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TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA
TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN

1. ELŐZMÉNYEK

Gerjen Község jelenleg hatályos településrendezési eszközei a 26/2009. (III.24.) határozattal
módosított 60/2003. (VI.02.) számú határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Terv és a Gerjen
község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról és a Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló
- 4/2009. (III.27.), 5/2016. (V.16.) 4/2017. (IV.24.) és 4/2019. (X.14.) önkormányzati rendeletekkel
módosított - 14/2003. (VI. 15.) önkormányzati rendelet.
A hatályos rendezési tervhez a törvényi előírásoknak megfelelő szakági alátámasztó munkarészek
elkészültek, államigazgatási, önkormányzati és lakossági egyeztetése megtörtént.
Jelen módosítás jogi alapját a tervező kiválasztására irányuló eljárás lefolytatását követően Gerjen
Község Önkormányzata, és cégünk által megkötött tervezési szerződés adja. A tervezési munka a
megbízott tervező dr. Baracsi Viktória településtervező (TT-02-0655) irányításával készült.
Gerjen településrendezési eszközeinek jelen módosítását, a település 1 külterületi részén található
ingatlan más célú hasznosítására megfogalmazott igény indította el.
Az ANNORA SUN Kft mint beruházó,– 062/5, 062/6 és a 064/2 hrsz-ú ingatlanok igénybevételével egy
37,74 MW teljesítményű naperőmű telepítését tervezi.
Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 131/2019. (X.28.) számú határozatával támogatta
a naperőmű létesítését, a beruházás megvalósításának tervezett helyszínét, valamint ennek kapcsán
szükségessé váló településrendezési eszközeinek módosítását. (ld.: 1. számú melléklet).
Az egyeztetési eljárás meggyorsítása és a fejlesztési elképzelés megvalósíthatósága érdekében Gerjen
Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 84/2020. (X.29.) számú határozatával az érintett
területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánította és kezdeményezte a településrendezési eszközök
módosítását.
A község rendezési tervi felülvizsgálata jelenleg zajlik és a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rend. (a továbbiakban
Tfr.) szerinti előzetes adatszolgáltatás kérése ezen eljárás kapcsán már megtörtént és a releváns
adatok jelen módosítás kapcsán is figyelembe vételre kerültek.
A polgármester a településrendezési eszközök tervezetét a tárgyalásos eljárás kezdeményezése előtt
véleményeztette a településrendezési terveinek módosítása esetén is alkalmazandó partnerségi
egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (III.31.) számú önkormányzati rendeletbe foglaltak szerint.

A lakossági fórumon és a partnerségi véleményezés során érkezett észrevételek, javaslatok alapján a
településrendezési eszközök módosítási javaslata kiegészült. A partnerségi egyeztetést a képviselőtestület a ……határozatával lezárta.
Gerjen község hatályos településrendezési eszközei az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (továbbiakban OTÉK) 2012. megelőző
időállapot szerint tartalmi követelményeknek és jelmagyarázatnak megfelelően készült, így azok
módosítása a Tfr. 45.§ (2) bekezdés a) pontja értelmében az OTÉK 2012 augusztus 6-án hatályos
településendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével készülhet.
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 1§ (3)
bekezdése értelmében a település egy részére készülő rendezési tervnél és helyi építési szabályzatnál
a rendelet szerinti környezeti vizsgálat szükségességét a várható környezeti hatása jelentőségének
eseti meghatározása alapján kell eldönteni. A létesítmény nagyságrendjére és a szomszédos területek
természetvédelmi érintettségére tekintettel a településrendezési eszközök módosításának
alátámasztásaként környezeti vizsgálat készült.
Jelen módosítás kapcsán a területet érintően régészeti örökségvédelmi hatástanulmány készült.
A tervezési alaptérkép az állami alapadatok felhasználásával készült, a tervező részére
adatszolgáltatásként átadott, földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által szolgáltatott
ingatlan-nyilvántartási alaptérkép digitális adatállománya alapján.
A módosítás elkészítéséhez rendelkezésre álló alapadatok
Hatályos területrendezési tervek
• Országos Területrendezési Terv (OTrT)
• Tolna Megye Területrendezési Terve (TMTrT)
Gerjen Község Önkormányzata adatszolgáltatásában
• Magassági adatokkal kiegészített digitális földhivatali adatállomány
• Hatályos településrendezési eszközök és azok alátámasztó munkarészei
Az ANNORA SUN Kft adatszolgáltatásában
• GN-SOLAR Technikal Kft által készített villamos kiviteli tervdokumentáció
• TMKH Paksi Járási Hivatal Földhivatali Osztály határozatai a termőföld végleges más célú
hasznosításának engedélyezéséről

2.

