségi szerepű                              
összekötő út területe.” 
 
 
 
 



                                                Záró rendelkezések 
 
                                                                    25.§ 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba és az azt követő                                      
napon hatályát veszti.                                                                                                                                         
Rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 
(2) Hatályát veszti 
      a)  a HÉSZ 3.§-a, 

b)  a HÉSZ 9.§ (4), (8) és (10) bekezdése, 
c)  a HÉSZ 13.§ (1) bekezdés b) pontjának bd) alpontja,  
d)  a HÉSZ 13.§ (2) bekezdése,  
e)  a HÉSZ 22.§ (8) bekezdése, 
f)   a HÉSZ 23.§ (1), (2), (5), (6) és (7) bekezdése, 
g)  a HÉSZ 24.§ (2) bekezdése, 
h)   a HÉSZ 26.§ (2) és (4) bekezdése, 
i)   a HÉSZ 27.§ (5) bekezdése, 
j)  a HÉSZ 28.§ (4) bekezdése, 
k)   a HÉSZ 29.§ (2) bekezdés d) és e) pontja, 
l) a HÉSZ 29.§ (4) bekezdése, 
m)  a HÉSZ 34.§ (3) bekezdése, 
n)  a HÉSZ 36.§ (3) bekezdése, 
o)  a HÉSZ 40.§ (2) és (3) bekezdése, 
p)  a HÉSZ 41.§ (3) bekezdése, 
r)  a HÉSZ 42.§ (3) bekezdése, 
s) a HÉSZ 44.§ -a és 
t)  a HÉSZ 1., 2., és 3. melléklete. 

  
 

…………………………………………….. ………………………………………… 
    Köteles Zoltán  
  polgármester                                              

Szabóné Ánosi Ildikó  
jegyző 

 
A rendelet kihirdetésének napja:  
Nadap, 2022.       .                                                                      
Szabóné Ánosi Ildikó                 
                                                                                                       jegyző 
 
 
 
 
 



1. melléklet SZT-K Külterületi szabályozási terv 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. melléklet SZT-B Belterületi szabályozási terv 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. MELLÉKLET 
Beépítésre szánt területek telekalakítási és beépítési előírásai 

 
Kertvárosias lakóterület 

 

Építési 
övezet 

jele 

Beépítési 
mód 

Kialakítható telek 
megengedett legkisebb 

területe 
(m²) 

Kialakítható telek 
megengedett 

legkisebb 
telekszélessége 

(m) 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%) 

Terepszint 
alatti 

beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%) 

Épületmagasság 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (m) 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

(%) 

Lke-1 O 800 14 20 30 5,0 45 
Lke-2 SZ 800 20 20 30 5,0 45 
Lke-3 SZ 1600 20 15 25 5,0 50 
 
O  oldalhatáron álló        SZ  szabadon álló 
 

Falusias lakóterület 
 

Építési 
övezet 

jele 

Beépítési 
mód 

Kialakítható telek 
megengedett legkisebb 

területe 
(m²) 

Kialakítható telek 
megengedett 

legkisebb 
telekszélessége 

(m) 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%) 

Terepszint 
alatti 

beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%) 

Épületmagasság 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (m) 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

(%) 

Lf-1 O 600 14 25 35 5,0 50 
Lf-2 O 1200 14 15 25 5,0 60 
Lf-3 O 2500 14 10 20 5,0 70 
 
O  oldalhatáron álló  

Településközpont terület 
 

Építési 
övezet 

jele 

Beépítési 
mód 

Kialakítható telek 
megengedett legkisebb 

területe 
(m²) 

Kialakítható telek 
megengedett 

legkisebb 
telekszélessége 

(m) 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%) 

Terepszint 
alatti 

beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%) 

Épületmagasság 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (m) 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

(%) 

Vt-1 O 800   12 40 50 5,0 30 
Vt-2 SZ   3000 20 50 50 7,5 30 
 
O  oldalhatáron álló         SZ  szabadon álló 

Kereskedelmi, szolgáltató terület 
 

Építési 
övezet 

jele 

Beépítési 
mód 

Kialakítható telek 
megengedett legkisebb 

területe 
(m²) 

Kialakítható telek 
megengedett 

legkisebb 
telekszélessége 

(m) 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%) 

Terepszint 
alatti 

beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%) 

Épületmagasság 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (m) 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

(%) 

Gksz-1 SZ 4000   K 30 30 6,5 40 
Gksz-2 SZ 2400 K 30 30 6,5 40 

 
SZ  szabadon álló 
 

Hétvégi házas terület 
 

Építési 
övezet 

jele 

Beépítési 
mód 

Kialakítható telek 
megengedett legkisebb 

területe 
(m²) 

Kialakítható telek 
megengedett 

legkisebb 
telekszélessége 

(m) 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%) 

Terepszint 
alatti 

beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%) 

Épületmagasság 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (m) 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

(%) 

Üh-1 O 1000   K 15 15 5,0 60 
 
O  oldalhatáron álló  

 
 
 
 



Különleges terület – Lovassport terület 
 

Építési 
övezet 

jele 

Beépítési 
mód 

Kialakítható telek 
megengedett legkisebb 

területe 
(m²) 

Kialakítható telek 
megengedett 

legkisebb 
telekszélessége 

(m) 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%) 

Terepszint 
alatti 

beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%) 

Épületmagasság 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (m) 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

(%) 

Kb-Spl SZ 5000 K 20 20 7,5 50 
 
SZ  szabadon álló 
 
 
 
 
                                                           4. MELLÉKLET 

Beépítésre nem szánt területek telekalakítási és beépítési előírásai 
 
 

Zöldterületek 
 

Építési 
övezet 

jele 

Beépítési 
mód 

Kialakítható telek 
megengedett legkisebb 

területe 
(m²) 

Kialakítható telek 
megengedett 

legkisebb 
telekszélessége 

(m) 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%) 

Terepszint 
alatti 

beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%) 

Épületmagasság 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (m) 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

(%) 

Zkp-1 SZ K K 2 2 4,5 90 
Zkk-1 SZ K K 1 1 3,0 90 
 
SZ  szabadon álló  

 
Erdőterületek 

 

Építési 
övezet 

jele 

Beépítési 
mód 

Kialakítható telek 
megengedett legkisebb 

területe 
(m²) 

Kialakítható telek 
megengedett 

legkisebb 
telekszélessége 

(m) 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%) 

Terepszint 
alatti 

beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%) 

Épületmagasság 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (m) 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

(%) 

Ev-1 SZ K K - - - 100 
 
SZ  szabadon álló  
 

Mezőgazdasági területek 
 

Építési 
övezet 

jele 

Beépít
ési 

mód 

Kialakítható telek 
megengedett legkisebb 

területe 
(m²) 

Kialakítható telek 
megengedett 

legkisebb 
telekszélessége 

(m) 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%) 

Terepszint 
alatti 

beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%) 

Épületmagasság 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (m) 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

(%) 

Mk-1 SZ 1200 K 3* 3* 4,5 80 
Mk-2 - 3000 K - - - - 
Mk-3 SZ 4000 K 10 10 4,5 80 
Má-1 SZ 50000 K 0,5 - 3,0 95 
Má-2 SZ 20000 K 1 1 4,5 95 

Má-Ko1 SZ 50000 K 0,5 - 3,0 95 
 
SZ  szabadon álló             *  max. 50 m2 
 
 
 
 
 
 
 



Különleges területek 
 

Építési 
övezet 

jele 

Beépít
ési 

mód 

Kialakítható telek 
megengedett legkisebb 

területe 
(m²) 

Kialakítható telek 
megengedett 

legkisebb 
telekszélessége 

(m) 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%) 

Terepszint 
alatti 

beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%) 

Épületmagasság 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (m) 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

(%) 

Kb-T SZ K K 5 5 4,5 70 
Kb-Sp SZ 5000 K 10 10 6,5 70 

Kb-Rek-1 SZ 2000 K 10 10 6,5 60 
Kb-Rek-2 SZ 5000 K 10 10 6,5 60 
Kb-Rek-3 SZ 40000 K 10 10 7,5 60 
Kb-Rek-4 SZ 4000 K 2 2 4,5   90 

 
SZ  szabadon álló 
 
 
                                                                          5. MELLÉKLET 

Elővásárlási joggal érintett telkek 
 

Ssz Helyrajzi szám Fekvés Településrendezési cél 

             1. 
 
 
 
 
             2. 
 
 
             3. 
 
 
 
 
             4. 
 

