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BEVEZETÉS 

Bajót Község új településrendezési eszközei -a 2002-ben elfogadott településrendezési eszközök 
időközben hatályba lépett újabb jogszabályoknak megfelelően történt teljes körű felülvizsgálata 
eredményeként, több éves egyeztetési folyamatot követően - 2019. év végén kerültek 
jóváhagyásra (településszerkezeti terv (TSZT): 81/2019.(XII.17.) sz képviselő-testületi határozattal, 
helyi építési szabályzat és szabályozási terv (HÉSz és SZT): 14/2019.(XII.18.) Önkormányzati 
rendelettel).  

Az új településrendezési eszközök elfogadását követően – ez évben, 2022-ben – a községi 
sportpálya pályázati támogatással történő fejlesztési szándéka, illetve támogatási lehetősége 
kapcsán kiderült, hogy az új, hatályos Helyi építési szabályzatnak a K-Sp jelű építési övezet építési 
helyre – előkert és oldalkert legkisebb méretére - vonatkozó előírásai korlátozzák, illetve nem teszik 
lehetővé a kialakult beépítésnél a meglévő, minimális előkerttel és oldalkert nélküli, oldalhatáron 
álló épületek megújítását, fejlesztését. 

A községi sportpálya pályázati támogatással történő fejlesztési szándékának megvalósíthatósága 
érdekében a 14/2019.(XII.18.) Önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi építési szabályzat 40. § 
(1) bekezdésének g) pontja előírásainak módosítása, kiegészítése szükséges a községi sportpálya K-
Sp jelű építési övezetének a 0181/1 hrsz-ú területrészére vonatkozóan. A közterületi telekhatáron 
kialakult beépítés miatt az előírt 5m előkert és a 10m oldalkert nem biztosítható; ezért a 
módosítás célja az előírt 5m előkert és a 10m oldalkert előírása helyett a kialakult állapotra 
tekintettel az előkert és az oldalkert 0 m-re csökkentése kivéve a Bajót patak menti oldalkertet, 
melynek mérete az SZT-n jelöltek szerint 6m. 

Az Önkormányzat kezdeményezte ezért a hatályos HÉSZ 40. § (1) bekezdés g) pontja szerinti előírás 
módosítását, pontosítását az adott területrészre vonatkozóan. 

Mivel a tervezett módosításra vonatkozóan az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32.§ (6a) bekezdés d) pontja szerinti feltételek teljesülnek, ezért a 
terv-módosítás egyeztetése a Korm. rendelet 32.§ (1) d) pontja szerinti állami főépítészi eljárás 
keretében történik. 

Az ezzel kapcsolatosan az állami főépítésszel történt előzetes egyeztetés alapján a Korm. rendelet 
32.§ (6a) bekezdés d) pontja szerinti építési helyre vonatkozó pontosítás a kialakult állapotra való 
tekintettel támogatható. 

 

A TERVEZETT MÓDOSÍTÁS ISMERTETÉSE 

Az Önkormányzat kezdeményezi a községi sportpálya K-Sp jelű építési övezetének a 0181/1 hrsz-ú 
területrészére a hatályos (14/2019.(XII.18.) Önkormányzati rendelettel jóváhagyott) Helyi Építési 
Szabályzat módosítását - vonatkozóan - a közterületi telekhatáron kialakult beépítés miatt - a 
községi sportpálya K-Sp jelű építési övezetében előírt minimum 5m előkert és a minimum 10m 
oldalkert 0-ra történő csökkentése érdekében.  

 

 



 

A 0181/1 hrsz-ú községi sportpálya jelenlegi állapota a Google-térkép-részletén 

 

 

A 0181/1 hrsz-ú községi sportpálya a 14/2019.(XII.18.) önkormányzati rendelettel elfogadott 
hatályos HÉSZ mellékletét képező belterületi szabályozási terv szerint a „falusias lakóterület” 
építési övezetbe, ezen belül az „Lf2” jelű építési övezetbe tartozik (lásd az alább mellékelt tervlap-
részleten), ahol a minimális kialakítható telekterület 300 m2, a legnagyobbb beépíthetőség mértéke 
40% (a hatályos terv jóváhagyása során megadott „OTÉK előírásaitól való eltérés” szerint), az 
engedélyezhető  legnagyobb épületmagasság 4,5 m. 