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET BEMUTATÁSA

A módosítás Gerjen 062/5, 062/6 és 064/2 hrsz-ú
ingatlanait érinti. A tervezett létesítmény több mint
85 ha (30,42; 14,05; 43,05 ha) terület
igénybevételével jár. A tervezett beruházás Gerjen
közigazgatási területének észak-nyugati részén a
tervezett Paks-Gerjen összekötő úttól nyugatra
valósulhat meg, a jellemzően mezőgazdasági
hasznosítású területek igénybevételével.

Átnézeti térkép

Légifotó - A módosítással érintett terület (sárgával az érintett ingatlan, pirossal a módosuló tömbterület)

A módosítással érintett terület – alaptérkép

A tervezett beruházás megvalósítása mezőgazdasági hasznosítású területek igénybevételével jár. A
módosítással érintett külterületi ingatlanok az ingatlan-nyilvántartásban szereplő művelési ág
besorolás szerint:
Hrsz
062/6
062/5
064/2

Terület (ha)
14,05
30,42
43,05

Művelési ág
szántó, legelő
szántó
szántó

Minőségi osztály
3, 5
3, 4, 5
3, 4, 5

Ak érték
239,87
600,01
966,5

A beruházó a – TM Kormányhivatal, Paksi Járási Hivatal Földhivatali Osztályától a - termőföldek
végleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyét megkapta.

3.

A BERUHÁZÁS ISMERTETÉSE

2020-ig a Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve szerint a megújuló
energiaforrásokból előállított energia részarányának legalább 14,65%-osnak kell lennie. A tervezett
beruházás során évente több mint 50 GWh energiamennyiség előállítására kerülhet sor.
Az érintett területen fix telepítésű szolár panelek által megtermelt villamos energiát a közcélú
villamos energia hálózatba táplálják.
Az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. által kiadott – 2019. 10.16-án kelt – szolgáltatói tájékoztató
levél alapján a tervezett naperőmű csatlakozása a létesítendő Gerjen naperőmű 132 kV-os kapcsoló
állomás 132 kV-os gyűjtősínen biztosított. A naperőmű az igénybevett területen, - az ANNORA SUN
Kft. beruházásában - egy 132/22 kV-os transzformátor állomáson keresztül csatlakozik, az E.ON Zrt.
132 kV-os hálózatához. A berendezés megközelítését 3 méter széles földút biztosítja. A kábelek
vezetése a talajban 0,8-1 méter mély kábelárokban kerül megvalósításra. Kiszolgáló, kapcsolódó
létesítményként a területen elhelyezésre kerül villámvédelmi, világítási és vagyonvédelmi rendszer
valamint kerítés valósul meg.
A naperőművek területigénye 87 ha. Az erőmű egymással szomszédos szántó illetve legelő művelési
ágú területen valósul meg.

A környezeti vizsgálat részletesen vizsgálta a beruházás egyes környezeti hatásait a telepítés, az
üzemelési és felszámolási fázisban is. A tájrendezési javaslat és a környezeti hatások külön fejezetben
részletezettek.
Terhelés jellemzően az építési időszakban megnövekedett szállítási forgalomból adódik.
Tájképvédelmi szempontból a mesterséges tájelemek előtérbe kerülnek. A tájkép védelme
érdekében a naperőmű nyugati telekhatárán őshonos cserjesáv telepítése került rögzítésre.
A beruházással érintett terület a Paksot és Gerjent összekötő – észak-déli irányú - jelenleg
burkolatlan földúton illetve arról nyugatra leágazó 061 hrsz-ú mezőgazdasági területek
megközelítését szolgáló földúton keresztül biztosított.

Az Paks-Gerjen 5124. j összekötő út tervezett nyomvonala – meglévő földút

4.

ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT

4.1 A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA

A módosítás célja Gerjen észak-nyugati részén található 062/5, 062/6 és a 064/2 hrsz-ú külterületi
ingatlanok terület-felhasználásának illetve szabályozási környezetének módosítása a tervezett
naperőmű elhelyezésének megvalósításához.
A módosítás érinti a településszerkezeti tervet, a helyi építési szabályzat szöveges rendelkezéseit,
valamint a külterületi szabályozási tervet.
A hatályos településrendezési eszközök szerint az érintett ingatlanok, általános valamint korlátozott
használatú mezőgazdasági terület terület-felhasználásba - Má valamint Mko jelű övezetbe – soroltak.
A korlátozott használat - a környezeti-, tájvédelmi valamint ökológiai érintettségre alapozottan - a
művelési ág megváltoztatására – szántó, szőlő, gyümölcsös nem lehet - illetve birtokközpont
alakításának tiltására terjed ki. A hatályos szabályozási terv a 062/6 ingatlant továbbá a Solymosi-ér
mentén a 064/2 ingatlan nyugati 100 méter széles területrészét a fenti korlátozott használatú
mezőgazdasági területbe sorolja.