 
052/6, 052/7   
   
 
 
174/8,176, 179, 180, 
181 északi része 
 
74 délnyugati része, 
75, 76, 79, 83, 84, 85, 
86, 87, 88, 89, 90, 91, 
93, 94, 95, 96, 97, 98, 
99  
  
04/1  
 
 

       Templom köz 
 
 
 
       Templom köz 
 
  
    Ősjegy környezete 
 
 
 
 
 
         Sportpálya 
         

temetőbővítés, közlekedési 
terület - parkoló kialakítása, 

védelmi erdő kialakítása 
 
 

közintézmények elhelyezése 
 
 

közpark bővítése 
 
 
 
 

spotpálya kialakítása 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
 
Hatályban lévő településrendezési eszköz 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Módosítások 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. részlet 

 
- Kenderföldi út meglévő szakaszának szélesítése, szabályozása 8 m -re,                                                   
- Vörösmarty utca Haladás utcáig tartó szakaszának nyomvonal módosítása és szabályozási 

szélességének csökkentése 12 m -re, 
- Helyi értékvédelmi terület határainak kijelölése, 
- Kötelező építési vonalak kijelölése az Lke-1, Üh-1 területeken, 
- A Hrsz. 155/2, 155/3, 155/4 telkek átsorolása az Lf-2 területből az Lke-1 területbe, 
- A Hrsz.150 telek déli részének átsorolása az Lf-2 területből az Lke-1 területbe, 
- A Hrsz.264/3 telek átsorolása a Kb-Rek-1 területből az újonnan kialakítandó Kb-Rek-2 területbe, 
- A Hrsz.264/5, 264/6, 264/7 telkek átsorolása a Kb-Rek-1 területből az újonnan                          

kialakítandó Kb-Rek-3 területbe, 



 
 

 
 



2. részlet 

 
- A Temető közből leágazó névtelen, Hrsz.184/3 út szélesítése, szabályozása 12 m szélességgel,                                                                                                                                                                                   
- A Hrsz.174/9 út szélességének csökkentése, szabályozása 6 m szélességgel. 

- A Hrsz.184/3 út és a Haladás utca között új 5 m széles gyalogút kijelölése,                                                    
a Hrsz.174/6 telek területén 

- A Hrsz.176, 179, 180 telkek északi részének az Lf-1 területből a Vt-2 területbe való átsorolása, 
- Helyi értékvédelmi terület határainak kijelölése, 
- Kötelező építési vonalak kijelölése az Lke-1, Üh-1 területeken, 
- A Haladás utcától délre húzódó névtelen utca megszüntetése,  
- A Hrsz.92/2 telek átsorolása Lke-1 területből Lf-1 területbe,                                                                                              
-     A Hrsz.93 telek átsorolása Lke-1 területből Kb-Rek-4 területbe, 

- A Hrsz.74 telek délnyugati részének, a Hrsz.75, 76, 79, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 telkek                   
átsorolása Zkp-1 területből Kb-Rek-4 területbe, 

     -      A Hrsz. 131 telek átsorolása Köu területből Zkk-1 területbe,                                                                                 
-      A Hrsz.130/4 telek átsorolása Lf-2 területből Vt-1 területbe,                                                                                       
-      A Hrsz.100 telek átsorolása Lke-1 területből Kb-Rek-1 területbe,                                                                            
-      A Hrsz.124 gyalogút meghosszabbítása az Erdő területig 3 m szélességgel,                                                                   
-      A Haladás út és a Sukorói út találkozásától az Erdő területig új közút kijelölése                                        
12 m szélességgel,                                                                                                                                                                          
-       A Haladás út déli oldalán lévő Lf-2 és Lke-1 területek átsorolás új Lf-3 területbe 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. részlet 

 
- A Hrsz.039/45, 041 telkek északi részének átsorolása az Má-1 területből az újonnan kialakított                                 

Má-2 területbe, 
- A Hrsz.039/45 és a Hrsz.041 telek déli részének átsorolása az Má-1 területből az Mk-3 területbe, 
- A Hrsz.015/79 telek északi részének és a Hrsz.015/97, 015/98, 015/99, 015/100 telkek átsorolása 

az Má-1 területből az Mk-3 területbe, 
- A Hrsz. 015/5 telek átsorolása az Mk-2 területből a Gksz-2 területbe, 
- A Hrsz.039/45 és 041 telkek közötti út szélesítése, szabályozása 8 m -re, 

 



 

 
 
 



4. részlet 

 
- A Hrsz.033, 405 utak szélesítése, szabályozása 6 m -re, 
-     A Hrsz.031 út szélesítése, szabályozása, 8 m -re,                                                                                                                                        
-    A Hrsz. 035 út északi irányú meghosszabbítása a Hrsz. 039/42, 039/43 és a 039/48 telkek 
megközelítésének biztosítása érdekében, 6,0 m széles úttal, 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. részlet 

 
- A Hrsz.027/5 telek átsorolása az Má-1 területből az újonnan kialakítandó Má-2 területbe, 6 m 

széles teleknyél kialakítása, szabályozása a Hrsz.027/4 telekből, 
 



 
 
 



6. részlet 

 
- A Hrsz.504 út szélesítése, szabályozása 12 m -re, 
- A Hrsz.501/5 út szélesítése, szabályozása 12 m -re, 
- Kötelező építési vonalak kijelölése az Üh-1 Hétvégi házas üdülő területen, 
- Beültetési kötelezettségi sáv kijelölése a Velencei út mellett és a Gksz-1 Gazdasági terület                   

valamint az Üh-1 Hétvégi házas üdülő terület között 10 m szélességgel, 
 



 

 

 
 



A HÉSZ rendelet 2. melléklete a továbbiakban a rendelet 3. melléklete lesz. 
       Címe az alábbiak szerint módosul: 
       Beépítésre szánt területek telekalakítási és beépítési előírásai 
       - Az Lke-2 övezetben a kialakítható telek megengedett legkisebb területe  
       700 m2 -ről 800 m2 -re módosul, 
       - Az Lf-1 övezetben a Zöldfelület legkisebb mértéke 45% -ról 50% -ra módosul, 
       - Az Lf-2 övezetben a Zöldfelület legkisebb mértéke 55% -ról 60% -ra módosul, 
       - A Vt-2 övezetben a Beépítési mód oldalhatáron állóról szabadonállóra,                                                      

az Épületmagasság  megengedett legnagyobb mértéke 5,0 m -ről 7,5 m -re,                                                 
a Zöldfelület legkisebb mértéke 20% -ról 30% -ra módosul, 

       - A Gksz-1 övezetben a Terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb  
       mértéke 40% -ról 30% -ra, az Épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke                      

6,0 m -ről 6,5 m -re, a Zöldfelület legkisebb mértéke 35% -ról 40% -ra módosul, 
- Az Üh-1 övezetben a Terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb  

       mértéke 25% -ról 15% -ra, a Zöldfelület legkisebb mértéke 65% -ról 60% -ra módosul.                                 
Épületen kívüli földdel fedett pince megengedett legnagyobb mértéke 5%. 

      - Az új Lf-3 övezet előírásait a 3. melléklet táblázata tartalmazza. 
      - Az új Gksz-2 övezet előírásait a 3. melléklet táblázata tartalmazza. 
      - A Kb-Spl övezetben a Terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke                    

30% -ról 20% -ra, az Épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 6,0 m -ről                                     
7,5 m -re módosul, 

 
A HÉSZ rendeletbe új 4. melléklet kerül: 

      Címe:                                                                                                                                                        
Beépítésre nem szánt területek telekalakítási és beépítési előírásai 

      - A Zkp-1 övezetben a Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 1% -ról  
      2% -ra, a Terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 1% -ról  
      2% -ra módosul, 
      - Az Mk-1 övezetben a kialakítható telek megengedett legkisebb területe  
      900 m2 -ről 1200 m2 -re módosul,   
      - A Kb-Rek-1 övezetben az Épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 6,0 m -ről                          

6,5 m -re módosul, 
      - Az új Kb-Rek- 2, Kb-Rek-3 és Kb-Rek-4 övezetek előírásait a 4. melléklet táblázata tartalmazza. 
 

A HÉSZ rendelet 3. melléklete a továbbiakban a rendelet 5. melléklete lesz. 
Címe: Elővásárlási joggal érintett telkek 
A lista kibővül az alábbi telkekkel: 
Hrsz.174/8,176,179,180 északi része közintézmények elhelyezése,  
Hrsz.74 délnyugati része, 75, 76, 79, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99                                          
közpark bővítése,   
Hrsz.04/1 sportpálya kialakítása,                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Táj és Környezetvédelem 
A településrendezési eszközök módosítása során a táj és a környezeti állapotot kedvezőtlenül  
befolyásoló új beépítésre szánt terület kijelölésére nem kerül sor. 
 
Közművek  
A településrendezési eszközök módosítása során a közműhálózat bővítését igénylő  
új beépítésre szánt terület kijelölésére nem kerül sor. 
A beépítésre nem szánt területeken a minimálisan szükséges közműellátottság: víz, áram, 
biztosítva van, illetve a korábban készült erre vonatkozó alátámasztó munkarész szerint  
kiépíthető. A szennyvíz elhelyezés telkenként zárt szennyvíz tárolóba gyüjtéssel és  
elszállítással biztosítható. 
 
