
2. A TESZK módosítás indoklása: 

 

A településrendezési terv módosítása az alábbi okok miatt válik szükségessé: 

- Hunya község belterületén a nem zavaró hatású gazdasági tevékenységre önálló 
területfelhesználási egységek nem kerültek kijelölésre, arra nincs is szükség. A falusias 
lakóterületen ilyen jellegű tevékenység folytatható. Az elmúlt években igény merült fel 
gazdasági tevékenység folytatására a belterületen.  

- Hunya hatályos településrendezési tervében a falusias lakóterületek közül a 
belterület K.-i határa mellett kialakított telektömb lenne alkalmas erre. Ennek a 
telektömbnek a belterületi határ melletti sávja az 1993-as házhely kialakítási terv 
szerint is és a 2006 óta hatályos Településrendezési Eszköz hatályba lépését megelőző 
időszakban is falusias lakóterületi területfelhasználási besorolásban volt.  

- A 2006-os terv módosította a területfelhasználást beépítésre nem szánt kertes 
mezőgazdasági övezetre. A belterületben maradt kertes mezőgazdasági övezet telkein 
a művelési ág a házhely kiosztáskor megállapított „kivett megnevezés” maradt, tehát a 
termőföld státuszuk  nem lett visszaállítva. 

- A  telektömb K-i teleksorában több olyan telekhasználat alakult ki, amely gazdasági 
tevékenység folytatását jelenti, telephely kialakítási igénnyel. Ezeknek a telkeknek a 
tulajdonosi köre nagy többséggel ugyanaz, mint a hátsó telekhatárral szomszédos 
„kerteké”. Mivel a telektömbön belül két területfelhasználási kategória létezik, - 
amelyek szabályozási előírásai lényegesen eltérnek egymástól-, ezért  a tulajdonosok a 
tulajdonuk használatában jelentősen korlátozva vannak. 

- A falusias lakóterületi övezet visszaállításával a telektömbökön belül azonos jogi 
státusz jön létre, megszüntetve ezzel a tulajdon használat korlátozását. 

- A módosítással a biológiai aktivitás érték szinten tartásához az arany János utcai 
teleksor É-i határvonala mellett erdősáv kialakítását tervezzük, valamint a sporttelep 
egy részét a község közparkjához csatoljuk. A sporttelep funkciója a község igényeinek 
megfelelően a megmaradt területén is biztosított. 

- A módosítás az alábbiakra terjed ki: 

 
- A Településrendezési Eszközök Szerkezeti és Szabályozási Tervén a   05 

hrsz-ú út melletti teleksorból  egy 6,00 m-es sávot a már kialakított 
belvízelvezető csatorna részére vízgazdálkodási terület felhasználással önálló 
területfelhasználási egységként kell kialakítani. 

 
- A Jókai utcai teleksor mögötti területet a tervezett vízgazdálkodási terület 

határvonaláig kertes mezőgazdasági övezetből falusias lakóterület övezetbe 
kell átsorolni. 

 
- Az Arany J. u. 437/2-12 hrsz-ú földrészletek É-i belterületi határ melletti 

sávját erdő terület övezetbe kell átsorolni 
 



- Az Arany J. u. 437/2-12 hrsz-ú földrészletek területét az utcai szabályozási 
vonaltól a tervezett erdőterület D-i határvonaláig falusias lakóterület 
övezetbe kell átsorolni 

 
- A 233/1 hrsz-ú közpark területét 3,00 ha fölé kell bővíteni a 232 hrsz-ú 

sport terület telkéből a Liget utcával határos párhuzamos  sávban. 
 

- A TESZK módosítás a település belterületén belüli területfelhasználásokra 
terjed ki. Így a „hagyományosan vidéki települési térség” és a 
”mezőgazdasági térség” területe nem változik, az „Ökológiai folyosó”, a 
„Kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek” és a „Kiváló termőhelyi 
adottságú erdőterületek” érintettsége nem áll fenn. 

 

- Hunya Község Önkormányzata a Településrendezési Eszköz módosítása kapcsán 
az alábbi határozatokat hozta: 

 

 



 



 

 

 

 

 