 
BAJÓT Község 14/2019.(XII.18.) önkormányzati rendelettel elfogadott, hatályos Szabályozási terv 

részlete 

 

A hatályos, 14/2019.(XII.18.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott HÉSz 40.§ (1) g) pontjában a K-
Sp jelű építési övezetre vonatkozóan rögzítésre került, hogy ezen építési övezetben az előkert 
legalább 5m legyen, az oldalkert legalább 10m, a hátsókert legalább 10m legyen. 

Jelen esetben a kialakult beépítésből adódóan, a közterülettel határos telekhatáron álló beépítés 
miatt az 5m-es előkert-méret az adott esetben nem tartható. 

Az Önkormányzat a sportpálya pályázati támogatással tervezett fejlesztési szándéka 
megvalósíthatósága érdekében szükséges a K-Sp jelű építési övezetre vonatkozóan a hatályos HÉSZ 
40.§ (1) g) pontjának módosításat, kiegészítése a sportpálya területére vonatkozóan, miszerint az 
előkert minimális mértéke – a közterületi telekhatáron kialakult beépítésre tekintettel - 0 m. 

Fentiekre tekintettel javasoljuk az Helyi Építési Szabályzatról szóló 14/2019.(XII.18.) önkormányzati 
rendelet következőkben mellékelt módosítását. 

A jelen terv-módosítás a településszerkezeti tervet nem érinti, csupán az adott építési övezetben a 
helyi építési szabályzatban meghatározott előírás pontosítása érdekében történik, így az 
egyeztetési eljárás a 314/2012.(XI.8.) Korm.rendelet 32.§ (1) d) pontja szerinti állami főépítészi 
eljárás (a 32.§ (6a) bekezdés d) pontja értelmében). 

 



(Jóváhagyandó munkarész) 
 

Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2022.(VII….) rendelete  
a Bajót Község 14/2019.(XII.18.) Önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról  

módosításáról 

 

Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testülete 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 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 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42/A. § (4) 
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda, valamint a partnerségi egyeztetésben érintettek 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1.§ A Helyi Építési Szabályzatról szóló 14/2019.(XII.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 40. § (1) bekezdésének g) pontja az alábbiak szerint módosul: 

35.Beépítésre szánt különleges terület – Sportolási célú terület (K-Sp) 

40.§ (1) A K-Sp jelű övezetben az alábbi előírásokat kell betartani: 
a) Az építési övezetben csak a sportolás, szabadidőeltöltését szolgáló építmények, 

valamint legfeljebb a szintterület 15%-át elfoglaló vendéglátó létesítmények 
helyezhetők el. 

b) Az építési övezet területén legalább 5000 m2 területű telek alakítható ki.  
c)  A beépítettség legfeljebb 15% lehet. A beépítési sűrűség a telkeken legfeljebb 0,5 

lehet. 
d) A telek legalább 55%-át zöldfelületként kell kialakítani.  
e) Az épületmagasság legfeljebb 7,5 m lehet. 
f) Az épületeket szabadonállóan kell elhelyezni. 
g) A telkeken belül az előkert legalább 5m legyen, az oldalkert legalább 10m, a 

hátsókert legalább 10m legyen. 
g) A telkeken belül: 

ga)  az előkert legkisebb mélysége a kialakult állapothoz igazodó, 0 m 
gb)  az oldalkert legkisebb szélessége a kialakult állapothoz igazodó, 0 m, ill. a 

Bajót patak felöli oldalhatár mentén 6 
m  

gc)  a hátsókert legkisebb mélysége 10 m, de legalább az épület hátsókertre 
néző tényleges beépítési 
magasságának mértéke  

 
2.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 
 
 

   
Tóth Zoltán           ………………………  

  polgármester       jegyző 



 

 

Kihirdetve: 

Bajót, 2022. július……. 

              ……………………………..  
 jegyző 

 