Régészet 
A településrendezési eszközök módosítása régészeti érdekeltségű területeket nem érint. 
 

ÚJ RAJZOS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK NEM KÉSZÜLNEK, MERT A 8/2019.(IX.6.) ÖK. 
RENDELETHEZ KÉSZÜLT ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK RAJZI ANYAGA NEM VÁLTOZIK. 

 
 
Új ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
 
KÖZLEKEDÉS 
 
VIZSGÁLAT 
 Közúthálózat 
Országos utak 
Nadap közigazgatási területét jelenleg  
a 8119j. Velence-Nadap-Lovasberény-Csákvár-Tata térségi szerepű összekötőút érinti.  

Az országos utak tervezett fejlesztései 
A magasabb rendű tervek szerint Nadap közigazgatási területét a Sukoró - Nadap – Pázmánd 
tervezett mellékút nyomvonala érinti. A tervezett elvi nyomvonalat a településszerkezeti terv jelöli. 
 
Fontosabb csomópontok 
A település fontosabb közúti csomópontjait az országos út, és a helyi utcák csomópontjai alkotják.  
 
A fontosabb csomópontok tervezett fejlesztései 
A település területén fontosabb új csomópont kialakítása egyelőre nem tervezett. A tervezett 
országos mellékút megépítésekor a két országos út csomópontjainak körforgalmú kialakítása 
várható. A TSZT-ben ez a két körforgalom jelkulcsos megjelenítéssel szerepel. 
 
Települési utak 
A település helyi útjai kiszolgálóút szerepet töltenek be. A kialakult utcahálózat szabályozási 
szélessége jellemzően megfelelő. Helyi útfejlesztés a területfejlesztésekhez kapcsolódik, illetve a 
külterület jobb megközelíthetősége, és a gyalogos/kerékpáros kapcsolatok fejlesztése érdekében 
tervezett.  
 
Közösségi közlekedés 
A közúti tömegközlekedési ellátást továbbra az országos úton közlekedő autóbuszjáratok 
biztosítják. Nadap területét az országos vasúthálózat nem érinti 
 
 



Kerékpáros és gyalogos közlekedés 
A település közigazgatási területén jelenleg nincs kiépített kerékpárút. 
A magasabb rendű tervek szerint Nadapot két országos kerékpárútvonal érinti: 

a Nadap – Velence – Gárdony – Pákozd,                                                                                                                                          
és az Oroszlány [Majkpuszta] – Csákvár – Nadap kerékpárútvonal. 

A TSZT-ben jelkulcsosan megjelenő nyomvonalak a 8119 j. út mentén, illetve a Szabadság utca 
és annak külterületi folytatása (Hrsz.029 út) mentén haladnak. 
 
A gyalogos közlekedés számára továbbra is a járdaépítés a legfontosabb feladat, mivel egyelőre 
csak rövid szakaszokon épült ki meglehetősen rossz minőségű, keskeny járda. A gyalogos 
kapcsolatok fejlesztése érdekében új gyalogos átkötő útszakaszok is tervezettek. 
 
Parkolás, rakodás 
A parkolást, rakodást az OTÉK és a HÉSZ előírásai szerint kell megoldani.  

 
JAVASLAT 
Nadap hatályos településrendezési eszközeihez teljeskörű közlekedési alátámasztó munkarészek 
készültek. A módosítás a hatályos településrendezési eszközökben szereplő közlekedéshálózatot 
lényegileg nem változtatja meg. A közúthálózati kapcsolatok csak szerkezeti szinten módosulnak, 
és csak annyiban, hogy feltüntetésre kerül a magasabb rendű tervek szerinti tervezett mellékút 
elvi nyomvonala Sukoró és Pázmánd között. A belső úthálózat csak néhány helyi kiszolgálóút 
szabályozásában változik, kismértékben. A közösségi közlekedésre a módosítás egyáltalán nincs 
hatással. A gyalogos közlekedést a módosítás néhány önálló gyalogút kiszabályozásával segíti. A 
kerékpáros közlekedéssel kapcsolatban feltüntetésre kerül a magasabb rendű tervek szerinti két 
országos kerékpárút elvi nyomvonala. A parkolásra a módosításnak csak annyiban van hatása, 
hogy az OTÉK időközbeni változtatása miatt ki kell egészíteni a vonatkozó előírást. A HÉSZ 
közlekedési előírásai egyebekben nem változnak. 

Közúti hálózatok, főbb közlekedési csomópontok 

Szerkezeti szinten feltüntetésre kerül a magasabb rendű tervek szerinti tervezett mellékút elvi 
nyomvonala Sukoró és Pázmánd között. Fejér megye szerkezeti terve szerint ez a nyomvonal 
Nadap területén a Sukorói út – Haladás út – Szabadság u. – Hrsz.029 út útvonalon halad. Konkrét 
úttervek hiányában az útvonal egyelőre a kialakult területével szerepel a szabályozási tervben. 
Hasonlóképpen, csak szerkezeti szinten, jelkulcsos jelöléssel szerepel a településrendezési 
eszközökben a meglévő, és tervezett országos utak két csomópontja, várhatóan két körforgalom.  

Belső közlekedés 

A konkrét módosítások közül 11 érinti a település helyi belterületi utcahálózatát. A módosítások a 
helyi utcahálózatot alapvetően nem változtatják meg. A meglévő utcáknak az adottságokhoz és 
lehetőségekhez igazodó szélesítése a helyi közlekedés számára kedvező változás. A 6-8 méterre 
szélesített utak többsége külterületi, mezőgazdasági területen lévő dűlőút. A 6. részleten lévő  
útszélesítések 12 méterre a belterületi sport-, és üdülőterületet érintenek. Egy esetben 
(1.részlet/2) az út vonalvezetése, és szabályozása a kialakult állapot szerint módosul.                                                     
Néhány esetben (2.részlet/2,3,4) útként nem használt, szükségtelen, vagy szükségtelenné váló 
közútszakaszok kerülnek megszüntetésre. 
 
1. részlet 

- Kenderföldi út meglévő szakaszának szélesítése, szabályozása 8 m -re.        

- Vörösmarty utca Haladás utcáig tartó szakaszának nyomvonal módosítása és 
szabályozási szélességének csökkentése 12 m-re. 



2. részlet                                                                                                                                                                     
-     A Templom közből leágazó névtelen, Hrsz 184/3 út szélesítése, szabályozása 12 m -re  

-     A Hrsz 174/9 út szélességének csökkentése 6 m -re.                                                    

-     A Haladás úttól délre fekvő, a hatályos Településrendezési tervben kijelölt, de a valóságban 
nem létező névtelen utca megszüntetése.                                                                                                        
-     A Hrsz 131 telek egy részének átsorolása Köu területből Zkk-1 területbe. 

3. részlet                                                                                                                                                                      
-     A Hrsz 039/45 és a Hrsz 041 telkek közötti dűlőút szélesítése, szabályozása 8 m -re. 

4. részlet 
-     A Hrsz 033, a Hrsz 405 dűlőutak szélesítése, szabályozása 6 m -re.                                                                        
-     A Hrsz 031 dűlőút szélesítése, szabályozása 8 m-re.                                                                                                     
-      A Hrsz. 035 út északi irányú meghosszabbítása a Hrsz. 039/42, 039/43 és a 039/48 
telkek megközelítésének biztosítása érdekében, 6 m széles úttal, 

6. részlet 
- A Hrsz 262, Hrsz 504 utak szélesítése, szabályozása 12 m -re.                                                                                       

-      A Hrsz 501/5 út szélesítése, szabályozása 12 m -re. 

Az egyéb helyi külterületi úthálózatnál az út menti építmények elhelyezésének szabályozása 
biztosítja a mezőgazdasági járművek akadálytalan közlekedését. 

Közösségi közlekedés 

A közúti tömegközlekedési ellátásra a módosítás nincs hatással. 

Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

A magasabb rendű tervek szerint Nadapot két országos kerékpárútvonal érinti: 
a Nadap – Velence – Gárdony – Pákozd, és az                                                                                 
Oroszlány [Majkpuszta] – Csákvár – Nadap kerékpárútvonal. 

A kerékpárutak pontos területigényének meghatározása a részletes úttervek alapján történhet 
majd meg, a településrendezési eszközökben egyelőre jelkulccsal jelennek meg. A nyomvonalak 
a 8119 j. út mentén, illetve a Szabadság utca, és annak külterületi folytatása mentén haladnak. 
A gyalogos közlekedés érdekében továbbra is a járdaépítés a legfontosabb feladat. Ezen kívül új 
gyalogos átkötés tervezett a Hrsz 184/3 út és a Haladás út között 5 m szélességben a Hrsz 174/6 
telek területén. Szintén a gyalogos közlekedést szolgálja a Hrsz 125 gyalogút meghosszabbítása 
a Hrsz 06 Erdő területig a Hrsz 124 telken keresztül, 3 méteres szélességgel. 

