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BEVEZETÉS 

Fülöpháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2015. (I. 29.) sz. határozatában 
döntött a Fülöpháza belterület, 204/1, 204/2, 204/3, 204/5, 204/6, 204/7, 204/8, 204/9, 
204/10, 204/11, 204/12, 204/13, 204/14, 204/15, 204/16, 202/3, 202/4, 202/5, 202/5, 
202/6, 202/7,  202/710 hrsz-ú ingatlanok  által határolt tömbön belül csendes ipari terület 
kijelöléséről, a Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv eseti 
módosításának szükségességéről. A terv módosítását a KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. készíti 
az Önkormányzat megbízása alapján. 
 
Jelen terv készítésnek célja, hogy a Fülöpháza, Arany János utca – Ady endre utca – Zrínyi utca 
– Petőfi utca által határolt területen lehetőséget biztosítani csendes ipari (környezeti 
hatásvizsgálat nélkül végezhető ipari gazdasági tevékenység) vállalkozások megtelepedésének 
megvalósítására.  
 
Az érintett ingatlanok a módosított 63/2011.(VI.24.) Kt határozat számon elfogadott Fülöpháza 
Község Településszerkezeti terve szerint Lf, azaz Falusias lakóterületbe sorolt, melyet Gksz azaz 
gazdasági kereskedelemi-szolgáltató területfelhasználási kategóriába tervezett átsorolni 
a Helyi Építési Szabályzatban annak megfelelő, egyedi építési övezet képzésével.  
A változtatás új beépítésre szánt terület kijelölésével nem jár, így a biológiai egyenérték szinten 
tartása biztosított. 
 
A tervezett módosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban:TJ) előírásai szerinti 
egyszerűsített véleményezési eljárás keretében  és az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos 
tartalmi követelményei szerint, készül. 
 
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 
4. § (5) bekezdése alapján, – az illetékes államigazgatási szervek megnyilatkoztatásra kerültek a 
környezeti vizsgálat készítésének szükségessége tárgyában.  
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1. HATÁROZAT TERVEZET 

../2015. (…..) Kth sz. határozat 
 

Fülöpháza Településszerkezeti Tervének módosítása Arany János utca – Ady Endre utca – 
Zrínyi utca – Petőfi utca által határolt területének vonatkozásában 

 

1. Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 63/2011. (VI.24.) Kt. sz. határozat 
mellékleteként jóváhagyott Településszerkezeti Tervét a jelen határozat mellékletét képező L-1 jelű 
leírás és T-1 jelű tervlap szerint módosítja. 

 

2. Jelen határozat a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése szerinti közlését követő 5. 
napon, de leghamarabb az elfogadástól számított 15. napon lép hatályba. 

 
 
 
Határidő:  azonnal  
Felelős: polgármester 
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Fülöpháza Község Településszerkezeti Tervének módosítása Arany János utca – Ady 
Endre utca – Zrínyi utca – Petőfi utca által határolt területének vonatkozásában 
 

 
 

L - 1 
jelű melléklete 

 
Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 63/2011. (VI.24.) Kt. sz. határozatával 
elfogadott, módosított Településszerkezeti tervének (a továbbiakban: TSZT) leírása az alábbiak 
szerint egészül ki, illetve módosul, Fülöpháza, módosítása Arany János utca – Ady Endre utca – 
Zrínyi utca – Petőfi utca által határolt területére vonatkozó településszerkezeti terv 
módosítással: 
 
 
1. A TSZT leírás 28. oldalán a „4. A település igazgatási területe felhasználásának 

területi mérlege” című táblázat szerkezete és a táblázatban az Lf és Gksz 
területfelhasználásra vonatkozó megállapítások az alábbiak szerint módosulnak: 

„ 

területfelhasználási 
egység  

a TSZT 2010 évi 
módosításával 
meghatározott 

területfelhasználás 
változások 

térmértéke (ha) 

a 
54/2014.(VI.26.) 
sz. Kt.határozat 

TSZT 
módosításával 
meghatározott 

területfelhasználás 
változások 

térmértéke (ha 

a TSZT 2015 évi 
módosításával 
meghatározott 

területfelhasználás 
változások 

térmértéke (ha) 

tervezett 
terület 

felhasználási 
egység területe 
összesen (ha) 

Beépítésre szánt területek 

Lakóterületek 

Lf 
falusias 
lakóterület 

- 0,6619 
- 0,7682 
- 0,6019 
- 0,3849 
+ 0,5696 
+ 0,5995 
Összesen:  
- 1,2478 

-0,7528 - 2,1916 39,753 

Gazdasági területek 

Gksz 
kereskedelmi, 
szolgáltató 
terület 

- 0,574 
- 0,5753 
- 1,3224 
+ 0,5754 
- 0,8465 

+ 10,3700 
+ 10,3107 
Összesen:  

+ 17,9379 

 

+ 2,1916 33,6157 
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2. A TSZT leírás 28. oldalán az „Összesítő táblázat” szerkezete és a táblázatban az Lf és 
Gksz területfelhasználásra vonatkozó megállapítások az alábbiak szerint módosulnak: 