A hatályos rendezési eszközök a beruházással érintett terület déli részén – a megközelítésre szolgáló
földúttal párhuzamosan - 25 méter szélességben mezőgazdasági védőerdő sáv kialakítására, -Me jelű
- önálló övezetet határol le, amely az összefüggő szántó területek védelmét, tagolását szolgáló 3
szintű növényzettel telepített beültetési sáv kialakítására fogalmaz meg kötelezettséget.
A hatályos terv továbbá, a 062/6 és a 064/2 hrsz-ú beruházással érintett területet is érintő helyi
jelentőségű természetvédelmi, a 062/6 telken régészeti érintettséget, a teljes északi külterületet
lefedő hidrogeológiai védőövezetet is jelöl.
A hatályos rendezési eszközök a módosítással érintett terület megközelítését is szolgáló, i észak-déli –
Paksra vezető – jelenlegi földút vonalán a tervezett 5124 j. Paks-Gerjen összekötő út nyomvonalát és
közterületi igényét rögzíti.

Kivonat Gerjen község hatályos szerkezeti tervéből Paks Város szerkezeti tervével kiegészítve
sárgával megjelölve a módosuló területek, fekete kontúrral a módosítással érintett legkisebb területi egység

Kivonat a Gerjen község hatályos külterületi szabályozási tervből Paks Város szabályozási tervével kiegészítve
(sárgával megjelölve a módosuló területek, fekete kontúrral a módosítással érintett legkisebb területi egység)

4.2. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI

4.2.1. Településrendezési változások bemutatása
A fejlesztés megvalósításához, a tervezett 37,74 MW összteljesítményű naperőmű kialakításához az
energiatermelő létesítmény elhelyezését is biztosító övezeti átsorolására van szükség. A hatályos
településrendezési eszközök ilyen terület-felhasználást nem tartalmaznak, ezért jelen módosítás
során új, beépítésre nem szánt különleges naperőmű terület terület-felhasználás kerül
meghatározásra.

Településszerkezeti terv módosítási javaslata

Helyi építési szabályzat módosítási javaslata

A helyi építési szabályzat a módosítás során kiegészül az új különleges beépítésre nem szánt
naperőmű övezet előírásaival.
A napelempark tervezett kialakítása, Gerjen község településrendezési tervének külterületi tervlapjait
érinti. A szabályozási terv összhangban a településszerkezeti tervi módosítással, annak területfelhasználási egységeit bontja tovább övezetekre. Ennek megfelelően a beruházással érintett terület
Kk-ne jelű beépítésre nem szánt különleges naperőmű terület övezetbe kerül, továbbá a napelem
park határán cserjesor telepítési kötelezettséget rögzítünk.
A mezővédő erdősáv a beruházással érintett ingatlan déli területén okafogyottá vált, de a napelemek
takarására a cserjesor telepítési kötelezettség itt is rögzítésre kerül.
A Solymosi-ér mentén a hatályos tervben helyi jelentőségű természetvédelmi terület került
kijelölésre. Az illetékes államigazgatási szerv, a rendezési terv folyamatban lévő felülvizsgálatához
megküldött adatszolgáltatása szerint a területet természetvédelmi oltalom alatt nem áll, helyi
rendeletben korlátozás nem került rögzítésre, a múlt évben elfogadott településképi rendelet a
területre vonatkozóan szabályokat nem állapít meg, így a beruházással érintett területről a
határvonal, törlésre kerül.

Szabályozási terv módosítási javaslata

4.2.2. A településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való összefüggéseinek
bemutatása
Gerjen igazgatási területét a következő – az Területrendezési Terv által lehatárolt – övezetek érintik:
A TOLNA MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV (TMTRT) TÉRSÉGI ÉS ÖVEZETI ÉRINTETTSÉGE

Tolna megye szerkezeti terve - kivágat

ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT MAGTERÜLETÉNEK ÖVEZETE
ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT ÖKOLÓGIAI FOLYÓSÓJÁNAK ÖVEZETE
ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT PUFFERTERÜLETÉNEK ÖVEZETE
2018. évi CXXXIX. törvény
25. § (1) Az ökológiai hálózat magterületének
övezetében - kivéve, ahol az Ország Szerkezeti Terve
települési
térséget
határoz
meg
a
településrendezési eszközökben olyan övezet és
építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat
magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai
folyosója természetes és természetközeli élőhelyeit
és azok kapcsolatait nem veszélyezteti.
(2) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében
új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve,
ha:
a) a települési területet az ökológiai hálózat
magterülete, vagy az ökológiai hálózat
magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai
folyosója körülzárja, továbbá
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.

KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ SZÁNTÓK ÖVEZETE
JÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ SZÁNTÓK ÖVEZETE
2018. évi CXXXIX. törvény
28. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú szántók
övezetében új beépítésre szánt terület - kivéve, ahol
az Ország Szerkezeti Terve települési térséget
határoz meg - csak az állami főépítészi hatáskörében
eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a
területrendezési hatósági eljárása során kiadott
területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki.
(2) A kiváló termőhelyi adottságú szántók
övezetében új külfejtéses művelésű bányatelek
megállapítása és bányászati tevékenység folytatása a
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó
előírások alkalmazásával engedélyezhető.
9/2019. (VI.14.) MvM rendelet
2. § (1) A településrendezési eszközök készítése
során a mezőgazdasági terület területfelhasználási
egység területét elsősorban – a kiváló termőhelyi
adottságú szántók övezete mellett – a jó termőhelyi
adottságú szántók övezetén javasolt kijelölni.
(2) A jó termőhelyi adottságú szántók övezetében új
külfejtéses művelésű bányatelek megállapítása és
bányászati tevékenység folytatása a bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások
alkalmazásával engedélyezhető.

ERDŐK ÖVEZETE
ERDŐ TELEPÍTÉSRE JAVASOLT TERÜLET ÖVEZETE
2018. évi CXXXIX. törvény
29. § Az erdők övezetébe tartozó területeket a
településrendezési eszközben legalább 95%-ban
erdőterület területfelhasználási egységbe kell
sorolni. Az MaTrT hatálybalépését megelőzően
kijelölt beépítésre szánt területek, valamint az
erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
szóló 2009. évi XXXVII. törvény 4. § (2) bekezdésében
meghatározott területek, valamint az Ország
Szerkezeti Terve által kijelölt települési térség
területein lévő erdők övezetének területét a
számításnál figyelmen kívül kell hagyni.
9/2019. (VI.14.) MvM rendelet
3. § (1) A településrendezési eszközök készítése
során az Országos Erdőállomány Adattárban nem
szereplő erdőterület terület-felhasználási egységeket
a településfejlesztési és településrendezési célokkal
összhangban – a természeti és kulturális örökségi
értékek sérelme nélkül – az erdőtelepítésre javasolt
terület övezet területén javasolt kijelölni.

TÁJKÉPVÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE
9/2019. (VI.14.) MvM rendelet
4.§ (1) ………….a település teljes közigazgatási
területére készülő településrendezési eszköz
megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni
a tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit,
valamint a tájképi egység és a hagyományos
tájhasználat helyi jellemzőit.
(2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett
területre a tájképi egység, a hagyományos
tájhasználat fennmaradása, valamint a tájba illesztés
biztosítása érdekében – a településkép védelméről
szóló törvény vagy annak felhatalmazása alapján
kiadott jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában
– meg kell határozni
a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi
szabályait,

VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE
9/2019. (VI.14.) MvM rendelet
5.§ (2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe
tartozó települések településrendezési eszközeinek
készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel
érintett területeket. A kijelölt vízvédelemmel érintett
területekre vonatkozó egyedi szabályokat a helyi
építési szabályzatban kell megállapítani.
(3) A vízminőség-védelmi terület övezetében
bányászati tevékenység folytatása a bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások
alkalmazásával engedélyezhető.
8/2020.(X.29.) TMÖ rendelet
5.§ (3) A vízminőség-védelmi terület övezetére
vonatkozó megyei rendelkezések:
a) A vízminőség-védelmi terület övezetének területét
érintően a településrendezési eszközök készítésénél
külön ki kell térni a vízminőség-védelmi szempontok
fokozott érvényesítésére.
b) Az övezet területén tisztítatlan, vagy tisztított
szennyvíz sem helyezhető el. Gondoskodni kell a
szennyvizek eltávolításáról, illetve kivezetéséről az
övezetből.
c) Az övezet területére kívülről – regionális
szennyvízgyűjtőés
–tisztító
rendszerre
szennyvízcsatorna-hálózaton történő csatlakozás
kivételével – a szennyvíz bevezetése tilos.
NAGYVÍZI MEDER ÖVEZETE

9/2019. (VI.14.) MvM rendelet
6. § (1) A nagyvízi meder övezetében új beépítésre
szánt terület nem jelölhető ki.
(2)
A
nagyvízi
meder
övezetében
a
településrendezési eszközökben, a jogszerűen
kijelölt beépítésre szánt területen a helyi építési
szabályzatnak megfelelően, a vízügyi igazgatási szerv
hozzájárulásával lehet építési tevékenységet
folytatni.
(3) A településrendezési eszköz módosítása esetén a
vízügyi igazgatási szerv egyetértésével lehet új
beépítésre szánt területet kijelölni.

RENDSZERESEN BELVÍZJÁRTA TERÜLET ÖVEZETE

9/2019. (VI.14.) MvM rendelet
9.§ (1) A rendszeresen belvízjárta terület övezetében
új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha
ahhoz a működési területével érintett vízügyi
igazgatási szerv a településrendezési eszközök
egyeztetési eljárása során adott véleményében
hozzájárul.