Parkolás 

A parkolás, rakodás szempontjából a módosítások érdektelenek. Az OTÉK változása miatt viszont 
ki kell egészíteni a HÉSZ közlekedési paragrafusát a lakás és üdülő önálló rendeltetési egységek 
utáni személygépkocsi elhelyezési kötelezettségre vonatkozó előírással. Az előírás szerint minden 
lakás és üdülő önálló rendeltetési egység után egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani.  
 



 

 

ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS  

VIZSGÁLAT                                                                                                                                           
Vezetékes hírközlési létesítmények 
A település vezetékes távközlési ellátását jelenleg a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. biztosítja. 
Székesfehérvár primer központ a település vezetékes távközlési hálózatának bázisa. A település 
a 22-es távhívó számon csatlakozik az országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz. 
A település távközlési hálózatának kiépítése eredményeként 2020. január 1-én 61 db egyéni 
fővonal üzemelt a településen. Ezzel a lakásállomány 22,59 %-a rendelkezett vezetékes 
távközlési kapcsolattal.  
A statisztikai nyilvántartás szerint a településen 2000. január 1-én még 2 db nyilvános távbeszélő 
állomás üzemelt, 2003-tól pedig már csak 1 db található a település buszfordulójánál. 
Bár a település a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. üzemeltetési területéhez tartozik, területén 
több szolgáltató is rendelkezésre áll, az egyéni igények kielégítésére. A felügyeletüket ellátó 
NMHH nyilvántartása szerint 65 távközlési szolgáltató rendelkezik Nadap ellátására szolgáltatási 
engedéllyel, amelyek saját, vagy bérelt hálózaton keresztül igény esetén biztosítani tudnák a 
szabadpiaci mozgást kielégítően a vezetékes távközlési szolgáltatást. 
A településen a kedvező műsorvétel biztosítására kiépítették a kábel TV hálózatot. 2006-ban 102 
db lakás csatlakozott a kábel TV hálózatra, az akkori lakásállomány 45,1 %-a.  2019. január 1-én 
már csak 49 db lakás, a lakásállomány mintegy 18,6 %-a rendelkezett a korszerű műsorvétel 
lehetőségével. 
A vezetékes távközléshez hasonlóan Nadapon a kedvező műsorvétel biztosítására több kábel TV 
szolgáltató is rendelkezésre áll. A felügyeletüket ellátó NMHH nyilvántartása szerint 6 kábel TV 
szolgáltató: 

1 
"ANTENNA HUNGÁRIA" Magyar Műsorszóró és 
Rádióhírközlési Zrt. 

2 Banknet Távközlési Kft. 
3 BEROTEL NETWORKS Kft. 
4 Kalásznet Kábel TV Kft. 
5 NHH Teszt Szolgáltató 05 
6 Visontáért Nonprofit Közhasznú Kft. 

rendelkezik Nadap ellátására szolgáltatási engedéllyel, amelyek saját, vagy bérelt hálózaton 
keresztül igény esetén biztosítani tudnák a szabadpiaci mozgást kielégítően a vezetékes 
műsorelosztási szolgáltatást. 
A településen belüli helyi ellátást szolgáló vezetékes távközlési hálózat és műsorelosztó hálózatok 
jellemzően föld felett, oszlopokra fektetve üzemelnek. A helyi hírközlési hálózat és a 
kisfeszültségű elosztóhálózat többnyire külön oszlopsoron halad, így két oszlopsor terheli a 
közterületet. A Haladás út egy szakaszán a távközlési hálózatot föld alatt építették ki. De vannak 
alépítményben haladó távközlési hálózati nyomvonalak is a Tölgyes utca, Erdőkerülő út, 
Galagonya és a Bodza utcákban.   
Vezeték nélküli hírközlési létesítmények 
A vezetékes szolgáltatást a vezeték nélküli szolgáltatók egészítik ki. A megfelelő vételi lehetőség 
biztosításához szükséges antennák a környező településeken elhelyezésre kerültek, azokat a 
Magyar Telekom Távközlési Nyrt., a Telenor Magyarország Zrt., Vodafone Magyarország Mobil 
Távközlési Zrt. építette és üzemelteti. 
A vezetékes távközléshez, vezetékes műsorelosztáshoz hasonlóan Nadapon vezeték nélküli 
hírközlésre is több szolgáltató áll rendelkezésre. A felügyeletüket ellátó NMHH nyilvántartása 
szerint 15 vezeték nélküli szolgáltató rendelkezik Nadap ellátására szolgáltatási engedéllyel, 
amelyek saját, vagy bérelt műtárgyon keresztül igény esetén biztosítani tudná a szolgáltatást. 
 
JAVASLAT 
Vezetékes hírközlési létesítmények 
A helyzetfeltáró vizsgálatok szerint a település vezetékes távközlési ellátását jelenleg az Magyar 
Telekom Távközlési Nyrt. biztosítja. Székesfehérvár primer központ a település vezetékes 



távközlési hálózatának bázisa. A település a 22-es távhívó számon csatlakozik az országos, 
illetve nemzetközi távhívó hálózathoz.  
A távközlési hálózat földalatti elhelyezésével nem szaporítja a föld feletti tereket terhelő jelenleg is 
föld felett haladó hálózatokat. A helyi kábel TV hálózatot föld feletti elhelyezéssel kivitelezték, a 
kisfeszültségű elosztóhálózattal és a közvilágítással közös oszlopsoron halad. 
A vezetékes hírközlési (táv és műsorelosztási) szolgáltatás bár műszaki megjelenésében közmű 
jellegű, szolgáltatása alanyi jogon történik. Ezért az igénylők ellátása is egyéni elbírálással, egyéni 
szerződéskötés alapján történik. A szükséges hálózatfejlesztést a szolgáltató saját beruházásként 
valósítja meg. A tervezett fejlesztési területek ellátása is ennek igénybevételével történhet. 
A hálózatfejlesztés közterületen valósítható meg, a TKR-ben leírtak figyelembevételével. 
Nadap esetén az elektronikus hírközlés településfejlesztő hatását is figyelembe kell venni. A 
település népességének megtartásához nyújthat segítséget az infokommunikációs technológia 
széleskörű alkalmazási lehetőségének a biztosítása, amely az „otthonról” történő kapcsolat-
tartást, munkavégzést biztosítva a lakosság helyben tartását egyben vonzóképességét szolgálja. 
Az infokommunikációs technológia alkalmazására jelenleg is van érdeklődés. Ezt tükrözik a 
statisztikai nyilvántartásban is már jelzett adatok. A településen 2020. január 1.-én 134 internet 
előfizetőt tartottak nyilván, az akkori lakásállomány 49,63% -kát. Ezt az ellátottságot tovább növeli 
a mobil internet szinte korlátlan rendelkezésre állása. A vezetékes internet szolgáltatás                      
igénybevételének aránya várhatóan a jövőben növekedni fog, ezért a településen a fejlesztését 
célszerű megoldani, mivel az „otthoni munkavégzés”, a kedvező családi kapcsolat-tartás 
lehetősége, most különösen az előforduló járványveszély idején a lakosság helyben maradási 
lehetőségét és a település vonzóképességét is segítené. 
Vezeték nélküli hírközlési létesítmények 
A vezeték nélküli szolgáltatás fenntartása a település területén üzemelő és a tágabb térségben 
elhelyezett létesítmények, antennák segítségével megoldott, új létesítmények elhelyezését 
egyedileg a létesítmény telepítési tervének keretében lehet vizsgálni, a TKR-ben rögzített 
előírások figyelembevételével. 
 

 
 
 
 
 



MELLÉKLETEK - EGYEZTETÉSEK       
 

Nadap Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

8097 Nadap, Haladás út 56. 
Tel/Fax: 06-22/470-001 

e-mail cím: polgarmester@nadap.hu 
  

 
Jegyzőkönyvi kivonat 

Készült: Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021.07.06. napján megtartott rendkívüli 
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületnek  
62/2021.(VII.6.) Határozata 

településrendezési eszközök módosítása egyeztetési anyag elfogadásáról,  
főépítész megbízásáról 

 
1. Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nadap Község Önkormányzat Képviselő-

testületének a Helyi Építési szabályzatról szóló 8/2019 (IX.6.) önkormányzati rendeletének, 
valamint 89/2019.(IX.5.) határozatával elfogadott Nadap község Településszerkezeti Tervének 
módosításra irányuló eljárás megindítását kezdeményezi az 1. 6. kivágatokon ábrázolt változások 
végrehajtása érdekében.  

