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TANULMÁNYTERV 
Kishartyán község településrendezési  

tervének módosításához 
 

(Kishartyán, 072/1-2 és a 073/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra) 
 

 

A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salgótarján, 2012. május 20. 
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N Y I L A T K O Z A T 

 
 
Alulírott Kabókné Hulitka Zsuzsanna (lakcím: 3078 Bátonyterenye, Madách út 55.) kijelen-

tem, hogy a Kishartyán 073/1hrsz .-on tervezett különleges – sporttolási célú terület, vala-

mint a Kishartyán 072/1-2 hrsz .-on tervezett különleges beépítésre nem szánt –sportolási 

célú terület kialakításával járó költségeket teljes körően és 100 %-os mértékben az alábbiak 

szerint átvállalom és finanszírozom: 

� A településrendezési tevékenység elıkészítésének, a telekviszonyok rendezésének vagy 

megváltoztatásának, a talaj megtisztításának, a terület elıkészítésének, a településren-

dezési tervek, helyi építési szabályzat kidolgozásának költségeit átvállalom és finanszí-

rozom. 

� A településrendezési tervekben, helyi építési szabályzatban rögzített célokat, a telek fel-

használásának az ökológiai hálózat mőködésének fenntartását, szerkezetének funkcio-

nális és területi megırzése mellett történı támogatását és biztosítását, idıbeli korlátozás 

és feltétel esetén is vállalom és finanszírozom. 

� A 073/1 hrsz.-on tervezett építmény(ek), létesítmény(ek) elhelyezéséhez szükséges fel-

tételek biztosítása érdekében az útépítési, közmőellátási, közmő kiváltási, tereprendezé-

si, stb. munkákkal kapcsolatosan felmerülı költségek teljes egészét (100%) átvállalom és 

finanszírozom. 

� A rendezési terv módosításából eredı kártalanítási igényeket átvállalom az Önkormány-

zattól és finanszírozom. 

� Azon egyéb költségeket és ráfordításokat is átvállalom és finanszírozom, amelyek a be-

ruházás megvalósításának elıfeltételei vagy következményei és az Önkormányzatot ter-

helik, továbbá amelyek a településrendezési eszközök véleményezési eljárása során a 

véleményezık részérıl felmerülı, jogszabály által alátámasztott észrevétel kapcsán fel-

merülnek. 

� Kijelentem, hogy a településrendezési szerzıdést, kedvezı Képviselı-testületi döntést 

követıen, ezen nyilatkozatomban foglaltak betartásával megkötöm az Önkormányzattal. 

 

Bátonyterenye, 2012. máju 20. 

 

 

 ……………………….. 
 Kabókné Hulitka Zsuzsanna 
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MŐSZAKI LEÍRÁS 

Kishartyán, hrsz.: 072/1-2 és 073/1-2 

 
 
I. BEVEZETÉS 

 Megrendelı Kishartyán község külterületén lévı 072/1-2 és a 

073/1-2 hrsz.-ú ingatlanokon a lovas turizmus és a lovassporttal 

kapcsolatos fejlesztéseket kíván megvalósítani. 

 A hatályos településrendezési terv szerint a fenti ingatlanok mezı-

gazdasági területek. A tervezett fejlesztésekhez szükséges a telepü-

lésrendezési terv módosítása, melynek alapját képezi jelen tanul-

mányterv. 

 A tanulmányterv a 072/1-2 és a 073/1-2 hrsz-ra készül. 