 

területfelhasználási egység  

a TSZT 2010 évi 
módosításával 
meghatározott 

területfelhasználás 
változások 

térmértéke (ha) 

a 
54/2014.(VI.26.) 
sz. Kt.határozat 

TSZT 
módosításával 
meghatározott 

területfelhasználás 
változások 

térmértéke (ha 

a TSZT 2015 évi 
módosításával 
meghatározott 

területfelhasználás 
változások 

térmértéke (ha) 

tervezett 
terület 

felhasználási 
egység területe 
összesen (ha) 

Beépítésre szánt területek 

Lakóterületek 
Lf falusias lakóterület - 1,2478 -0,7528 - 2,1916 39,753 
Gazdasági területek 

Gksz 
kereskedelmi, 
szolgáltató terület 

+ 17,9379 
 

+ 2,1916 33,6157 

 
„ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fülöpháza, 2015. június hó 
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Sin Emília
TT/1 01 01-4657

J-1

1:2500

2015. március

1974

kötelező szabályozási elemek
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Nemzeti Park területe
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táji-, természeti értékek védelme
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2. RENDELET TERVEZET 
 

Fülöpháza Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének  

..../201. (….)Ktr. számú rendelete  
 

Fülöpháza Község Helyi Építési Szabályzatról szóló 
8/2011.(VI.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
Fülöpháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében,  
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. §. (1) bekezdésében 
foglalt feladatkörében eljárva, a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 13.§ (1) 
bekezdésében,  
valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településfejlesztési eszközökről, valamint az egyes sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Tr.) 45.§ (2) ba) pontjában, a 32.§ (3) bekezdésben foglaltakra 
figyelemmel, a Tr. 9. számú mellékletben megjelölt véleményezési jogkörben eljáró szervek, illetve a 
partnerségi egyeztetés szabályai szerint a partnerek véleményének kikérésével Fülöpháza Község Helyi 
Építési Szabályzatról szóló 8/2011.(VI.24.)  önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli 
el: 

1. §. 
 
(1) Jelen rendelet 1. számú melléklete az SZT-1 jelű szabályozási terv.  
(2) Jelen rendelet területi hatálya az (1) bekezdésben meghatározott SZT-1 jelű szabályozási terven a 

szabályozási terv területi hatálya területként meghatározott: Fülöpháza, Arany János utca – Ady 
Endre utca – Zrínyi utca – Petőfi utca által határolt területre terjed ki. 

(3) Jelen rendelet alkalmazása során az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 
253/1997. (XII. 20.) kormány rendelet 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi 
követelményeit és jelmagyarázatát kell figyelembe venni. 

 
2. §. 
 

Az „R” az alábbi 16/A.§-al egészül ki: 
 

„16/A. § 
Gksz-csi 

kereskedelmi – szolgáltató csendes ipari gazdasági területek 
 

(1) A Gksz-csi jelű építési övezetben az építési telkekre meghatározott beépítési határértékek: 

Kialakítható legkisebb telekterület-méret (m2) 700  

Legkisebb kialakítható telekszélesség (m) új osztás esetében minimum 17,0 

Beépítési mód 16.§ (2) bekezdésbe foglaltak szerint 

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%) 60,0 

Megengedett legnagyobb építménymagasság (m) 9,0 
 

Előkert (m) min. 3,0 méter kivétel a (2)- (3) bekezdésben foglaltak 
szerint 

Oldalkert (m) min. 4,5 méter kivétel (2) - (3) bekezdésben foglaltak 
szerint 

Hátsókert (m) min. 4,5 méter kivétel (2) - (3) bekezdésben foglaltak 
szerint  

Zöldfelület legkisebb mértéke (%) 20,0 

megengedett legnagyobb szintterületi-mutató (m2/m2) 1,2 
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(2) A Gksz-csi jelű építési övezetben kialakult beépítési mód a szabadonálló beépítés.  
(3) Az építési övezetben: 

a) tojáscsomagoló,  
b) zöldségfeldolgozó,  
c) palackozó üzem,  
d) tanműhely,  
e) raktár 
f)  iroda 
g) valamint egyéb  
nem jelentős zavaró hatású, környezeti hatásvizsgálatra nem kötelezett ipari, üzemi gazdasági 
rendeltetési célú épületek és azok kiszolgáló építményei helyezhetők el, ahol a helyben feldolgozott 
termény-, termék értékesítése megengedett. 

(4) A Gksz-csi építési övezetben meglévő lakóépület megtartható, felújítható, bővíthető, azonban új 
rendeltetéséként a lakó funkció elhelyezése nem megengedett, kizárólag a tulajdonos, használó 
számára kiegészítő rendeltetésként, mint szolgálati lakás.” 

 
3. § 

Záró rendelkezések 
 
(1) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az "R" SZT/b-2011. jelű Szabályozási Terv (Belterület) 

M 1: 2 000 méretarányú szelvény a jelen rendelet területi hatályára vonatkozóan hatályát veszti, és 
helyébe az 1. § (1) bekezdésben meghatározott SZT-1 jelű Szabályozási Tervlap lép. 

(2) Jelen rendelet és mellékelte a közlését követő 5. napon, de leghamarabb az elfogadástól számított 
15. napon lép hatályba, előírásait az azt követően indult eljárásokban kell érvényesíteni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fülöpháza, 2015. …………… 
 
 

…………………………………….   
 ………………………………………. 
  

Polgármester Jegyző 
 
 
 
Rendelet kihirdetésre került: 
        ………………………………………. 
 