INNOVÁCIÓS-TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS TÁMOGATOTT CÉLTERÜLETÉNEK ÖVEZETE
8/2020.(X.29.) TMÖ rendelet
8.§ Az innovációs-technológiai fejlesztés támogatott
célterületének övezete által érintett településeken a
településrendezési eszközök készítése során –
azokon az innovációs-technológiai fejlesztési céllal
kijelölt
kereskedelmi,
szolgáltató
gazdasági
besorolású területeken, amelyeket a települési
önkormányzat döntésével kiemelt innovációstechnológiai fejlesztési területté minősít – az építési
telek megengedett legnagyobb beépítettsége 10 %al lehet magasabb, a legkisebb zöldfelületi arány
pedig 5 %-al alacsonyabb, mint az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban az
OTÉK) 2. mellékletében meghatározott, a
kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület sajátos
használat szerinti területéhez rendelt érték.

LOGISZTIKAI FEJLESZTÉSEK TÁMOGATOTT CÉLTERÜLETÉNEK ÖVEZETE
8/2020.(X.29.) TMÖ rendelet
9.§
A
logisztikai
fejlesztések
támogatott
célterületének övezete által érintett települések
településrendezési eszközei készítése során – azokon
a logisztikai fejlesztésre kijelölt kereskedelmi,
szolgáltató gazdasági besorolású területeken,
amelyeket a települési önkormányzat döntésével
kiemelt logisztikai fejlesztési területté minősít – az
építési telek megengedett legnagyobb beépítettsége
10%-al lehet magasabb, a legkisebb zöldfelületi
arány pedig 5 %-al alacsonyabb, mint az OTÉK 2.
mellékletében meghatározott, a kereskedelmi
szolgáltató gazdasági terület sajátos használat
szerinti területéhez rendelt érték.

TURISZTIKAI FEJLESZTÉSEK TÁMOGATOTT CÉLTERÜLETÉNEK ÖVEZETE
8/2020.(X.29.) TMÖ rendelet
10.§ A turisztikai fejlesztések támogatott
célterületének övezetével érintett települések
településfejlesztési
koncepciója
és
településrendezési
eszközei
készítése
során
törekedni kell a turisztikai nyomvonalas fejlesztések
folytonosságára,
az
egymást
gyengítő
párhuzamosságok kiküszöbölésére.

Módosuló terület
érintettsége

Megyei övezet

Települési
érintettség

Országos övezet

X
X

Ökológiai hálózat magterület övezete
Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete
Ökológiai hálózat pufferterületének övezete
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete

X
X

Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete
Erdők övezete
Erdőtelepítésre javasolt terület övezete

X

Tájképvédelmi terület övezete
Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete

X
X

Vízminőség-védelmi terület övezete
Nagyvízi meder övezete

X

Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók (VTT) övezete
Honvédelmi és katonai célú terület övezete
Ásványi nyersanyagvagyon övezete
Rendszeresen belvízjárta terület övezete

X

Földtani veszélyforrás terület övezete
Egyedileg meghatározott övezetek
Innovációs-technológiai fejlesztés támogatott
célterületének övezete
Logisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete
Turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete

X

X

IGAZOLÁS-ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI TERÜLET-FELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK

Gerjen jelenlegi módosítással érintett területe - Tolna Megyei Területrendezési Terv (TMTrT)
szerint - a sajátos terület-felhasználási térségbe tartozik.
A MaTrT rendelkezései szerint a sajátos terület-felhasználású térségbe többek között az 5 hanál nagyobb kiterjedésű megújuló energiahasznosítási területek tartoznak;
Sajátos terület-felhasználású térség:
„MATrT 11.§ e) a sajátos terület-felhasználású térség területét a terület tervezett
felhasználásának megfelelően honvédelmi, különleges, közlekedési, erdő-, gazdasági vagy
intézményterület települési terület-felhasználási egységbe kell sorolni.”
A módosítással érintett terület egésze a Sajátos terület-felhasználású térségbe tartozik, és
tervezett besorolása a fenti jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.
Vízminőség-védelmi terület övezete
A sérülékeny felszín alatti ivóvízbázis a Közép- dunántúli Vízügyi Igazgatóság adatszolgáltatása
alapján a módosítással érintett terület a Gerjen-Dombori, Gerjen-Észak távlati vízbázis 5 és 50
éves elérési idejéhez tartozó felszíni valamint a községi vízbázis 5 és 50 éves elérési idejű
védőterületén fekszik. A tervezett létesítmény üzemeltetése vízvédelmi szempontból
elhanyagolható mértékű, káros környezeti hatással nem jár.
A felsőbb rendű tervek elvárásaival jelen módosítás továbbra is összhangban marad.