A Képviselő-testület az 1.-6. kivágatokon ábrázolt módosítási javaslatokat az alábbiak szerint fogadja el, és 
ezeknek megfelelően a további képviselő-testületi, lakossági, hatósági egyeztetésekhez az egyeztetési anyag 
elkészíthető: 
 

1.1. - Kenderföldi út meglévő szakaszának szélesítése, szabályozása 8 m -re,                                                   
- Vörösmarty utca Haladás utcáig tartó szakaszának nyomvonal módosítása és szabályozási     
szélességének csökkentése 12 m -re, 
- Helyi értékvédelmi terület határainak kijelölése, 
- Kötelező építési vonalak kijelölése az Lf-1, Lf-2, Lke-1, Lke-2, Lke-3, Üh-1 területeken, 

- A Hrsz. 155/2, 155/3, 155/4 telkek átsorolása az Lf-2 területből az Lke-1 területbe, 
- A Hrsz.150 telek déli részének átsorolása az Lf-2 területből az Lke-1 területbe, 
- A Hrsz.264/3 telek átsorolása a Kb-Rek-1 területből az újonnan kialakítandó Kb-Rek-2 területbe, 
- A Hrsz.264/5, 264/6, 264/7 telkek átsorolása a Kb-Rek-1 területből az újonnan kialakítandó Kb-

Rek-3 területbe, 
 
1.2. - A Temető közből leágazó névtelen, Hrsz.184/3 út szélesítése, szabályozása 12 m -re, 

- A Hrsz.184/3 út és a Haladás utca között új 5 m széles gyalogút kijelölése a 174/6 hrsz-ú 
önkormányzati ingatlan területén,  

- A Hrsz.174/9 út, a Hrsz.176, 179, 180 telkek északi részének az Lf-1 területből a Vt-2 területbe való 
átsorolása, 

- A Hrsz.174/3, 174/4, 177, 178 telkek átsorolása az Lf-1 területből a Vt-1 területbe, 
- Helyi értékvédelmi terület határainak kijelölése, 
- Kötelező építési vonalak kijelölése az Lf-1, Lf-2, Lf-3, Lke-1, Lke-2, Lke-3, Üh-1 területeken, 
- A Haladás utcától délre húzódó névtelen utca megszüntetése,  
- A Hrsz.92/2, 93 telkek átsorolása Lke-1 területből olyan zöldfelületi övezetbe, amely nem 

beépíthető és a magántulajdont tiszteletben tartja, de nem Zkp, 
-      A Hrsz. 131 telek átsorolása Köu területből Zkk-1 területbe, 
 -      A Hrsz.130/4 telek átsorolása Lf-2 területből Vt-1 területbe, 
 -      A Hrsz.100 telek átsorolása Lke-1 területből Kb-Rek-1 területbe, 
 -      A Hrsz.124 gyalogút meghosszabbítása az Erdő területig 3 m szélességgel, 
 -      A Haladás út és a Sukorói út találkozásától az Erdő területig új kerékpárút kijelölése 5 m  

szélességgel, 
-       A Haladás út déli oldalán lévő Lf-2 és Lke-1 területek átsorolás új Lf-3 területbe 



 
1.3. - A Hrsz.039/45, 041 telkek átsorolása az Má-1 területből az újonnan kialakított Má-2 területbe, 

- A Hrsz.039/45 és a Hrsz.041 telek déli részének átsorolása az Má-1 területből az Mk-3 területbe, 
- A Hrsz.015/79 telek északi részének és a Hrsz.015/97, 015/98, 015/99, 015/100 telkek átsorolása az 

Má-1 területből az Mk-3 területbe, 
- A Hrsz.039/45 és 041 telkek közötti út szélesítése, szabályozása 8 m -re, 

 
1.4. - A Hrsz.033, 405 utak szélesítése (egyfelé), szabályozása 6 m -re, 

- A Hrsz.031 út és a Hrsz. 035 út északi szakaszának szélesítése, szabályozása 8 m -re, 
 
1.5. - A Hrsz.027/5 telek átsorolása az Má-1 területből az újonnan kialakítandó Má-2 területbe, 6 m széles 
teleknyél kialakítása, szabályozása a Hrsz.027/4 telekből, 
 
1.6. - A Hrsz.262, 504 utak szélesítése, szabályozása 8 m -re, 
- A Hrsz.501/5 út szélesítése, szabályozása 6 m -re, 
- A Hrsz.263 telek átsorolása Má-1 Általános mezőgazdasági területből az újonnan kialakítandó  Kb-R 

rekultiválandó területbe. 
- Kötelező építési vonalak kijelölése az Üh-1 Hétvégi házas üdülő területen, 
- Beültetési kötelezettségi sáv kijelölése a Velencei út mellett és a Gksz-1z Gazdasági terület és              

az Üh-1 Hétvégi házas üdülő terület között 10 m szélességgel, 
 

2. A Képviselő-testület elfogadja Pro Arch Építész Stúdió Bt (képviseli: Dr. Ruszty Lászlóné Takács 
Eszter okleveles építészmérnök, székhely: 1085 Budapest, József krt. 36., adószám: 28349033242) 
50.000.-Ft + Áfa/hó ajánlatát a Települési Főépítészi feladatok ellátására vonatkozóan és 
felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. mellékletét képező Megbízási szerződés aláírására. 

 

3. A Képviselő-testület a Települési Főépítészi feladatok ellátásának fedezetét az önkormányzat 2021. 
évi költségvetési tartaléka terhére biztosítja. 

 
4. A Képviselő-testület felkéri a települési főépítészt és a jegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére. 
 
A határozat végrehajtásáért felelős: Köteles Zoltán polgármester, Szabóné Ánosi Ildikó jegyző, Dr. Ruszty 
Lászlóné települési főépítész 
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal 

 
K.m.f. 

 
Köteles Zoltán polgármester s.k. 
Szabóné Ánosi Ildikó jegyző s.k. 

 
A jegyzőkönyvkivonat hiteles. 
Nadap, 2021.07.06. 
 
Tóthné Kovács Barbara 
igazgatási ügyintéző  
 



 
 
 



ADI STUDIO Építészeti Kft.  
2021. augusztus 

Nadap Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

8097 Nadap, Haladás út 56. 
Tel/Fax: 06-22/470-001 

e-mail cím: polgarmester@nadap.hu 
  

 
Jegyzőkönyvi kivonat 

Készült: Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022.01.21. napján megtartott rendes 
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2022. (I.21.) 

Határozata 
tervezői válaszok elfogadása 1. 

 
Nadap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „A településrendezési 
eszközök módosításához érkezett lakossági észrevételekre adott tervezői válaszok elfogadása” 
tárgyú előterjesztést és az alábbiak szerint dönt: 
 
A Képviselő-testület Bedécs György Nadap Haladás út 47. szám alatti lakos Nadap 127, 128 és 
129 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó településrendezési eszközök módosítására irányuló kérelmét a 
tervezői válasznak megfelelően nem támogatja. 
 
A határozat végrehajtásáért felelős: Köteles Zoltán polgármester 
A határozat végrehajtásának határideje: azonnali 
 

 
K.m.f. 

 
Köteles Zoltán polgármester s.k. 
Szabóné Ánosi Ildikó jegyző s.k. 

 
A jegyzőkönyvkivonat hiteles. 
 
Nadap, 2022.01.21. 
 
 
 
Tóthné Kovács Barbara 
igazgatási ügyintéző      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ADI STUDIO Építészeti Kft.  
2021. augusztus 

Nadap Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

8097 Nadap, Haladás út 56. 
Tel/Fax: 06-22/470-001 

e-mail cím: polgarmester@nadap.hu 
  

 
Jegyzőkönyvi kivonat 

Készült: Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022.01.21. napján megtartott rendes 
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2022. (I.21.) 

Határozata 
tervezői válaszok elfogadása 2. 

 
Nadap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „A településrendezési 
eszközök módosításához érkezett lakossági észrevételekre adott tervezői válaszok elfogadása” 
tárgyú előterjesztést és az alábbiak szerint dönt: 
 
A Képviselő-testület Czuppon Dávid Nadap Sukorói út 6/A szám alatti lakos Nadap 206 hrsz-ú 
ingatlanra vonatkozó településrendezési eszközök módosítására irányuló kérelmét a tervezői 
válasznak megfelelően támogatja. 
 
A határozat végrehajtásáért felelős: Köteles Zoltán polgármester 
A határozat végrehajtásának határideje: azonnali 
 

 
K.m.f. 

 
Köteles Zoltán polgármester s.k. 
Szabóné Ánosi Ildikó jegyző s.k. 

 
A jegyzőkönyvkivonat hiteles. 
 
Nadap, 2022.01.21. 
 
 
 
Tóthné Kovács Barbara 
igazgatási ügyintéző      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ADI STUDIO Építészeti Kft.  
2021. augusztus 

Nadap Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

8097 Nadap, Haladás út 56. 
Tel/Fax: 06-22/470-001 

e-mail cím: polgarmester@nadap.hu 
  

 
Jegyzőkönyvi kivonat 

Készült: Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022.01.21. napján megtartott rendes 
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2022. (I.21.) 

Határozata 
tervezői válaszok elfogadása 3. 