 

II. A TERÜLET LEÍRÁSA 

 Kishartyán külterületén, a belterülettıl délre helyezkedik el, egykor 

ez volt a Tsz. Major területe. Az ingatlanok övezeti besorolása me-

zıgazdasági terület 3%-os maximális beépítettséggel. A területen 

meglévı épületek vannak, még a Tsz. Idejébıl maradtak fenn, rész-

ben felújítottak. 
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A volt Tsz. major területe jelenleg 

 
 A 073/1 hrsz.-ú ingatlan területe:  2 ha 1235 m2 

 Jelenleg: kivett major 

 A 073/2 hrsz.-ú ingatlan területe:         2470 m2 

 Jelenleg: közforgalom számára megnyitott magánút 

 
 A 072/1 hrsz.-ú ingatlan területe:         1004 m2 

 Jelenleg: rét 

 A 072/2 hrsz.-ú ingatlan területe:  1 ha 1030 m2 

 Jelenleg: legelı 

 
 
 A Tsz.-tıl keletre esı ingatlanok megközelítése a Tsz. területén ke-

resztül vezetı útról történt. A Tsz. magántulajdonba került, így a te-

rületen keresztül vezetı utat „kiváltották”, megkerülve a területet 

délrıl. Ez az út vezet a kishartyáni kılyukoldalhoz, mely egyben 

természetvédelmi terület is és sok látogatót vonz. 
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                  A kılyukoldal távolról….                        és közelrıl (google.hu) 

 
A tervezési terület megközelítése a Sóshartyán felé vezetı közútról 

leágazó 071 hrsz.-ú útról biztosított.  

 A 073/1 hrsz.-ú területnek 2 magántulajdonosa van, 1/3 illetve 2/3 

arányban. 

 A 072/1 és a 072/2 hrsz.-ú ingatlan szintén magántulajdonban 

van1/1 arányban. 

 
III. TERVEZETT MÓDOSÍTÁS 

 A módosítás tárgya a 073/1 hrsz.-ú ingatlan megosztása a tulajdoni 

hányadnak megfelelın, és a megfelelı övezeti besorolása a fejlesz-

tési elképzeléseknek megfelelıen, továbbá a 072/1-2 hrsz.-ú ingat-

lan megfelelı övezeti besorolása. 

 Az elképzelések a 073/1 hrsz.-ú ingatlan 1/3 résszel és a 072/1-2 

hrsz.-ú ingatlannal a lovasturizmus és a lovassport fejlesztésére irá-

nyulnak. 

A 073/1 hrsz.-on jelenleg is meglévı épületben angolboxos lóistálló 

van. 

 Az elképzelések között szerepel az istálló bıvítése, a tetıtérben 

panzió kialakítása, továbbá szolgálati lakás, esetleg vendéglátó léte-

sítmény építése. 
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 A szükséges gépkocsi parkoló kialakítását is ezen területen belül kell 

kialakítani. 

 A 072/1 hrsz.-ú terület továbbra is marad mezıgazdasági terület. 

A 072/2 hrsz.-ú ingatlan is lovassport célját szolgálja (jelenleg is itt 

vannak napközben a lovak). 

 A fenti elképzelések, a létesítmények elhelyezésére a jelenlegi álta-

lános mezıgazdasági területi övezeti besorolás nem ad lehetıséget, 

ezért szükséges megfelelı építési övezetbe, vagy övezetbe besorolni 

a területet. A terület szabályozását a tervezett létesítmények para-

méterei szerint kell meghatározni úgy, hogy az OTÉK elıírásai mel-

lett az Országos Területrendezési Tervben (OTrT) és Nógrád Megye 

Területrendezési Tervében foglaltak is betartásra kerüljenek.  

 
IV. JAVASLAT A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁRA 

A tervezett fejlesztési elképzelések igénylik a hatályos településren-

dezési terv módosítását, mely a következı munkarészeket igényli: 

- szerkezeti terv módosítása (M=1:10 000 méretarányban) 

- külterületi szabályozási terv módosítása (M=1:10 000) 

- szerkezeti leírás módosítása (határozat tervezet) 

- Helyi építési szabályzat módosítása (rendelet tervezet) 

- az Országos Területrendezési Terv és Nógrád megye Területren-

dezési Tervével való összhang igazolása 

 Szerkezeti terv módosítási javaslat (M=1:10 000) 

A 073/1 hrsz.-ú ingatlan 1/3 részén tervezett lovasturizmus, lo-

vassporthoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére beépítésre 

szánt területbe célszerő sorolni, azon belül különleges területbe – 

nagykiterjedéső sportolási célú területbe (K-Sp jelő). 