Tolna Megye Területrendezési Terve
A településszerkezeti terv tervezett módosítását vizsgálva az alábbiak állapíthatók meg a
tervezett településszerkezeti terv és a megyei terület-felhasználási kategóriák összefüggésében:
Egyedileg meghatározott övezeti érintettség
Gerjen település a Turisztikai fejlesztések támogatott célterülete között szerepel.
A megújuló energia fejlesztése, a turisztikai ágazat és a turisztikai nyomvonalas fejlesztések
folytonosságára nincs hatással.
4.2.3. A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhangjának bemutatása
A tervezési terület övezeti átsorolása és a község fejlesztési koncepciójában megfogalmazottak
összhangja továbbra is biztosított.
4.3. SZAKÁGI JAVASLATOK

A módosítás során áttekintettük a korábban, a tervkészítés során elkészült megalapozó
vizsgálatokat és alátámasztó munkarészeket. Megállapítottuk, hogy a munkarészek Gerjen község
településrendezési tervének készítésekor/módosításakor a településrendezési feladatnak
megfelelően, a település adottságainak, valamint a településhálózatban elfoglalt helyének
figyelembe vételével készültek.
Előzőek alapján a megalapozó vizsgálatok, és alátámasztó javaslatok lényegi aktualizálására nincs
szükség, a módosítások okán indokolt kiegészítéseket az alábbi fejezetek tartalmazzák.
4.3.1. Táj és természetvédelem, zöldterületek
Gerjen jellemző hagyományos tájhasználata a mezőgazdasági tájhasználat, amely a módosítással
érintett terület tágabb környezetében is jellemző. A módosítással érintett telkek a Gerjen és
Dunaszentgyörgy közötti, összefüggő mezőgazdasági művelés alatt álló terület közepén, a
belterülettől távol helyezkednek el.
Az érintett telkek szintén mezőgazdasági művelés alatt állnak, melyeket Ny-ról a Solymos-ér és a
vízfolyást kísérő keskeny zöldsáv határol. A tervezett beruházás elhelyezkedésénél fogva nem
akadályozza a település zöldfelületi rendszerének folytonosságát. A módosítással érintett terület
jelenleg művelt terület, így az eddigiek során sem tudott olyan zöldterület kialakulni, amely akár
ökológiai, akár esztétikai, akár használati szempontból megőrzésre érdemes lenne.
A tervezett napelem panelek magassága nem haladja meg a 3 méter, így a tájjelegben, és a
hagyományos tájhasználatban nem keletkezik kár. A terület tájképvédelmi területet nem érint.
A Solymos-ér menti keskeny zöldsáv természetközeli élőhelyként kíséri a vízfolyást, különleges
értékkel azonban nem bír sem ökológiai, sem látvány szempontjából. Mivel a módosítással érintett
terület ezt a sávot nem érinti, így a tervezett tevékenység a patak menti sáv természetközeli
élőhelyeit, azok kapcsolatait, valamint biológiai sokféleségét nem veszélyezteti.
Védett természetvédelmi területet a módosítással érintett területek nem érintenek.
A beruházást a vízfolyás menti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki
megoldások alkalmazásával javasolt telepíteni. Ennek érdekében javasolt a tervezett napelempark
gyepesítése és a Ny-i telekhatáron őshonos cserjesáv telepítése. Javasolt fajok cserjesáv

létesítéséhez: mogyoró (Corylus avellana), fekete madárbirs (Cotoneaster niger), egybibés galagonya
(Crataegus monogyna), veresgyűrűsom (Cornus sanguinea), csíkos kecskerágó (Euonymus
europaeus).
Biológiai aktivitás érték változása
A módosítás során új beépítésre szánt terület kijelölése nem történik. Gerjen község
településrendezési eszközeinek jelen módosítása nem tartalmaz olyan elemeket, mely az
aktivitásérték egyensúlyának igazolását szükségessé teszi.
4.3.2. Közlekedés
Jelen módosítási eljárás nem érint közlekedési területet. A módosítással érintett ingatlan
megközelítése a meglévő úthálózatról biztosított. A tervezett hasznosítás során, a panelek
megközelítése belső úthálózaton biztosított.
4.3.3. Közműellátás
A módosítással érintett helyszín beépítetlen A naperőmű területén áthalad, az E.ON Zrt tulajdonában
és üzemeltetésében lévő 132kV-os Paks – Kalocsa I-II, továbbá az erőmű mellett halad el a MAVIR Zrt.
400kV-os távvezetéke illetve távközlési optikai vezetéke.
A tervezett használathoz a villamos-energia hálózathoz való csatlakozás szükséges. A csatlakozó
vezetékszakaszokat ki kell építeni.
A telepítés során a meglévő közműveket és azok védőtávolságát figyelembe kell venni, a szolgáltatók
hozzáférését a tervezett használat során is biztosítani kell.
A napelemek a földre telepített tartószerkezeten déli irányultsággal 30 fokos dőlésszöggel kerülnek
telepítésre, tartóasztalonként két soros, álló kialakításban. A sorok tengelytávolsága 10,6 méter,
sorok közötti szabad terület 6,9 méter. A tartószerkezetek kialakítása olyan, hogy az alsó napelem
panel, alsó síkja a talajszinttől 1m-re kerül.
A tartószerkezetre Canadian Solar CS3W-445 445Wp teljesítményű monokristályos napelem kerül
felszerelésre.
A kiserőmű által a közcélú hálózatra termelt energia átvételére ANNORA SUN Kft. beruházásában,
egy 132/22 kV-os transzformátor állomáson keresztül az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 132kVos hálózatára kapcsolódással történik.
4.3.4. Környezeti hatások és feltételek
A módosítás során az országosan meghatározott vízvédelmi és vízgazdálkodási, levegőtisztaságvédelmi valamint zaj- és hulladékgazdálkodási szempontok nem változnak.
A várható környezeti hatások becslése és értékelése a környezeti értékelés alapján készült.
A táj- és természetvédelmi szempontokat figyelembe véve a terület-igénybevételek tekintetében
jelentősek és tartósak, azonban a tevékenység megszüntetésével a terület újra művelésbe vonható.
Mivel természet-közeli élőhely az ingatlanokon nem található, védett területet nem érint ezekre
gyakorolt hatás így nem is várható.
A telepítés, építés során, a területen a beszállítói útvonalak mentén a szállításból és az építkezésből
adódó fokozott zaj- és rezgés illetve por és káros anyag terhelésre lehet számítani. A tevékenység