 
Nadap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „A településrendezési 
eszközök módosításához érkezett lakossági észrevételekre adott tervezői válaszok elfogadása” 
tárgyú előterjesztést és az alábbiak szerint dönt: 
 
A Képviselő-testület Morell Anna 1027 Budapest, Medve utca 16. szám alatti lakos Nadap 207 
hrsz-ú ingatlanra vonatkozó településrendezési eszközök módosítására irányuló kérelmét a 
tervezői válasznak megfelelően támogatja. 
 
A határozat végrehajtásáért felelős: Köteles Zoltán polgármester 
A határozat végrehajtásának határideje: azonnali 
 

 
K.m.f. 

 
Köteles Zoltán polgármester s.k. 
Szabóné Ánosi Ildikó jegyző s.k. 

 
A jegyzőkönyvkivonat hiteles. 
 
Nadap, 2022.01.21. 
 
 
 
Tóthné Kovács Barbara 
igazgatási ügyintéző      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ADI STUDIO Építészeti Kft.  
2021. augusztus 

Nadap Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

8097 Nadap, Haladás út 56. 
Tel/Fax: 06-22/470-001 

e-mail cím: polgarmester@nadap.hu 
  

 
Jegyzőkönyvi kivonat 

Készült: Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022.01.21. napján megtartott rendes 
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2022. (I.21.) 

Határozata 
tervezői válaszok elfogadása 4. 

 
Nadap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „A településrendezési 
eszközök módosításához érkezett lakossági észrevételekre adott tervezői válaszok elfogadása” 
tárgyú előterjesztést és az alábbiak szerint dönt: 
A Képviselő-testület Gyulai Nikolett 1211 Budapest, Vasút utca 3. száma alatti lakos Nadap 326 
hrsz-ú ingatlanra vonatkozó településrendezési eszközök módosítására irányuló kérelmét a 
tervezői válasznak megfelelően támogatja. (belterületbe vonás HÉSZ módosítást nem igényel). 
 
A határozat végrehajtásáért felelős: Köteles Zoltán polgármester 
A határozat végrehajtásának határideje: azonnali 
 

 
K.m.f. 

 
Köteles Zoltán polgármester s.k. 
Szabóné Ánosi Ildikó jegyző s.k. 

 
A jegyzőkönyvkivonat hiteles. 
 
Nadap, 2022.01.21. 
 
 
 
Tóthné Kovács Barbara 
igazgatási ügyintéző      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ADI STUDIO Építészeti Kft.  
2021. augusztus 

Nadap Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

8097 Nadap, Haladás út 56. 
Tel/Fax: 06-22/470-001 

e-mail cím: polgarmester@nadap.hu 
  

 
Jegyzőkönyvi kivonat 

Készült: Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022.01.21. napján megtartott rendes 
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2022. (I.21.) 

Határozata 
tervezői válaszok elfogadása 5. 

 
Nadap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „A településrendezési 
eszközök módosításához érkezett lakossági észrevételekre adott tervezői válaszok elfogadása” 
tárgyú előterjesztést és az alábbiak szerint dönt: 
A Képviselő-testület Sipos Gábor Székesfehérvár Alkotás utca 25. szám alatti lakos Nadap 92/2 és 
93 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó településrendezési eszközök módosítására irányuló kérelmét a 
tervezői válasznak megfelelően támogatja azzal, hogy a 92/2 hrsz-ú terület Lf-1 övezetbe kerül, a 
93 hrsz-ú terület Kb-Rek-4 besorolású legyen, a beépítettség legnagyobb mértéke 2%, a 
kialakítható telek megengedett legkisebb területe 4000m2.  
 
A határozat végrehajtásáért felelős: Köteles Zoltán polgármester 
A határozat végrehajtásának határideje: azonnali 
 

 
K.m.f. 

 
Köteles Zoltán polgármester s.k. 
Szabóné Ánosi Ildikó jegyző s.k. 

 
A jegyzőkönyvkivonat hiteles. 
 
Nadap, 2022.01.21. 
 
 
 
Tóthné Kovács Barbara 
igazgatási ügyintéző      
 
 
 
 
 
 
 
 



ADI STUDIO Építészeti Kft.  
2021. augusztus 

Nadap Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

8097 Nadap, Haladás út 56. 
Tel/Fax: 06-22/470-001 

e-mail cím: polgarmester@nadap.hu 
  

 
Jegyzőkönyvi kivonat 

Készült: Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022.01.21. napján megtartott rendes 
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2022. (I.21.) 

Határozata 
tervezői válaszok elfogadása 6. 

 
Nadap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „A településrendezési 
eszközök módosításához érkezett lakossági észrevételekre adott tervezői válaszok elfogadása” 
tárgyú előterjesztést és az alábbiak szerint dönt: 
 
A Képviselő-testület Richterné Pernesz Gabriella Nadap Rákóczi utca 37. szám alatti lakos Nadap 
74 és 76 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó településrendezési eszközök módosítására irányuló kérelmét a 
tervezői válasz alapján támogatja azzal, hogy a terület Kb-Rek-4 besorolású legyen, melyre 
vonatkozóan a beépítettség legnagyobb mértéke 2%, a kialakítható telek megengedett legkisebb 
területe 4000m2.  
 
A határozat végrehajtásáért felelős: Köteles Zoltán polgármester 
A határozat végrehajtásának határideje: azonnali 
 

 
K.m.f. 

 
Köteles Zoltán polgármester s.k. 
Szabóné Ánosi Ildikó jegyző s.k. 

 
A jegyzőkönyvkivonat hiteles. 
 
Nadap, 2022.01.21. 
 
 
 
Tóthné Kovács Barbara 
igazgatási ügyintéző      
 
 
 
 
 
 



ADI STUDIO Építészeti Kft.  
2021. augusztus 

Nadap Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

8097 Nadap, Haladás út 56. 
Tel/Fax: 06-22/470-001 

e-mail cím: polgarmester@nadap.hu 
  

 
Jegyzőkönyvi kivonat 

Készült: Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022.01.21. napján megtartott rendes 
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2022. (I.21.) 

Határozata 
tervezői válaszok elfogadása 7. 

 
Nadap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „A településrendezési 
eszközök módosításához érkezett lakossági észrevételekre adott tervezői válaszok elfogadása” 
tárgyú előterjesztést és az alábbiak szerint dönt: 
 
A Képviselő-testület Király Tamás Nadap Kenderföldi út 26. szám alatti lakos Nadap Üh-1 
övezeti besorolásra vonatkozó településrendezési eszközök módosítására irányuló kérelmét a 
tervezői válasznak megfelelően az alábbiak szerint támogatja: „A HÉSZ tervezet 3. melléklete 
Hétvégi házas területre vonatkozó táblázatában a Terepszint alatti beépítettség legnagyobb mértéke 
25%-ra módosuljon. A HÉSZ 30.§-a a következő (5) bekezdéssel egészüljön ki: „ (5) A terepszint 
alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 25%, melyből 15%-nak (a telekterület 15%-a) 
az épület alatt kell megépülnie.” 
 
A határozat végrehajtásáért felelős: Köteles Zoltán polgármester 
A határozat végrehajtásának határideje: azonnali 
 

 
K.m.f. 

 
Köteles Zoltán polgármester s.k. 
Szabóné Ánosi Ildikó jegyző s.k. 

 
A jegyzőkönyvkivonat hiteles. 
 
Nadap, 2022.01.21. 
 
 
 
Tóthné Kovács Barbara 
igazgatási ügyintéző      
 
 
 
 
 



ADI STUDIO Építészeti Kft.  
2021. augusztus 

Nadap Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

8097 Nadap, Haladás út 56. 
Tel/Fax: 06-22/470-001 

e-mail cím: polgarmester@nadap.hu 
  

 
Jegyzőkönyvi kivonat 

Készült: Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022.01.21. napján megtartott rendes 
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2022. (I.21.) 

Határozata 
tervezői válaszok elfogadása 8. 

 
Nadap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „A településrendezési 
eszközök módosításához érkezett lakossági észrevételekre adott tervezői válaszok elfogadása” 
tárgyú előterjesztést és az alábbiak szerint dönt: 
 
A Képviselő-testület Győri Orsolya Nadap Haladás út 46. szám alatti lakos Nadap 95-99 hrsz-ú 
ingatlanokra vonatkozó településrendezési eszközök módosítására irányuló kérelmét a tervezői 
válasz alapján támogatja, azzal, hogy a terület Kb-Rek-4 besorolású legyen, melyre vonatkozóan a 
beépítettség legnagyobb mértéke 2%, a kialakítható telek megengedett legkisebb területe 4000m2.  
 
A határozat végrehajtásáért felelős: Köteles Zoltán polgármester 
A határozat végrehajtásának határideje: azonnali 
 

 
K.m.f. 

 
Köteles Zoltán polgármester s.k. 
Szabóné Ánosi Ildikó jegyző s.k. 

 
A jegyzőkönyvkivonat hiteles. 
 
Nadap, 2022.01.21. 
 
