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Nagybörzsöny község Pest megye északi szélén, a Börzsöny-hegység nyugati lábánál, a Hosszú-völgy 
bejáratánál, a Börzsönyi-patak völgyében helyezkedik el. Igazgatási területe kiterjed a hegység nyugati, 
erdősült vonulatainak jelentős részére, valamint azok lankás előterére és az Ipolyig kifutó völgyvidékre. 
Zsáktelepülés, megközelítése az Ipoly völgyében futó 1201 j. Szob – Hont összekötő útról 
Ganádpusztánál leágazó 12112 j. bekötő úton keresztül lehetséges. 

A község a Szobi járáshoz tartozik. Közigazgatási területe 5 069 ha, melynek alig 2 %-a, 97 ha a 
belterülete, népességszáma 800 fő körül van. 
 
Nagybörzsöny a településfejlesztés, településrendezés és településkép vonatkozásában az alábbi 
hatályos dokumentumokkal rendelkezik: 

 32/2010. (III. 17.) számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott Településfejlesztési 
koncepció,  

 88/2013. (XII. 17.) számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott Településszerkezeti terv, 
 10/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelettel megállapított Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és 

melléklete a Szabályozási terv (SZT-BEL és SZT-KÜL), 
 (módosítva az 5/2016. (V. 03.) önkormányzati rendelettel), 
 60/2017. (XII. 29.) számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott Településképi arculati 

kézikönyv, 
 a településkép védelméről szóló 11/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet. 

 
A jelenleg hatályos településrendezési eszközök a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 45. §-a alapján az OTÉK 2012. 
augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának 
figyelembevételével készültek és kerültek elfogadásra.  

A 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 45. § (1) bekezdése szerint „a 2012. december 31-én hatályban 
lévő, valamint az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeinek és 
jelmagyarázatának figyelembevételével elkészített és elfogadott településrendezési eszköz 2019. 
december 31-ig alkalmazható”. 

A fenti jogszabályi kötelezettség miatt szükséges a jelenleg hatályos és 2019. december 31-ig 
alkalmazható településrendezési eszközök teljes körű felülvizsgálata, és a vonatkozó hatályos 
jogszabályok – az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.); 
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Kormányrendelet; az országos településrendezési és építési követelményeket meghatározó 253/1997. 
(XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK) – előírásainak megfelelő új településfejlesztési koncepció és 
településrendezési eszközök (Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és a mellékletét 
képező Szabályozási terv) elkészítése. 

Nagybörzsöny Község Önkormányzata a fenti jogszabályi kötelezettségének eleget téve elhatározta a 
vonatkozó hatályos jogszabályok előírásainak megfelelő új településfejlesztési koncepció és 
településrendezési eszközök elkészítését, és a tervezési munkával megbízta a PLANNER–T Kft-t. A 
tervezési munka alapját az Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2018. (IV. 17.) számú határozata 
képezi (1. melléklet). Az Önkormányzat megindította a község Településfejlesztési koncepciója és 
Településrendezési eszközei készítése egyeztetésének eljárását. 
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A tervezési munka keretében készülő munkarészek az alábbiak: 

 Előzetes tájékoztató a településfejlesztési koncepcióhoz és a településrendezési eszközökhöz a 
314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 37. § (3) bekezdés szerint, 

 Megalapozó vizsgálatok a településfejlesztési koncepcióhoz és a településrendezési 
eszközökhöz a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 1. mellékletében foglalt tartalmi 
követelményeknek megfelelően, 

 Településfejlesztési koncepció a megalapozó vizsgálatok alapján, a 314/2012. (XI. 8.) 
Kormányrendelet 2. mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően, 

 Településrendezési eszközök a megalapozó vizsgálatok alapján, a településfejlesztési 
koncepciónak megfelelően, a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 6. melléklet szerinti 
jelmagyarázat figyelembevételével. 
Ezen belül: 
Településszerkezeti terv a teljes közigazgatási területre a 314/2012. (XI. 8.) 
Kormányrendelet 4. mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően: szerkezeti 
tervlap (m=1:10 000), a szerkezeti terv leírása, változások, a település területi mérlege, a 
területrendezési tervekkel való összhang igazolása, biológiai aktivitásérték számítása; 
Helyi Építési Szabályzat a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 5. mellékletében foglalt 
tartalmi követelményeknek megfelelően: rendelet-tervezet és a mellékletét képező 
szabályozási terv (belterületre m=1:2 000, külterületre m=1:10 000). 
A HÉSZ és a Településképi rendelet összhangjának megteremtése; 
Alátámasztó javaslatok a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 3. mellékletében foglalt 
tartalmi követelményeknek megfelelően: a környezetalakítás terve, szakági javaslatok, 
közlekedési javaslatok, közművesítési javaslatok, környezeti hatások és feltételek, 
szabályozási koncepció, a környezeti értékelés aktualizálása, az örökségvédelmi 
hatástanulmány aktualizálása. 

A koncepció és a településrendezési eszközök együtt kerülnek kidolgozásra, ezért közös megalapozó 
vizsgálat készül. 

A koncepció és a településrendezési eszközök kidolgozása a jelenleg hatályos településrendezési 
eszközök teljes körű felülvizsgálatával, azokra alapozva történik. 