felhagyásakor hasonló terhelés várható. Ekkor környezetvédelmi feladatot az elhasználódott
napelemek újrahasznosítása, ártalmatlanítása, elhelyezése generál.
Az üzemelési időszakban egyéb zavaró hatással nem kell számolni. A hatótényezők hatásterülete a
beruházás ingatlanhatárain belül marad.
4.3.5. Hatályos településszerkezeti tervvel való összhang bemutatása
Terület-felhasználási és övezeti változások az érintett területeken:
TSZT

ÉRINTETT TERÜLET
HRSZ.

062/6

TERÜLET

HA

HATÁLYOS

TERVEZETT

Mko
Me
Má
Me
Má
Mko

Kk-ne
Kk-ne
Kk-ne
Kk-ne
Kk-ne
Kk-ne

13,57
0,28

062/5
064/2

29,62
0,8
35,24
7,83

TERÜLETI MÉRLEG
VÁLTOZÁSA

Mko
Me
Má
Kk-ne

- 21,4
- 1,08
- 64,86
+ 87,34

A módosítás során új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre.
Az érintett tömbterületen - a nevezett ingatlan környezetében - fekvő területek terület-felhasználása,
övezete nem változik.
4.3.6. Környezeti értékelés
Tekintettel arra , hogy a tervezett tevékenység hatása együttesen jelentkezik, valamint a beruházás
közel 90 ha terület igénybevételével jár, környezeti értékelés készült.
A környezeti értékelés önálló munkarészként a dokumentációhoz mellékeltünk.

4.3.7. Örökségvédelem
A jelenleg hatályos
hatástanulmány.

településrendezési

eszközökhöz

2002-ben

készült

Örökségvédelmi

A most folyamatban lévő felülvizsgálathoz az illetékes Örökségvédelmi hivatal – a közhiteles
nyilvántartása szerinti – adatszolgáltatásában a régészeti lelőhelyeket és műemléki értékeket
rendelkezésünkre bocsájtotta.
A módosítással érintett területnek épített örökségi érintettsége nincsen. Sem országos, sem helyileg
védett épület, műemléki környezet nem érinti.
A régészeti lelőhelyek közül a Várdapuszta B (53422) nevű a terület közvetlen szomszédságában
található, ezért régészeti hatástanulmány készült, amelyet önálló munkarészként a dokumentációhoz
mellékeltünk.

5. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

1. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA - MÓDOSÍTÁS

Gerjen Község Önkormányzata Képviselőtestület
…./2020. (…...) határozata
a Településszerkezeti terv módosításáról
Gerjen képviselő-testülete – az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
tv. (továbbiakban Étv.) 6.§ (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva az alábbiak szerint
módosítja a hatályos településszerkezeti tervét:
1. Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 60/2003. (VI.02.) határozattal
jóváhagyott Településszerkezeti Tervét északon a közigazgatási terület határa, keleten a 060
hrsz-ú út, délen a 061 hrsz-ú út nyugaton a Solymosi-ér területe által lehatárolt
tömbterületre vonatkozóan módosítja, az 1. melléklet szerint.
2. Jelen határozat mellékleteit képezik a: „TM-1” jelű Településszerkezeti Terv módosítás c.
tervlap 1. melléklet, a Változások (Beavatkozások és ütemezések) leírása c. 2. melléklet, A
település területi mérlege c. 3. melléklet, Területrendezési tervekkel való összhang igazolása
c. 4. melléklet és a Biológiai aktivitásérték számítás c. 5. melléklet.
3. A településszerkezeti terv leírása változatlan formában hatályban marad.
Gerjen, 2020. ………….. hó