 Jegyző 
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II. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 
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1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 

1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi 
kapcsolatok 

 

Fülöpháza a Dél-Alföldi régió észak-nyugati részén található. Bács-Kiskun megyében 
Kecskeméttől 15 km-re, a Kiskunság északi részén helyezkedik el.   
Fő közúti kapcsolata, a Dunaföldvárat Kecskeméttel összekötő 52. számú másodrendű főút, ami 
egyben kapcsolatot biztosít az M5-ös utópályával is. Észak-déli irányú közlekedési kapcsolatát a 
5215 j. mellékút biztosítja. 
A településnek vasúti kapcsolata nincsen. 
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A rendezéssel érintett terület Fülöpháza belterületén helyezkedik el, a belterület déli részén. A 
tömböt észak-nyugatról az Arany János utca, észak-keletről az Ady Endre utca, délről a Petőfi 
utca határolja. 
A terület településen belüli közlekedési kapcsolata megfelelő. Gépjárművel a város tengelyét adó 
Petőfi utcáról, a belterület keleti határát jelentő gyűjtőútról, az Ady Endre utcáról, dél felől, a 
Zrínyi utcából, valamint a Széchenyi utcából közelíthető meg. 
 
A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 
 
Az Országos Területrendezési Tervről szóló többször módosított 2003. évi XXVI. törvény 
(OTrT) Fülöpházát az 100 ha alatti települési térségbe sorolja. 
 

 
OTrT Szerkezeti terve 

A tervezési területet érintő térség: 
 Települési térség: 100 ha alatti települési térség 

országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított 
területfelhasználási kategória, amelybe a település belterülete, valamint a belterületen 
kívüli beépített és beépítésre szánt területek tartoznak. 

  
A tervezési terület környezetét az alábbi hálózati elemek érintik: 

 Meglévő 52. sz. másodrendű főút nyomvonala 
 OTrT alapján tervezett Nabucco földgázszállító vezeték nyomvonala 
 Nagynyomású földgázszállító vezeték  
 Nagy-középnyomású földgázszállító vezeték 
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Fülöpháza érintettsége az országos térségi övezetekkel 
 

Az OTrT övezetei 
Település 

érintettsége 
Tervezési terület 

érintettség 
Az országos ökológiai hálózat övezete (3/1.) igen nem 
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete (3/2.) nem nem 
Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete (3/3.) nem nem 
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete (3/4.) igen igen 
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete (3/5.)  igen igen  
Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete (3/6.) nem nem 
Országos vízminőség védelmi terület (3/7.) nem nem 
Nagyvizi meder és a vásárhelyi terv továbbfejlesztése keretében 
megvalósítható vízkárelhárításicélú szükségtározók területének övezete 
(3/8.) 

nem 
nem 

Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete (3/9.) nem nem 

 
A rendezéssel érintett területet közvetlenül az országos ökológiai hálózat övezete és a 
tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek övezete érinti.   
 

   
Országos ökológiai hálózat 
övezete (3/1.) 

Kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterület övezete (3/4.) 

Tájképvédelmi szempontból 
kiemelten kezelendő terület 
övezete (3/5.) 

 
Bács-Kiskun megye Területrendezési Tervét Bács-Kiskun Megye Közgyűlése a 19/2011 (XI. 
29) Ök. rendelettel (TRT rendelet) hagyta jóvá, melynek célja, hogy meghatározza a megye egyes 
térségei területfelhasználásának feltételeit, a műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi 
építmények összehangolt térbeli rendjét. 
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A Térségi Szerkezeti Terv a tervezési területet és környezetét mezőgazdasági térség és 
hagyományos vidéki települési térségbe sorolja.  
 
TRT rendelet vonatkozó előírásai: 

6. § (2) 
 

b) a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület területfelhasználási 
egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület területfelhasználási 
egység nem jelölhető ki; 
e) hagyományosan vidéki települési térség a nagyvárosias lakóterület kivételével bármely  
települési területfelhasználási egységbe sorolható; 
 
A szerkezeti terv alapján a tervezési területet a hálózati elemek és építmények közül a 5215 jelű 
mellékút érinti közvetlenül, ezen kívül csak tágabb környezetében helyezkednek el közlekedési 
hálózati elemek: 
 

- Kecskemét (5. sz. főút) – Solt – (Dunaföldvár (6. sz. főút)) 
 
Fülöpháza közigazgatási területét NEM érintő térségi övezetek (TRT rendelet 1/19. sz. melléklet 
szerint): 

 kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete; 
 térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete; 
 kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete; 
 felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete; 
 ásványi nyersanyag gazdálkodási terület övezete; 
 együtt tervezhető térségek övezete; 
 kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete; 
  világörökség és világörökség-várományos terület övezete; 
 történeti település övezete; 
 nagyvízi meder övezete; 
 vízeróziónak kitett terület övezete. 

 
A további térségi övezetek érintik ugyan Fülöpháza közigazgatási területét, de az övezeti tervlap 
kivágatokból jól látszik, hogy a tervezési területet csak két térségi övezet érinti, a földtani 
veszélyforrás területe és a széleróziónak kitett terület övezete. A földtani veszélyforrás terület 
övezet esetében csak az érintett települések kerültek meghatározásra, a ténylegesen érintett 
területek lehatárolását a településrendezési eszközökben kell elvégezni. 
 