A jelenleg hatályos településrendezési eszközökhöz kidolgozásra és egyeztetésre került Környezeti 
értékelés dokumentáció (2013. év) és Örökségvédelmi hatástanulmány (2013. év, Régészeti szakterületi 
munkarész 2010. év), ezek aktualizálása szükséges. 

A jelenleg is hatályos jogszabályok alapján elkészített Településképi arculati kézikönyv (2017. év) és a 
Településképi rendelet (2017. év) felülvizsgálata nem szükséges, megállapításai, előírásai figyelembe 
vételre kerülnek a tárgyi tervezési munkában. Sor kerül a Helyi Építési Szabályzat és a Településképi 
rendelet összhangjának megteremtésére. 

A településszerkezeti terv részét képező szerkezeti tervlap és a Helyi Építési Szabályzat mellékletét 
képező szabályozási terv az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisok felhasználásával készül. 
A szükséges állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisokat a földmérési és térinformatikai 
államigazgatási szerv biztosította az Önkormányzat részére (2018. 05.). 

A jogszabályi kötelezettség miatt és az időközben megváltozott, vonatkozó jelenleg hatályos 
jogszabályok előírásainak, tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően készülő 
koncepció és településrendezési eszközök kidolgozása során lehetőség nyílik a településrendezési 
eszközök szükséges részleges módosítására, változtatására is. 
 
Az Önkormányzat döntése szerint a hatályos településrendezési eszközök változtatásának konkrét 
pontjai: 

 A 991 és 992 helyrajzi számú (Völgy utca 4. és 6. sz.) ingatlanok átsorolása Lf-1 jelű építési 
övezetből Lf-4 jelű építési övezetbe – a szabályozási terv módosítását igényli, 

 A 249/2 hrsz-ú, zöldterület-közpark (Zkp) övezeti besorolású területen és műemléki környezetben 
(Szent István templom műemléki környezete) elhelyezkedő szabadtéri színpad bővítése és 
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tetővel való ellátása. A tervezett építmény elhelyezése céljából felülvizsgálandó a jelenlegi 
övezeti besorolás – a HÉSZ és a szabályozási terv módosítását igényli, 

 A belterület pincés területének déli szegélye rendezetlen, a rendezés érdekében a pincés terület 
déli határán út kialakításának lehetősége felülvizsgálandó – a szabályozási terv módosítását 
igényelheti. 

A tervezett módosításokkal érintett területek feltüntetésre kerültek a hatályos szabályozási terv 
kivonatain (4. melléklet).  
 
A településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök készítése egyszerre történik, ezért az 
egyeztetésük is egy eljárásban zajlik. Az egy eljárásban történő véleményeztetés során a 
településrendezési eszköz egyeztetési szabályai szerint kell az egyeztetési eljárást lefolytatni. Jelen 
esetben a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 36. § szerinti teljes eljárás lefolytatása szükséges. 

Az Önkormányzat megindította a község Településfejlesztési koncepciója és Településrendezési 
eszközei készítése egyeztetésének eljárását. Az egyeztetési eljárás kezdetekor a társadalmi bevonásnak, 
a teljes körű nyilvánosság biztosításának, a település lakosságának minél szélesebb körű 
tájékoztatásának módja a partnerségi egyeztetés szabályai szerint megtartott lakossági fórum, melyet 
az Önkormányzat megtartott (3. melléklet: Emlékeztető a lakossági fórumról). Ezután az Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozatot hozott a településrendezési eszközök módosításáról (2. melléklet). 

A teljes egyeztetési eljárás a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 37. § szerinti, jelen előzetes 
tájékoztatási szakasszal indul. 
 
Tájékoztató a környezeti vizsgálatról 

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet (Kr.) 
szerint környezeti vizsgálat lefolytatása kötelező a település egészére készülő településszerkezeti terv, 
helyi építési szabályzat és szabályozási terv esetében. 

Jelen Előzetes tájékoztató szolgálja egyben a környezeti vizsgálat lefolytatására és a környezeti 
értékelésre vonatkozó szakmai vélemény kikérését is a környezet védelméért felelős szervektől (Kr. 3. 
mellékletének II. pontja). 

 

Mellékletek 

1. 14/2018. (IV. 17.) számú Képviselő-testületi határozat (Településfejlesztési döntés) 
2. 39/2018. (VII. 31.) számú Képviselő-testületi határozat a településrendezési eszközök 

módosításáról 
3. Emlékeztető a lakossági fórumról 
4. Kivonatok a hatályos szabályozási tervből a tervezett módosításokkal érintett területek 

feltüntetésével 
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Mellékletek 

 

1. melléklet 

 
14/2018. (IV. 17.) számú Képviselő-testületi határozat  

(Településfejlesztési döntés) 
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2. melléklet 

 
39/2018. (VII. 31.) számú Képviselő-testületi határozat 

a településrendezési eszközök módosításáról 
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3. melléklet 

 
Emlékeztető az 1. lakossági fórumról 
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4. melléklet 

 
Kivonat a hatályos Szabályozási tervből 

 

 

 

Kivonat a részterületre vonatkozóan módosított hatályos Szabályozási tervből 

 

 

 

 