 
 
Tóthné Kovács Barbara 
igazgatási ügyintéző      
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2021. augusztus 

Nadap Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

8097 Nadap, Haladás út 56. 
Tel/Fax: 06-22/470-001 

e-mail cím: polgarmester@nadap.hu 
  

 
Jegyzőkönyvi kivonat 

Készült: Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022.01.21. napján megtartott rendes 
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
18/2022. (I.21.) 

Határozata 
tervezői válaszok elfogadása 9. 

 
 
Nadap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „A településrendezési 
eszközök módosításához érkezett lakossági észrevételekre adott tervezői válaszok elfogadása” 
tárgyú előterjesztést és az alábbiak szerint dönt: 
 
A Képviselő-testület az Együtt Nadapért Egyesület Nadap 74, 75, 76, 79, 95-99 hrsz-ú 
ingatlanokra vonatkozó településrendezési eszközök módosítására irányuló kérelmét a tervezői 
válasz alapján támogatja, azzal, hogy a terület Kb-Rek-4 besorolású legyen, melyre vonatkozóan a 
beépítettség legnagyobb mértéke 2%, a kialakítható telek megengedett legkisebb területe 4000m2.  
 
A határozat végrehajtásáért felelős: Köteles Zoltán polgármester 
A határozat végrehajtásának határideje: azonnali 
 

 
K.m.f. 

 
Köteles Zoltán polgármester s.k. 
Szabóné Ánosi Ildikó jegyző s.k. 

 
A jegyzőkönyvkivonat hiteles. 
 
Nadap, 2022.01.21. 
 
 
 
Tóthné Kovács Barbara 
igazgatási ügyintéző 
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2021. augusztus 

Nadap Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

8097 Nadap, Haladás út 56. 
Tel/Fax: 06-22/470-001 

e-mail cím: polgarmester@nadap.hu 
  

 
Jegyzőkönyvi kivonat 

Készült: Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022.01.21. napján megtartott rendes 
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2022. (I.21.) 

Határozata 
tervezői válaszok elfogadása 10. 

 
 
Nadap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „A településrendezési 

eszközök módosításához érkezett lakossági észrevételekre adott tervezői válaszok elfogadása” 

tárgyú előterjesztést és az alábbiak szerint dönt: 

 

A Képviselő-testület Veniza Kft Nadap 263 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó településrendezési 

eszközök módosítására irányuló kérelmét a tervezői válasz alapján jelen eljárásban nem 

támogatja.  

 

Az ingatlan hasznosítására vonatkozóan először településrendezési tanulmányt kell készíteni, 

melynek képviselő-testület általi elfogadását követően lehet kezdeményezni ismételten a 

településrendezési eszközök módosítására irányuló eljárást. 

 
A határozat végrehajtásáért felelős: Köteles Zoltán polgármester 
A határozat végrehajtásának határideje: azonnali 
 

 
K.m.f. 

 
Köteles Zoltán polgármester s.k. 
Szabóné Ánosi Ildikó jegyző s.k. 

 
A jegyzőkönyvkivonat hiteles. 
 
Nadap, 2022.01.21. 
 
 
 
Tóthné Kovács Barbara 
igazgatási ügyintéző      
      



ADI STUDIO Építészeti Kft.  
2021. augusztus 

Nadap Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

8097 Nadap, Haladás út 56. 
Tel/Fax: 06-22/470-001 

e-mail cím: polgarmester@nadap.hu 
  

 
Jegyzőkönyvi kivonat 

Készült: Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022.01.21. napján megtartott rendes 
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
20/2022. (I.21.) 

Határozata 
tervezői válaszok elfogadása 11. 

 
Nadap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „A településrendezési 
eszközök módosításához érkezett lakossági észrevételekre adott tervezői válaszok elfogadása” 
tárgyú előterjesztést és az alábbiak szerint dönt: 
 
A Képviselő-testület Rehus Ernő Nadap 264 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó településrendezési 
eszközök módosítására irányuló kérelmét a tervezői válasz alapján jelen eljárásban nem 
támogatja.  
 
Az ingatlan hasznosítására vonatkozóan először településrendezési tanulmányt kell készíteni, 
melynek képviselő-testület általi elfogadását követően lehet kezdeményezni ismételten a 
településrendezési eszközök módosítására irányuló eljárást. 
 
A határozat végrehajtásáért felelős: Köteles Zoltán polgármester 
A határozat végrehajtásának határideje: azonnali 
 

 
K.m.f. 

 
Köteles Zoltán polgármester s.k. 
Szabóné Ánosi Ildikó jegyző s.k. 

 
A jegyzőkönyvkivonat hiteles. 
 
Nadap, 2022.01.21. 
 
 
 
Tóthné Kovács Barbara 
igazgatási ügyintéző      
 
 
 
 
 



ADI STUDIO Építészeti Kft.  
2021. augusztus 

Nadap Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

8097 Nadap, Haladás út 56. 
Tel/Fax: 06-22/470-001 

e-mail cím: polgarmester@nadap.hu 
  

 
Jegyzőkönyvi kivonat 

Készült: Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022.01.21. napján megtartott rendes 
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
21/2022. (I.21.) 

Határozata 
tervezői válaszok elfogadása 12. 

 
 
Nadap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „A településrendezési 
eszközök módosításához érkezett lakossági észrevételekre adott tervezői válaszok elfogadása” 
tárgyú előterjesztést és az alábbiak szerint dönt: 
 
A Képviselő-testület Kovács Boglárka Nadap 259, 260, 261 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó 
településrendezési eszközök módosítására irányuló kérelmét a tervezői válasznak megfelelően 
támogatja. 
 
A határozat végrehajtásáért felelős: Köteles Zoltán polgármester 
A határozat végrehajtásának határideje: azonnali 
 

 
K.m.f. 

 
Köteles Zoltán polgármester s.k. 
Szabóné Ánosi Ildikó jegyző s.k. 

 
A jegyzőkönyvkivonat hiteles. 
 
Nadap, 2022.01.21. 
 
 
 
Tóthné Kovács Barbara 
igazgatási ügyintéző      
 
 
 
 
 
 
 
 



ADI STUDIO Építészeti Kft.  
2021. augusztus 

Nadap Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

8097 Nadap, Haladás út 56. 
Tel/Fax: 06-22/470-001 

e-mail cím: polgarmester@nadap.hu 
  

 
Jegyzőkönyvi kivonat 

Készült: Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022.01.21. napján megtartott rendes 
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
22/2022. (I.21.) 

Határozata 
döntés környezeti hatásvizsgálat készítéséről 

 
 
Nadap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nadap község településrendezési eszközei 
módosítási eljárása során megkeresett államigazgatási szervektől beérkezett vélemények 
figyelembevételével megállapítja, hogy a településrendezési eszközök módosításának alátámasztó 
munkarészeként az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) 
Korm. rendelet szerinti környezeti értékelés elkészítése nem vált szükségessé. 
 
A határozat végrehajtásáért felelős: Köteles Zoltán polgármester 
A határozat végrehajtásának határideje: azonnali 
 

 
K.m.f. 

 
Köteles Zoltán polgármester s.k. 
Szabóné Ánosi Ildikó jegyző s.k. 

 
A jegyzőkönyvkivonat hiteles. 
 
Nadap, 2022.01.21. 
 
 
 
Tóthné Kovács Barbara 
igazgatási ügyintéző      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ADI STUDIO Építészeti Kft.  
2021. augusztus 

Nadap Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

8097 Nadap, Haladás út 56. 
Tel/Fax: 06-22/470-001 

e-mail cím: polgarmester@nadap.hu 
  

 
Jegyzőkönyvi kivonat 

Készült: Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022.06.24. napján megtartott rendes 
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
84/2022. (VI.24.)  

határozata 
 

Döntés a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatosan 

 

1. Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta településrendezési eszközök 
módosításával kapcsolatos előterjesztést és úgy dönt, hogy 

 

- a Nadap a 174/3, 174/4, 177, 178 hrsz-ú telkek övezeti besorolása Falusias lakóterület - Lf-1 
övezet marad, és  

- a Nadap 131 hrsz-ú telek az előterjesztés mellékletét képező vázrajz szerint út, közkert - Zkk-
1, és kertvárosias - Lke-1 övezeti besorolásba kerül. 

- az Mk-3 területeken a beépítettség megengedett legnagyobb mértékét 10 % -ra változtatja. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület 
településrendezési eszközök módosításra irányuló döntéséről az ADI STUDIO 
Építészeti Kft-t tájékoztassa. 

 
A határozat végrehajtásáért felelős: Köteles Zoltán polgármester                                                                
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal 

 
 
 

 
K.m.f. 

 
Köteles Zoltán polgármester s.k. 
Szabóné Ánosi Ildikó jegyző s.k. 

 
A jegyzőkönyvkivonat hiteles. 
 
Nadap, 2022.06.27. 
 
 
 
Tóthné Kovács Barbara 
igazgatási ügyintéző      
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2021. augusztus 

NADAP Településrendezési eszközök módosítása                                                                                 
egyeztetési anyag véleményezése 2021                                                                                           
Államigazgatási hatósági vélemények összesítése 
 
1. Budapest Főváros Kormányhivatala                                                                                                       
Országos közúti és Hajózási Hatóság                                                                                                            
2021.10.26.                                                                                                                                                                                          
a módosítás gyorsforgalmi utat nem érint,                                                                                                                 
a további eljárásban nem kíván részt venni 
2. Budapest Főváros Kormányhivatala                                                                                                 
Népegészségügyi Főosztály                                                                                                                              
2021.11.05.                                                                                                                                                                    
nincs természetes gyógytényező érintettség,                                                                                                        
a további eljárásban nem kíván részt venni                                                                              .                                                                               
3. Budapest Főváros Kormányhivatala                                                                                                         
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály                                                                                               
2021.11.17.                                                                                                                                                      
a módosítás örökségi értéket nem sért,                                                                                                      
környezeti vizsgálat nem szükséges,                                                                                                                        
a további eljárásban nem kíván részt venni 
4. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság                                                                                       
2021.11.02.                                                                                                                                                           
nem illetékes                                               
5. Nemzeti Népegészségügyi Központ                                                                                                     
2021.10.21.                                                                                                                                                                    
a módosítás a kémiai biztonságot nem érinti,                                                                            
környezeti vizsgálat nem szükséges,                                                                                                                                                                 
a további eljárásban nem kíván részt venni 
6. Nemzeti Földügyi Központ                                                                                                                        
Erdészeti Főosztály                                                                                                                                 
2021.10.20.                                                                                                                                                          
a módosításra nem tesz észrevételt 
7. Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság                                                                                                          
2021.10.21.                                                                                                                                                 
hírközlési alátámasztó munkarész készítése szükséges,                                                                                              
a további eljárásban részt kíván venni 
8. Közép Dunántúli Vízügyi Igazgatóság                                                                                                    
2021.10.27.                                                                                                                                                           
a módosításra nem tesz észrevételt 
9. Honvédelmi Minisztérium                                                                                                                            
Hatósági Főosztály                                                                                                                                            
2021.10.22.                                                                                                                                                                
a módosításra nem tesz észrevételt,                                                                                                                           
a további eljárásban nem kíván részt venni 
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10. Honvédelmi Minisztérium                                                                                                                                 
Állami légügyi Főosztály                                                                                                                                
2021.10.21.                                                                                                                                               
nem érintett,                                                                                                                                                              
a további eljárásban nem kíván részt venni 
11.Veszprém Megyei Kormányhivatal                                                                                                                
Bányászati Osztály                                                                                                                                                  
2021.11.10.                                                                                                                                                               
a módosításra nem tesz észrevételt,                                                                                                                                      
környezeti vizsgálat nem szükséges,                                                                                                                              
a további eljárásban nem kíván részt venni 
12. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság                                                                                                 
2021.11.08.                                                                                                                                                 
- a 4. részleten a Hrsz. 035 út szélesítése és a Hrsz. 039/48 új út létesítése szükségtelen,                 
érinti a Natura 2000 területet,                                                                                                                                  
- az 5. részleten az Má-2 területen elhelyezhető rendeltetéseket meg kell határozni,                                          
- a 6. részleten szerepló Kb-R rekultiválandó terület a Szabályozási terv jelkulcsából hiányzik,                                  
a területet a HÉSZ 4.mellékletében is szerepeltetni kell,                                                                                                                                                  
környezeti vizsgálat nem szükséges,                                                                                                                                                    
a további eljárásban részt kíván venni 
13. Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság                                                                                              
2021.10.21.                                                                                                                                                              
a módosításra nem tesz észrevételt,                                                                                                                           
a további eljárásban nem kíván részt venni 
14. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság                                                                                         
Hatósági osztály                                                                                                                                                    
2021.11.04.                                                                                                                                                                               
a módosítás veszélyességi övezetet nem érint,                                                                                                  
belterületbe vonás esetén a terület vízrendezésének műszaki megoldását tartalmazó            
tervet kell készíteni,                                                                                                                                                                                              
a további eljárásban részt kíván venni 
15. Fejér Megyei Kormányhivatal                                                                                                  
Népegészségügyi Főosztály                                                                                                                                  
2021.11.02.                                                                                                                                                                      
a módosításra nem tesz észrevételt,                                                                                                            
környezeti vizsgálat nem szükséges,                                                                                                                           
a további eljárásban részt kíván venni                                                                                                                                      
16. Fejér Megyei Kormányhivatal                                                                                                               
Agrárügyi Főosztály                                                                                                                                   
2021.10.26.                                                                                                                                                                     
a módosításra nem tesz észrevételt,                                                                                                            
környezeti vizsgálat nem szükséges,                                                                                                                           
a további eljárásban részt kíván venni 
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17. Fejér Megyei Kormányhivatal                                                                                                             
Földhivatali Főosztály                                                                                                                               
2021.11.03.                                                                                                                                                                     
a módosításra nem tesz észrevételt,                                                                                                                    
környezeti vizsgálat nem szükséges,                                                                                                                          
a további eljárásban rész kíván venni 
18. Fejér Megyei Kormányhivatal                                                                                                    
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály                                                 
2021.11.03.                                                                                                                                                                          
- a 4. részleten a Hrsz. 035 út szélesítése és a Hrsz. 039/48 új út létesítése szükségtelen,                 
érinti a Natura 2000 területet,                                                                                                                                     
- az 5. részleten a Hrsz.027/5 területen védett növények találhatók, ezért ezek ismeretében 
az építési helyet pontosan meg kell határozni,                                                                                                                
- a 6. részleten szerepló Kb-R rekultiválandó terület a Szabályozási terv jelkulcsából hiányzik,                                  
a területet a HÉSZ 4.mellékletében is szerepeltetni kell,                                                                                                     
- az Má-1 és Má-Ko1 területeken  építhető melléképítményeket a HÉSZ 37.§.(3) és 38.§.(2) 
rendelkezésében konkrétan meg kell nevezni,                                                                                                                                                
környezeti vizsgálat nem szükséges,                                                                                                                                                    
a további eljárásban részt kíván venni 
19. Fejér Megyei Kormányhivatal                                                                                                                            
Közlekedési Főosztály                                                                                                                                      
2021.11.03.                                                                                                                                                    
közlekedési alátámasztó munkarész készítése szükséges, a tervezett körforgalmakról,                                                                                                         
a további eljárásban részt kíván venni 
20. Fejér Megyei Kormányhivatal                                                                                                              
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály                                                                                                       
2021.11.03.                                                                                                                                                                
ha eddig nem készült örökségvédelmi hatástanulmány, akkor azt el kell készíteni,                     
a további eljárásban részt kíván venni 
21. Fejér Megyei Kormányhivatal                                                                                                                       
Állami Főépítészi Iroda                                                                                                                                         
2021.11.04. 2021.11.08.                                                                                                                                                           
- a szükséges alátámasztó munkarészek meghatározása a települési főépítész részéről                    
nincs csatolva,                                                                                                                                                                             
- a Megyei tervekkel való összhang övezetek szerinti vizsgálat és biológiai aktivitás érték 
számítás szükségességére hívja fel a figyelmet,                                                                                   
- csatolja a FMK Népegészségügyi Főosztály, a Közlekedési Főosztály, az Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztály és a  Környezetvédelmi,   Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály véleményét is,                                                                                           
környezeti vizsgálat nem szükséges,                                                                                                                             
a további eljárásban részt kíván venni 
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Feladó: Magyar Zsolt <zsolt.magyar@nfk.gov.hu> 
Dátum: 2021. október 20. 15:45:04 CEST 
Címzett: polgarmester@nadap.hu 
Másolat: Erdészet <erdeszet@nfk.gov.hu> 
Tárgy: Adatszolgáltatás településfejlesztéshez 

  
Tisztelt Polgármester Úr! 
  
A hozzánk érkezett N/840-5/2021 iktatószámú adatszolgáltatást kérő levelére válaszolva, az 
erdőterületek elsődleges rendeltetés szerinti összevont alakzatait, valamint a szabad 
rendelkezésű erdők alakzatait, megyei területi bontásban, (ESRI Shape, és AutoCAD dxf 
formátumban) az alábbi hivatkozásokról tölthetők le: 
  

https://erdoterkep.nebih.gov.hu/tarhely/rendeltetes/2021/erdo_rendeltetes_szre_2021_fejer_
megye.zip 

 

 A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési 
eszközök egyeztetési eljárásaiban a Nemzeti Földügyi Központ nem tesz észrevételt! 
  
  
Üdvözlettel: 
Magyar Zsolt 
térinformatikai referens 

Nemzeti Földügyi Központ 
Erdészeti Főosztály 
Rendszerüzemeltetési és Fejlesztési Osztály 

1024 Budapest, Frankel Leó út 42-44. 
06-1/3743-233 
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