Bács-Kiskun Megye Területrendezési Terve az érintett megyei övezetről külön nem rendelkezik, 
a hatályos OTrT vonatkozó rendelkezései: 
 
Földtani veszélyforrás területének övezete 
25. § (1) A földtani veszélyforrás területének övezetét a településrendezési eszközökben kell a tényleges 
kiterjedésnek megfelelően lehatárolni. 
(2) Az övezet területén új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a bányafelügyelet a 
településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott véleményében hozzájárul. 
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3/2 sz. melléklet: kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterület övezete 

3/3 sz. melléklet: országos jelentőségű 
tájképvédelmi terület övezete 

 

 
 

3/9 sz. melléklet: magterület övezete, 
ökológiai folyosó övezete és pufferterület 
övezete 

3/10 sz. melléklet: erdőtelepítésre alkalmas 
terület 

 

 
 

3/11 sz. melléklet: térségi komplex 
tájrehabilitációt igénylő terület övezete és az 
övezet által érintett település (OTrT 
megszüntette) 

3/14 sz. melléklet: rendszeresen belvízjárta 
terület 
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3/16 sz. melléklet: földtani veszélyforrás 
területe övezete és az övezet által érintett 
település   

3/18 sz. melléklet: széleróziónak kitett terület 
övezete és az övezet által érintett település 
(OTrT megszüntette) 

 

A tervezési területet érintő országos és kiemelt térségi övezetek, azok kapcsolata és alkalmazása az 
MTv.-vel módosított OTrT szerint 

Országos 
Területrendezé
si Terv 

Kiemelt térségi és 
megyei 
területrendezési terv 

Bács-Kiskun Megye TrT 
szerinti térségi övezetek 

A településrendezési eszköz 
készítése során 

a) Országos 
ökológiai 
hálózat 3/1. 
melléklet 

a) Magterület 
b) Ökológiai folyosó 
c) Pufferterület 

a) magterület övezete, 
b) ökológiai folyosó 
övezete, 
c) puffer terület övezete, 

Nem érintett az OTrT és a 
Bács-Kiskun Megyei TrT által 
Adatszolgáltatás alapján 
ábrázolva (DINPI) 

d) Kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterület 3/4. melléklet 

e) kiváló termőhelyi 
adottságú erdőterület övezete 

Nem érintett az OTrT és a 
BKM TrT által  

 
d) Erdőtelepítésre 
javasolt terület 

f) erdőtelepítésre alkalmas 
terület övezete, 

Nem érintett a BKM TrT által 
Adatszolgáltatás alapján 
ábrázolva (FÖMI) 

  
h) térségi komplex 
tájrehabilitációt igénylő 
terület övezete, 

Nem érintett a BKM TrT által 
OTrT megszünteti, nem kell 
alkalmazni az OTrT 31/B.§ g) 
pont szerint 

e) Országos jelentőségű tájképvédelmi 
terület 3/5. melléklet (MTv. 39.§ (2) bek. 
szerint 2014. dec. 30-tól Tájképvédelmi 
szempontból kiemelten kezelendő terület 
övezete) 

i) országos jelentőségű 
tájképvédelmi terület 
övezete 

Érintett OTrT és BKM TrT 
által  

 
f) Rendszeresen 
belvízjárta terület 

p) rendszeresen belvízjárta 
terület övezete 

Nem érintett a Bács-Kiskun 
Megyei TrT  által  

 
g) Földtani veszélyforrás 
területe 

r) földtani veszélyforrás 
területének övezete 

Érintett a BKM TrT által 

  

t) széleróziónak kitett 
terület övezete, 

Érintett a BKM TrT álta, 
OTrT megszünteti, nem kell 
alkalmazni az OTrT 31/B.§ g) 
pont szerint 
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1.2. A hatályban lévő településfejlesztési döntések bemutatása 

1.3.1. Integrált településfejlesztési stratégia vonatkozó megállapításai 

Fülöpháza Község Önkormányzata nem rendelkezik Integrált Településfejlesztési Stratégiával.  

1.3. A hatályban lévő településrendezési eszközök 

A település hatályos településrendezési eszközei:  
 Fülöpháza teljes közigazgatási területét érintő 63/2011. (VI.24.) Kt. határozattal 

elfogadott, 54/2014. (VI. 26.) Kt. határozattal módosított Fülöpháza Település 
Településszerkezeti Terve (TSZT),  

 Fülöpháza község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2014. (VI. 30.) Ör. 
módosított 8/2011 (VI. 24.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Fülöpháza Helyi 
Építési Szabályzata és Szabályozási Terve. 

1.4.1. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai 

Fülöpháza Településszerkezeti Terve szerint a teljes tervezési terület a közlekedési területek 
kivételével falusias lakóterület területfelhasználási kategóriába sorolt, melyek a település 
belterületén helyezkednek el. A tervezési területtel határos külterületek általános, illetve 
korlátos mezőgazdasági területek. 

 
Kivonat a 63/2011. (VI.24.) Kt. határozattal elfogadott Fülöpháza Település 

Településszerkezeti Tervéből 

 
Közlekedési elemek: A tervezési területet határoló közterületek Közlekedési területbe (Köu) 
soroltak. A TSZT a belterület bekötőútját, belterületen a Petőfi 5215 sz.-ú összekötő útként 
ábrázolja. A területet érintően a TSZT autóbuszmegállót jelöl a Petőfi utcában.  
 