_________________________
jegyző

_________________________
polgármester

Záradék:
A határozat kihirdetése ……….
jegyző

Gerjen Község Önkormányzat Képviselőtestülete …../2020. (…..) határozat

1. MELLÉKLETE

Gerjen Község Önkormányzat Képviselőtestülete …../2020. (…..) határozat
2. MELLÉKLETE
TERÜLETEGYSÉGET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK (BEAVATKOZÁSOK ÉS ÜTEMEZÉSEK)

A módosítással érintett ingatlanok a hatályos terv szerinti Mko jelű, korlátozott hasznosítású
mezőgazdasági terület- illetve Má jelű, általános hasznosítású mezőgazdasági terület területfelhasználása, a tervezett használatnak megfelelő nagyságrendben beépítésre nem szánt különleges
napelem park terület - Kk-ne – terület-felhasználásra módosul.
A terület-felhasználásban bekövetkező változás:

A változással érintett terület nagysága:

Mko
Má
Me

Kk-ne
Kk-ne
Kk-ne

87,34 ha

Gerjen Község Önkormányzat Képviselőtestülete …../2020. (…..) határozat
3. MELLÉKLETE
TELEPÜLÉSI TERÜLETI MÉRLEG
A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK
Terület-felhasználás
Beépítésre nem szánt területek
Beépítésre nem szánt különleges napelem park – Kk-ne
Korlátozott hasznosítású mezőgazdasági terület - Mko
Mezőgazdasági védőerdősáv - Me
Általános hasznosítású mezőgazdasági terület - Má

Terület (ha)

+
-

87,34
21,4
1,08
64,86

Gerjen Község Önkormányzat Képviselőtestülete …../2020. (…..) határozat
4. MELLÉKLETE
A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

Gerjen hatályos településrendezési eszközének változása a település teljes közigazgatási területét
érintő vízminőség-védelmi terület elnevezésű országos valamint a turisztikai fejlesztések támogatott
célterületének övezete elnevezésű megyei övezetet érinti.
A módosítás során új beépítésre szánt területet kijelölése nem történik.
A településrendezési illetve a területrendezési terv továbbra is összhangban maradt.

Gerjen Község Önkormányzat Képviselőtestülete …../2020. (…..) határozat
4. MELLÉKLETE
BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS EREDMÉNYE

A módosítások során új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. A hatályos terv szerinti
terület-felhasználások biológiai aktivitásértéke változatlan marad.

2. A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK RENDELET-TERVEZETE
Gerjen Község Önkormányzata Képviselő-testületének
......../2020 (.....) önkormányzati rendelete
a község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról
és Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 14/2003. (VI. 15.) sz. önkormányzati rendelet
módosításáról
Gerjen Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés
a) pontja valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.
§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 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) és a 13.§ (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 9. mellékletében meghatározott
véleményezésben részt vevő szervek és egyéb érdekeltek véleményének kikérésével a következőket
rendeli el:
1.§ Gerjen Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a község Szabályozási Tervének
jóváhagyásáról és Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 14/2003. (VI. 15.) sz.
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R) a 16/A.§-al egészül ki:
16/A.§
Különleges beépítésre nem szánt napelem park terület (Kk-ne)
(1) A Kk-ne jelű övezet, napelem park létesítésére szolgál, ahol az energiatermelő rendszerek, és
az azok üzemeltetéséhez, kiszolgálásához szükséges épületek és építmények helyezhetők el.
a) az övezetben előírt maximális építménymagasság: 4,5 m
(2) Az övezetben létesített napelem park névleges teljesítőképessége az 50 MW-ot együttesen
sem haladhatja meg.
(3) Az övezetben, a napelemparktól eltérő területhasználati határt is jelentő telekhatárok
mentén, a napelemek telepítésével egy időben cserjesort kell telepíteni”
2.§ A R. 1. mellékletét képező „SZ-1 jelű Külterület szabályozási tervlap” módosítással érintett
területeinek normatartalma helyébe e rendelet 1. mellékletének normatartalma lép.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
3.§ (1) E rendelet az elfogadást követő napon 2020.……………. lép hatályba. Rendelkezéseit a
hatályba lépését követően keletkezett ügyekben kell alkalmazni.
(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.
Gerjen, 2020. ………….. hó

jegyző

polgármester

Gerjen Község Önkormányzat Képviselőtestülete …../2020. (…..) rendelet

1. MELLÉKLETE

MELLÉKLETEK

1.MELLÉKLET:
ÖNK. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEI

2.MELLÉKLET:
ÖNK. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATA A PARTNERSÉGI ELJÁRÁS LEZÁRÁSÁRÓL

3.MELLÉKLET:
KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETRE

4.MELLÉKLET:
RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETRE

