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1. ELŐZMÉNYEK 
 

Hőgyészre 1963-ban egyszerűsített, 1974-ben összevont rendezési terv készült. 
 
Hőgyész nagyközség önkormányzata a 4/2002. ÖKT sz. határozatával elfogadta a 
településfejlesztési koncepcióját, majd az 1/2003. (I. 31.) számú rendeletével a Helyi Építési 
Szabályzatot. 
 
A településrendezési eszközök újabb módosítására 2010-ben került sor, melynek 
eredményeként 
 a Településszerkezeti Terv a 20/2010. (III. 31.) Ök. határozattal 
 a HÉSz a 2/2010. (IV. 01.) Ök. rendelettel 
került elfogadásra. 
 
Hőgyész Nagyközség Örökségvédelmi Hatástanulmánya a községközpontban szükségessé 
vált kisebb HÉSz módosítás kapcsán 2015. októberében készült el és a ……………….. számú 
határozattal került megállapításra. A HÉSz módosítását a 8/2016. (XI. 1.) számú 
önkormányzati rendelet rögzítette. 
 
2017-ben készült el Hőgyész Településképi Arculati Kézikönyve és a Településkép védelméről 
szóló 11/2017. (XII. 31.) számú önkormányzati rendelete. 
 
Hőgyész Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testülete a helyi foglalkoztatottság növelése 
céljából az önkormányzat tulajdonában lévő 6/3-as helyrajzi számú ingatlanon harcsatelep 
létesítését tűzte ki célul, a területet „kiemelt fejlesztési területté” nyilvánította. 
 
 
2.  A 6/3 HELYRAJZI SZÁMÚ INGATLAN ÉS KÖRNYEZETÉNEK JELENLEGI 

ÁLLAPOTA 

 
A módosítással érintett ingatlan a település központjában, az egykori Apponyi kastély telkének 
telekmegosztásával jött létre. A kastély épületétől északkeletre cca. 120 m távolságra 
helyezkedik el, jelenleg sem közúti, sem magánúti kapcsolatokkal nem rendelkezik. 
Megközelítése a 3-as helyrajzi számú ingatlanon (sporttelep) keresztül történik, mely 4-6 m 
szélességű teleknyúlvánnyal kapcsolódik a 65-ös számú főúthoz. 
 

 



Mind a 3-as, mind a 6/3-as helyrajzi számú ingatlan művelési ága kivett sporttelep, 

tulajdonosa Hőgyész Nagyközség Önkormányzata. 
A 6/3-as számú ingatlan környezetét mutatja be az alábbi – alaptérkép és ortofotó 
montázsával készített – ábra. 
 

 
 
A 3-as számú ingatlanon található ma Hőgyész szépen kialakított sporttelepe labdarúgó 

pályával és azt körülvevő futópályával. Az ingatlan nyugati határán vízelvezető árok, míg keleti 
határán a meredek terepen az egykori kastélyparkból visszamaradt fásított terület. a déli 
oldalon fasor zárja, keretezi az ingatlant. 
 

 



A 6/3-as helyrajzi számú ingatlan a sportpályától délre található, megközelítése a pályán 

keresztül, annak déli sarkán biztosított. 
 

 
 
Az ingatlan ma mezőgazdasági területként hasznosított, mind a négy oldalán fásított 
területekkel körbezárt térként jelenik meg. A telek nyugati és északi oldalát vízfolyás 
szegélyezi  
 

 
 
A módosítással érintett az Ady Endre utca mentén elhelyezkedő 4/1-es helyrajzi számú 
ingatlan, művelési ága kivett közpark. 
Az ingatlan tulajdonosai 

a) Theisz Építő Kft,     tulajdoni hányad 5720/7895 (72,45%) 
b) Hőgyész Nagyközség Önkormányzata,  tulajdoni hányad 2175/7895 (27,55%). 

Az ingatlan az 1437/1960. 12. 30. számú bejegyző határozat szerint „természetvédelmi 
terület”. Az ingatlanon értékes növényállomány az a) jelű földrészleten van, az önkormányzat 
a tulajdonrészén a sportpálya bejárati területét, játszóteret alakított ki. 
 
 



A tervezési terület településszerkezeti elhelyezkedését, a műemléki környezettel való 
relációját az alábbi ábrán foglaltuk össze: 
 

  



3.  A HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 
ELHATÁROZÁSAI 

 
A két ingatlant (hrsz.: 3, 6/3) magába foglaló területen – a jelenlegi módosítási területen – a 

hatályos szabályozási terv 

 különleges sportterületként (K-sp) jelöli a 3-as helyrajzi számú terület túlnyomó 

részét, továbbá közútként (KÖu) jelöli annak megközelítő útját, 

  különleges kastélyszálló területként (K-ksz-2) rögzítette a 6/3-as helyrajzi számú 

ingatlant. 
 
A hatályos terv az ingatlanokat műemléki védelemre jelölte. 
 
A hatályos terv a fenti ingatlanoktól keletre üdülőházas terület megvalósítását irányozta elő, 
melynek megközelítésére új utat tervezett. 
E fejlesztési program felülvizsgálata folyamatban van, nem képezi jelen módosítás tárgyát. 
 

A módosítással érintett terület a hatályos településszerkezeti terven 

 

 
 
 



A módosítással érintett terület a hatályos szabályozási terven 

 

 
 
4.  A MÓDOSÍTÁS SORÁN MEGHATÁROZOTT CÉLÁLLAPOT 

 
Hőgyész Nagyközség Önkormányzata a tulajdonában lévő, de jelenleg nem hasznosított 6/3-
as helyrajzi számú területen nem szándékozik idegenforgalmi célokat szolgáló 

szállodaépítési programot megvalósítani. 
 
A …………….. számú határozat az ingatlant kiemelt fejlesztési területnek nyilvánította, 
célként jelölte meg egy harcsatelep kialakítását a helyi foglalkoztatottság bővítése 
érdekében. 

 
A tulajdonos az ingatlan hasznosítását tervezi, melyre vonatkozóan tervezési program, 
tanulmányterv készült. Az erre vonatkozó építészeti tervdokumentáció az alábbiakban 
bemutatásra kerül.  



 
 

  



 
  



  



 
  



 



  



  



 
  



  



Az ingatlan közúti feltárása az alábbiak szerint tervezett: 

 a 3-as helyrajzi számú ingatlan nyugati határa mentén az ott lévő árok 

figyelembevételét is biztosító közhasználat elől elzárt magánút alakítandó ki, 

 a magánút tulajdonosa az Önkormányzat. 
 

  

  
  
A 3-as helyrajzi számú ingatlan működését a területcsökkenés nem érinti hátrányosan, a 
kialakult fasorokat az útkialakítás figyelembe veszi. 
 
A 4/1-es helyrajzi számú ingatlan északi területhatárának módosítását a kialakult állapotnak 

megfelelően a hatályos szabályozási terv is tartalmazza.  
 
 

 
 

  



5. JAVASLAT A TELEPÜLÉSSZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 
MÓDOSÍTÁSÁRA 

 
A tervezett fejlesztési program az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon a kialakult 
terület használatában kismértékű változást eredményez. 
A 6/3-as helyrajzi számú ingatlanon a programelemek – épület, földmedencék – a meglévő 
zöldfelületek maximális megtartása mellett valósíthatók meg. 
A zárt, növényzettel határolt tér településképi szempontból semleges. A harcsatelep, az 
Apponyi kastély és kertje között sem funkcionális, sem látványbeli kapcsolat nem keletkezik. 
 
A településszerkezeti terv módosításának elemei: 

 a 6/3-as helyrajzi számú ingatlan új területfelhasználási kategóriába történő 

besorolás: „Különleges beépítésre nem szánt terület – harcsatelep” (Kk-h); 
 

A településszerkezeti terv módosításának tervezete 

 

 
  



A szabályozási terv módosításának elemei: 

 a 6/3-as helyrajzi számú ingatlan új övezeti besorolása különleges beépítésre nem 

szánt harcsatelep terület (Kk-h); 

 irányadó telekhatár kijelölése – a korábban elkészített geodéziai felmérés alapján, a 
meglévő vízfolyás figyelembevételével – a 3-as helyrajzi számú ingatlan területén;  

 a műemléki védettségű Apponyi-kastélytól való vizuális elhatárolás érdekében – az 
ingatlan keleti oldalán meglévő értékes növényállomány megóvását biztosító – 
„telken belül kötelezően kialakítandó zöldfelület” kiterjesztése a 6/3 hrsz-ú ingatlan 
déli telekhatára mentén 15 m szélességben. 
 

A szabályozási terv módosításának tervezete 

 

 
  



6. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG 

 
A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 
CXXXIX. törvény (MATrT) szerkezeti tervével és Tolna Megye Önkormányzata Közgyűlésének 
8/20020. (X. 29.) rendeletével elfogadott Tolna Megye Területrendezési Terve (TMTrT) 
szerkezeti tervével való összhang: 

 

A településszerkezeti tervet érintő módosítások elhelyezkedése 

AZ MATrT szerkezeti tervén A TMTrT szerkezeti tervén 

  

 
Hőgyész nagyközség településrendezési eszközei tárgyi módosításának helyszíne az 
MATrT és a TMTrT szerinti települési térségben helyezkedik el. 
 
Az MATrT 11. § d) pontja alapján – a kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási 
kategóriák területén belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során – 
„a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység kijelölhet”  
 
A tárgyi módosítás nem tartalmaz olyan elemet, ami az MATrT 14-18. §-ában rögzített, 
az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és a műszaki infrastruktúra egyedi 
építményeinek elhelyezése tekintetében releváns. 
 