A 072/2 hrsz.-ú ingatlan továbbra is beépítésre nem szánt terület 

marad, de a mezıgazdasági terület helyett különleges beépítésre 

nem szánt terület-nagykiterjedéső sportolási célú területbe (Kk-

Sp jelő). 
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 Szabályozási terv módosítási javaslat (M=1:10 000) 

A 073/1 hrsz.-ú területrészen tervezett létesítmények elhelyezé-

séhez az alábbi építési övezeti elıírást javasoljuk: 

- övezeti besorolás: különleges terület (K-Sp jelő) 

- beépítési mód:  szabadon álló 

- legnagyobb beépítettség: 25 % 

- legnagyobb építménymagasság: 6,00 m  

- legkisebb telekterület:  5000 m2 

- legkisebb zöldfelület:  50 % 

 

Az elıírások szerinti gépjármőparkolót telken belül kell biztosítani. A 

különleges területen az építmények elhelyezésére célszerő építési 

helyet meghatározni, megadva a legkisebb elı-, oldal- és hátsókerti 

méreteket. 

A tervezési területtıl északra lévı, 067 hrsz.-ú ingatlanból igény 

esetén a területhez csatolható, amennyiben a mezıgazdasági terület 

intenzív mezıgazdasági mővelésre nem alkalmas és a terület mezı-

gazdasági mővelésbıl kivonható. 

A 072/2 hrsz.-ú ingatlan övezeti besorolása, elıírásai a követke-

zık: 

- övezeti besorolás: különleges beépítésre nem szánt 
terület (Kk-Sp jelő)  

- legkisebb telekterület:  5000 m2 

A területen építmény nem helyezhetı el. 

 
V.  KÖZLEKEDÉS, A LÉTESÍTMÉNYEK KÖZMŐVEL VALÓ ELLÁTÁSA 

 1) Közlekedés 

Mindkét ingatlan  (073/1 és 72/2 hrsz.) megközelítése a Sóshartyán 

felé vezetı összekötı útról leágazó 071 hrsz.-ú útról biztosított. A 

Helyi építési szabályzat szerint győjtıút funkciót tölt be és 20 m-ben 

határozza meg a szabályozási szélességét. 
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2) Közmővek 

a) Vízellátás 

Az ivóvízvezeték kiépült, a tervezett létesítmények vízellátása az 

ivóvízhálózatról biztosítható. 

b) Szennyvízelhelyezés 

A területhez szennyvízcsatorna hálózat nem épült ki. A tervezett lé-

tesítmények szennyvízelvezetését, elhelyezését a meglévı szenny-

vízhálózat távolsága miatt szennyvíztisztító kisberendezéssel lehet 

megoldani. 

 c) Villamos energia, főtési energia ellátás 

A villamos energia hálózat légvezetéken kiépítésre került, a villamos 

energia ellátás errıl biztosítható. Főtési energiaként felmerült meg-

újuló energia források alkalmazása (napkollektorok). 

 
VI. ÖSSZEFOGLALÁS 

A tervezett fejlesztések, melyek az idegenforgalomra, a lovas turiz-

musra épül, illeszkedik a település fejlesztési koncepciójába, hiszen 

a kılyuk barlanghoz vezetı út mellett helyezkedik el a tervezési te-

rület. 

A terület nem érint régészeti lelıhelyet, már beépült területrıl van 

szó.  A terület mellett természet terület található. 

A területen megfelelı növényzet telepítésével az építmények tájba 

illesztése is biztosított. 

 
A tanulmánytervben szereplı szerkezeti és szabályozási terv módo-

sítására csak javaslatot teszünk, amely szükség esetén – hatósági 

elıírások végett – a módosítás során még változtatható. 

 
Salgótarján, 2012. május 20. 

 

 Karácsony Ágnes 
 vezetı településtervezı 
 TT1/12-0125/2016 