A tárgyi módosítás nem fogalmaz meg olyan szándékot, mely az MATrT 11. §-ában, 
valamint a 14. – 18. §-ában foglalt előírásokkal ellentétes lenne. 
 
A TMTrT Hőgyész nagyközség közigazgatási területét érintő övezetei: 
  



Ökológiai hálózat övezetei 
Kiváló termőhelyű adottságú 
szántók, Jó termőhelyi adottságú 
szántók 

Erdők övezete,  
Erdőtelepítésre javasolt terület 
övezete 

  
 

Tájképvédelmi terület övezete 
Vízminőség-védelmi terület 
övezete 

Rendszeresen belvízjárta terület 
övezete 

  
 



 

Földtani veszélyforrás terület 
övezete 

Turisztikai fejlesztések 
támogatott célterületének 
övezete 

  

 
A módosítási terület a TMTrT 

 tájképvédelmi terület övezetét, 

 földtani veszélyforrás terület övezetét, 

 turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezetét (teljes közigazgatási 
területtel lehatárolt, fejlesztési övezet) 

érinti. 
 
A módosítás nem fogalmaz meg olyan szándékot mely a területrendezési tervek 
készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) 
MvM rendelet 4. §-ában, 11. §-ában, továbbá a TMTrT 10. §-ában megfogalmazott 
előírásokkal ellentétes lenne – azokkal összhangban van. 
  

  



6. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE 
 

 
Hőgyész Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

…/2020. (……) számú határozata 
 

A HÉSz 2020. évi módosítási eljárásához kapcsolódóan a településszerkezeti 
terv jóváhagyásáról szóló 20/2010. (III. 31.) számú határozat módosításáról 

 

1.) A Képviselő-testület a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 

egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 9. § (1) bekezdésében kapott  

felhatalmazás alapján úgy dönt, hogy a 2020. évi helyi építési szabályzattal  

összhangban az előterjesztéshez csatolt rajzi és leírás munkarészek 

megalapozásával a határozat mellékletében ábrázoltak szerint módosítja a  

20/2010. (III. 31.) számú határozattal megállapított településszerkezeti tervet. 

 

2.) A Képviselő-testület felkéri, hogy az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (4) bekezdése alapján a jelen határozat 1.) 

pontja szerint módosított tervnek gondoskodjon a nyilvánosságáról, valamint a 

Korm. rendelet 43. §-a szerint 15 napon belül küldje meg a tervet, és az arra 

beérkezett, figyelembe nem vett vélemények elvetése indokolását az azok 

véleményezésében részt vett államigazgatási szerveknek és szakmai vizsgálat 

céljából az Állami Főépítésznek, majd ezt követően az Önkormányzati Tervtárnak. 

 

 
Határidő: 2020. … 
Felelős: Máté Szabolcs, polgármester 
 

  



7. A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁNAK 
TERVEZETE 
 
 
 
Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (…...) 
önkormányzati rendelete 
 
 
Hőgyész Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2003. (I. 31.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 
41. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Tolna Megyei 
Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítésze, valamint Hőgyész 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, település-
rendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi 
szabályairól szóló 6/2017. (IV. 30.) számú önkormányzati rendeletének 2. §-ában 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervezetek és személyek véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 
 
Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Hőgyész Nagyközség 
Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2003. (I. 31.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: ör.) módosul. 
 
1. §   Az ör. az alábbi 30/B §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: 
„ 
Különleges beépítésre nem szánt harcsatelep terület (Kk-h) 
 
30/B. § (1) A Kk-h jelű, harcsatelep terület övezetre vonatkozó előírások: 
a) Az övezetben kizárólag a haltenyészéshez technológiai szempontból szükséges 

építmények (halnevelő, gépház, medencék) helyezhetők el. 
b) A villamos energia ellátás és a szennyvízelvezetés közüzemi vagy közcélú 

szolgáltatással biztosítandó, a vízellátás közüzemi vezetékes szolgáltatás vagy fúrt 
kúrt által biztosítható. 

c) A beépítési mód szabadonálló. 
d) A kialakult telek területe és szélessége nem csökkenthető 
e) A beépíthetőség legnagyobb megengedett értéke: 3% 
f) A legkisebb kialakítandó zöldfelületi arány: 60% 
g) A megengedett legnagyobb épületmagasság: 5,0 m 
„ 
 

  



2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 
 
 
 
 Máté Szabolcs Tokainé dr. Mézes Mária
 polgármester jegyző 
  
 
 
Kihirdetési záradék: 

 
Jelen rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2020. ....-án kihirdetésre került. 
 
 
Hőgyész, 2020. … 
   
   
 Tokainé dr. Mézes Mária 
 jegyző 