1974 - Fülöpháza, Arany János u. – Ady Endre u. – Petőfi u.  - Zrínyi u. - által határolt terület TSZT, HÉSZ 
módosítás/2015 

 

                                                                            KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 
 

                                                             

                                                                SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730 , Fax: 290-9191, 
                                                                           E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu 
                                                                                                   www.kasib.hu 

 

21 

21 

A tervezési terület környezetét számos korlátozó elem érinti, melyek elsősorban 
természetvédelmi tájvédelmi korlátozó elemek. A tervezési területtől, a bekötő úttól délnyugatra 
a Nemzeti park és Natura 2000 terület található, mely egyben ökológiai hálózat magterület is 
egyben, továbbá településkép-védelmi terület. Az ÉK-i oldalon ökológiai hálózat magterületébe 
tartozó természeti terület található, mely közvetlen nem határos a tervezési területtel. (lásd: V-3. 
számú „Fülöpháza Településszerkezeti Terve - ,kivonat” című rajzi munkarészt)  
 
A TSZT szöveges leírásában az alábbi tartalmi elemek a relevánsak:  
Falusias lakóterületek (Lf) 
A falusias lakóterületek településszerkezeti terven jelölt rajzi jele Lf/0,5. A jelben a /0,5 a 
megengedett legnagyobb szintterület - sűrűséget határozza meg. 
Fülöpháza település beépítésre szánt lakóterületei a falusias lakóterület területfelhasználási 
egységbe soroltak. A falusias lakóterület területfelhasználás legfeljebb 7,5 m-es magasságú 
lakóépületek, a mező- és erdőgazdasági építmények, továbbá a helyi lakosságot szolgáló, nem 
zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató és kézműipari építmények elhelyezésére szolgál. 
A településszerkezeti tervben a falusias lakóterület területfelhasználási egységekbe sorolt 
területeken a meghatározott megengedett legnagyobb szintterület - sűrűség 0,5 m2/m2. 
A település beépítetlen lakóterületeinek szabályozásának igazodnia kell a kialakult falusias 
lakóterületek beépítési struktúrájához. A tervezett építési övezetekre vonatkozó szabályokat 
úgy kell megállapítani, hogy az újonnan kialakuló településszerkezet illeszkedjen a kialakult 
falusias lakókörnyezethez. 
A már kialakult falusias lakóterületeken lehetőséget kell biztosítani a falusias gazdasági 
épületek, építmények fennmaradására, de a területre vonatkozó építési övezetek létrehozásánál 
kiemelt figyelmet kell fordítani a telepítési szabályok kidolgozására, a fenntartható egészséges 
lakókörnyezet biztosítása érdekében. 

1.4.2. A hatályos helyi építési szabályzat és szabályozási terv megállapításai 

A Fülöpháza területre hatályos szabályozási terve a tervezési területet jellemzően oldalhatáron 
álló beépítési mód szerint beépíthető falusias lakóterületbe (Lf-O), települési összekötő utak 
területének övezetébe (Köu-II), kiszolgáló és lakó utak, külterületi földutak övezetébe (Köu-III) 
sorolja. 
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Kivonat a 8/2011 (VI. 24.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Fülöpháza 
Szabályozási Tervéből 

 
A tervezési területet érinti a 20kV-os villamosenergia vezeték és biztonsági övezete. A vizsgálat 
terület környezetét pedig több természeti, táji érték védelmét biztosító magasabb rendű 
jogszabállyal megállapított védelmi és korlátozó elem, mint a Nemzeti Park területe, Natura 
2000 terület és országos ökológiai hálózat. 
 

Falusias lakóterületek általános előírásai 
 
(1) A falusias lakóterületek építési övezeteiben nem helyezhető el üzemanyagtöltő állomás. 
(2) Építési telken, építési helyen belül több fő rendeltetésű épület is elhelyezhető, a telepítési - 

és tűztávolságok betartásával. Építési telkenként maximum két lakás helyezhető el. 
(3) A falusias lakóterület építési övezeteiben kiszolgáló funkciók különálló épületben is 

elhelyezhetők, de az a), b), és c) pontokban meghatározottak közvetlenül utcafrontra nem 
telepíthetők: 

a) állattartás céljára szolgáló építmények az állattartási rendelet előírásainak betartása 
mellett, 

b) mező és erdőgazdasági és azt kiszolgáló üzemi, és raktározást szolgáló építmények, 
c) nyárikonyha, mosókonyha, szárító, egyéb tárolóépítmény (tüzelőanyag, 

szerszámkamra, továbbá szín, fészer, magtár, góré, csűr és más tároló). 
(4) A falusias lakóterület építési övezeteiben területen az OTÉK 1. sz. melléklet 67. pontjában 

meghatározott melléképítmények elhelyezhetők, amennyiben az egyes építési övezetre 
vonatkozó előírások másképp nem rendelkeznek.  

(5) A falusias lakóterület építési övezeteiben csak zárt trágyatároló létesíthető. 
(6) A falusias lakóterület építési övezeteiben az építési helyet általánosan – a magasabb szintű 

jogszabályok szerint a jelen rendeletben meghatározott eltérésekkel, és kiegészítésekkel – 
az alábbi elő-, oldal- és hátsókert méretek határozzák meg: 

a) előkert: az utcában kialakult építés vonalához igazodva (legalább a 3-3 szomszédos 
ingatlan beépítéséhez igazodva), ha ez egyértelműen nem eldönthető minimum 5,00 



1974 - Fülöpháza, Arany János u. – Ady Endre u. – Petőfi u.  - Zrínyi u. - által határolt terület TSZT, HÉSZ 
módosítás/2015 

 

                                                                            KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 
 

                                                             

                                                                SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730 , Fax: 290-9191, 
                                                                           E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu 
                                                                                                   www.kasib.hu 

 

23 

23 

méter, az építési vonal oldalkertet meghatározó elhelyezkedését a kedvező tájolás 
figyelembevételével kell kialakítani,  

b) oldalkert: az OTÉK 35. § (3) b) szerinti érték, de legalább 3,0 méter, 
c) hátsókert: az építési övezetben megengedett legnagyobb építménymagasság értéke, de 

legalább 6,0 méter. 
(7) Oldalhatáron álló építési helyen belül az épületeket az oldalsó telekhatáron (amelyhez az 

építési hely kapcsolódik) vagy attól legfeljebb 1,5 méteren belül kell elhelyezni. 
(8) A szabályozási terven feltöltendő területként jelölt ingatlanok természetes terepfelülete 

hatósági döntés alapján megváltoztatható, a rendeltetésszerű építmény-, illetve 
telekhasználat műszaki követelményeinek biztosítása érdekében. 

 
Lf-O 

Jellemzően oldalhatáron álló beépítési mód szerint beépíthető falusias lakóterület 
 

(1) Az Lf-O jelű építési övezetben az építési telkekre meghatározott beépítési határértékek: 

Kialakítható legkisebb telekterület-méret (m2) 700  

Legkisebb kialakítható telekszélesség (m) új osztás esetében minimum 16,0 
Beépítési mód 11.§ (2) bekezdésbe foglaltak szerint 
Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%) 30,0 
Megengedett legnagyobb építménymagasság (m) 4,5 
Előkert (m) 10.§ - ban foglaltak szerint 
Oldalkert (m) 10.§ - ban foglaltak szerint 
Hátsókert (m) 10.§ - ban foglaltak szerint  
Zöldfelület legkisebb mértéke (%) 50,0 
megengedett legnagyobb szintterületi-mutató 
(m2/m2) 

0,6 

 

(2) Az Lf-O jelű építési övezetben a jellemző és kialakult beépítési mód az oldalhatáros beépítés. 
Saroktelek esetén megengedett a szabadonálló beépítés és az ikres beépítési mód, 
amennyiben az így kialakuló építési helyek a szomszédos ingatlanok építési jogait nem 
korlátozzák. 

(3) Az Lf-O jelű építési övezetben a mezőgazdasági területekkel közvetlenül határos telekhatár 
mentén három szintes növényállomány, védőfásítás telepítendő. A védőfásítást minimum 
10 méter sávszélességben kell kialakítani, kettős fasorral, melyet középen és a széleken 
három cserjesáv kísér. A fasorok tőtávolsága és sortávolsága 5 méter, a cserjék telepítési 
tőtávolsága 1 méter. 

(4) A telektömb újraosztással érintett tömb feltárása magánúttal is megvalósítható. A magánút 
kialakításánál jelen rendelet – magánutak létesítésére vonatkozó - előírásait kell figyelembe 
venni. 

 
 

Közlekedési és közmű területek általános előírásai 
 
(1) A közlekedési területek a közúti közlekedés területeire tagozódnak, ezek:  

a) Köu-I jelű, a másodrendű főutak területének övezete, 
b) Köu-II jelű, a települési összekötő utak területének övezete, 
c) Köu-III jelű, kiszolgáló és lakó utak, külterületi földutak övezete, 
d) övezetbe nem sorolt közlekedési területek. 

(2) A közlekedési terület a meglévő országos, meglévő és tervezett helyi közutak, közforgalom 
céljára átadott magánutak, és mindezek csomópontjai és a hozzájuk tartozó létesítmények 
elhelyezésére szolgál. Az övezetbe nem sorolt közlekedési területek a közlekedési célú 
magánutak, jellemzően a külterületi földutak, melyek meghatározzák a település 
külterületének közlekedési rendszerét. Övezetbe nem sorolt közlekedési területek telkei a 
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szabályozási terv módosítása nélkül alakíthatók, megszüntethetők a magasabb szintű 
jogszabályokban foglaltakkal összhangban. 

(3) A közlekedési területen az alábbi közlekedést kiszolgáló építmények helyezhetők el: 
a) közlekedési építmények, 
b) vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, 
c) egyéb a közúti közlekedést és közbiztonságot szolgáló építmények. 

(4) Az újonnan kialakítandó közlekedési célú területeket, utakat úgy kell tervezni és kialakítani, 
hogy a tűzoltási felvonulási területet, a szükséges közmű elhelyezést és legalább egyoldali 
zöldsáv kialakítást biztosítani tudják. 

(5) A közúti közlekedés övezeteinek telkein szabadonálló beépítési móddal, legfeljebb 2%-os 
beépítettséggel és 4,50 méter építménymagassággal építhető a (3) bekezdés szerinti épület. 

 
Köu-II 

Települési összekötő utak területeinek övezete 
 
(1) A Köu-II övezetbe tartozik a települési összekötő utak meglévő és tervezett területe. 
(2) A Köu-II övezet területei az: 

a) 5214. sz. összekötő út,  
b) 5215. sz. összekötő út,  
c) 5301. sz. összekötő út, és  
d) a tervezett Ágasegyházi összekötő út. 

(3) Ezen utak tengelyétől számított a vonatkozó hatályos magasabb szintű jogszabályokban 
meghatározott védőtávolságot meg kell tartani.  

 
Köu-III 

kiszolgáló és lakóutak, külterületi földutak területeinek övezete 
 
(1) A Köu-III. övezetbe tartoznak a településen lévő önkormányzati tulajdonban lévő kiszolgáló, 

és lakóutak, és külterületi földutak. 
 
 

1.4. Területfelhasználás vizsgálata 

1.5.1. A vizsgált terület szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata 

A rendezéssel érintett terület környezetében jellegzetes alföldi tájat találunk. A tanyákkal 
szabdalt, többnyire sík területen a hagyományos tájhasználatból adódóan ma is jellemzően rét, 
legelő  területfelhasználású területek találhatóak, melyek  többsége a Kiskunsági Nemzeti Park, a 
Natura 2000 hálózat és a Nemzeti Ökológiai Hálózat részét képezi, emellett több természeti 
területet is magában foglal. A vizsgált tömbök északi részén családi házas lakóövezet található, a 
déli részen a telkek nagy része jelenleg beépítetlen, a Zrínyi utcában egy telken található lakó 
funkció, a Széchenyi utcában gazdasági és szolgáltató funkció van jelen. 
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1.5.2. Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek, meglévő funkciók 

A TSZT-n a vizsgált terület teljes egésze falusias lakóterületbe (Lf/0,5) sorolt, beépítésre szánt 
terület. Az Arany János utca, Ady Endre utca, Széchenyi utca és Petőfi utca által határolt tömb 
északi részén földszintes házakból álló, családi házas övezet található.  
 

  

Lakóházak a Petőfi utcáról 
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A Széchenyi utca felőli részén tanműhely működik. A lakóterület és a tanműhely között 1 ha 
gondozott, gyepes terület fekszik. A Széchenyi utca és Zrínyi utca között található tömb 18-21 m 
széles és 40-41 m hosszú telkekből áll. A Széchényi utcából nyíló két telken található 
könnyűszerkezetes épületekben tésztagyár és vágópont üzemel. A tömb déli sarkában, Zrínyi 
utcából nyíló telken melléképülettel rendelkező földszintes lakóház található. A tömb keleti 
részén beépítetlen, gyepes terület található.  
 

  
Tanműhely, vágópont és tésztaüzem épülete  Lakóház a Zrínyi utcában 

 

  
  

Beépítetlen terület Zrínyi és Széchenyi utcából 
 
Beépítésre nem szánt területek a tömböket határoló utcák, melyek mindegyike szilárd 
burkolattal ellátott. Az utcák mentén kétoldali zöldsáv található, a vízelvezetés kétoldali nyílt 
vízelvezető árokkal megoldott. A Petőfi utca egyben az 5215 jelű mellékút, melynek az 52. számú 
másodrendű főút  és a családi házas övezet közötti szakasza külterületi jellegű, ezért a Petőfi 
utcával határos telkek a Széchenyi és Zrínyi utcából, mint kiszolgáló útról közelíthetők meg.  
(Lásd: V-6  Összefoglaló vizsgálat c. tervlapot) 

1.5.3. Tulajdonjogi vizsgálat 

A módosítással érintett területen található ingatlanok magántulajdonban vannak. A Petőfi utca 
országos II. rendű közút révén a Magyar Állam tulajdona, míg a többi érintett közterület 
Fülöpháza Község Önkormányzatának tulajdonát képezik.  
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1.5. Az építmények vizsgálata - településkarakter, településkép 

A terület geodéziailag közel vízszintesen tekinthető. A módosítással érintett területet északi 
részén található, valamint a környező, már kialakult falusias jellegű lakóterületet többségében 
szabadon álló, földszintes családi házak alkotják. A lakóházak környezete, valamint a kapcsolódó 
közterületek gondozott. A Széchenyi utcából nyíló tésztagyár és a mellette található vágópont 
földszintes épületei könnyűszerkezetes technológiával készültek. A Széchenyi utca másik 
oldalán álló tanműhely épülete cseréptetős téglaépületben kapott helyet. A Petőfi utcából nyíló 
telken alacsony téglaépítmény található. A Zrínyi és Petőfi utca sarkán található ingatlanon 
földszintes tégla építésű lakóház és melléképület található. A szomszédos telken, a Zrínyi utca 
keleti végében lévő körbekerített telken nyílt tároló építmény áll.   
 

1.6. Az épített környezet értékei 

A vizsgált területen belül és annak környezetében sem található nyilvántartott országos vagy 
helyi épített érték, vagy műemlék, sem régészeti lelőhely vagy régészeti érdekű terület. Ezért a 
módosítás révén nem feltételezhető épített kulturális örökséget érintő negatív hatás.  
 

1.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái 

A lakóterületi részen a lakóépületek utcai megjelenése, tömege és beépítési módja egységes 
képet mutat. Kirívó épület a környező lakóterületen nem található. A Zrínyi utcában található két 
telephely épületei megjelenésükben eltérnek a településre jellemző falusias jellegű épületektől. 
A telephelyek közvetlen környezetében nincsenek épületek, azonban a közelben található 
lakóépület és tanműhely kialakítása jobban illeszkedik a falusias településképbe. 
 

  
Topográfiai térkép Műhold felvétel 



1974 - Fülöpháza, Arany János u. – Ady Endre u. – Petőfi u.  - Zrínyi u. - által határolt terület TSZT, HÉSZ 
módosítás/2015 

 

                                                                            KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 
 

                                                             

                                                                SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730 , Fax: 290-9191, 
                                                                           E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu 
                                                                                                   www.kasib.hu 

 

28 

28 

1.8. Táji és természetvédelmi vizsgálat 

Fülöpháza területén nagy kiterjedésű, természetvédelmi szempontból értékes területek 
találhatóak, melyek közül legismertebb a Kiskunsági Nemzeti Park területén található, szinte 
érintetlen Fülöpházi homokbuckák, mely területe 1992 hektár. A homokbuckákat fedő nyílt, 
laza homoki gyepekben több értékes társulás, faj megtalálható. A terület az országos 
védettségen felül a Natura 2000 különleges természetmegőrzési területek (SCI) hálózatának 
(275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet), valamint a Nemzeti Ökológiai Hálózat magterületének is 
részét képezi. A HUKN20011 azonosítójú Natura2000 terület, a település közigazgatási 
területének nyugati részén található, keleti határa egészen a település belterületének határáig 
nyúlik. A Buckavidék területén több tanösvény található, melyek közül a legismertebb a 
Báránypirosító és Szappan-szék tanösvény. A terület országos jelentőségű tájképvédelmi 
területek övezetébe tartozik. A HUNKN20025 azonosítójú Fülöpházi Hosszú-rét Natura 2000 
terület a település dél-keleti részén található, területe túlnyúlik az 52 sz. másodrendű főúton, 
érintve Ágasegyháza közigazgatási területét is. Ez a terület szintén része a Nemzeti Ökológiai 
Hálózat magterületének. A településen több kisebb-nagyobb, jellemzően a vízfolyások mentén 
elhelyezkedő természetközeli terület a Nemzeti Ökológiai Hálózat ökológiai folyosó részeként a 
magterület közötti ökológiai kapcsolatot biztosítja. 
 
A tervezett módosításokkal érintett területen azonban természetvédelmi oltalom alatt álló 
terület nem található. A területtől délre, dél-nyugatra a Kiskunsági Nemzeti Park országos 
jelentőségű védett területei fekszenek, melyek egyben Natura 2000 területek és a Nemzeti 
Ökológiai Hálózat részei. A tervezési területtől keletre természeti terület található.  
 

 
(forrás: http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm) 
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1.9. Zöldfelületi rendszer vizsgálata 

1.10.1. Telken belüli zöldfelületek 

A vizsgált terület jelentős zöldfelülettel rendelkezik, melyek nagy részét sík, gyepes felület teszi 
ki. A tervezési a terület faállományát többségében falusias lakóterület és a tanműhely telke 
között elhelyezkedő gyepes területen található nagyobb, már beállt akácos facsoport adja, 
melyet kiegészítenek a Petőfi utca mentén található változatos korú és állapotú akác és nyárfa 
egyedek. A módosítással érintett tömbökben található beépítetlen telkeken, valamint a 
kapcsolódó közterületeken növénytelepítés még nem történt. A Zrínyi utca és Ady Endre utca 
sarkán található telek határán fiatal fasor, cserjesáv található. A kapcsolódó lakóházak kertjei 
rendelkeznek még jelentősebb, változatosabb növényállománnyal, melyek között gyakoriak az 
örökzöld fajok (tuja, fenyő fajták).    

1.10.2. Közterületi zöldfelületek 

A vizsgált területet határoló utcáira nem jellemzőek a telepített fasorok. Az utcák zöldfelületei 
gyepesítettek, csakúgy mint a nyílt csapadékvíz elvezető árkok. A rendezett utcaképhez 
hozzájárul, hogy a lakosok ingatlanjaik előtt gondozzák a zöldfelületeteket, néhol évelő, egynyári 
kiültetések is találhatóak. 
 

1.10. Közlekedés 

1.11.1. Közúti kapcsolatok 

A tervezési terület közúti kapcsolatrendszere jónak mondható. Fő közúti kapcsolatát és 
megközelítési irányát a település főutcája, a tervezési terület nyugati határát jelentő, Petőfi utca 
biztosítja.  Ezen keresztül érhető el északi irányban Kerekegyháza, valamint déli irányban az 52 
sz. másodrendű főút, ezen keresztül kelet felé Kecskemét, illetve az M5 autópálya, míg nyugat 
felé Solt, Dunaföldvár. 
A Petőfi utca kiépítettsége, műszaki állapota megfelelő. Az útpálya 2x1 forgalmi sávból áll, 
melyet külterületi szakaszán két oldalról nyílt gyepes árok, valamint kétoldali fatelepítés kísér. 
Belterületi szakaszán mindkét oldalon zöldsáv szegélyezi, majd mindkét oldalon járda található.  
A Petőfi utca tervezési terület határán haladó szakasza külterületi jellegű. Ez a módosítással 
érintett területen azoknak a telkeknek az esetében jelenthet problémát, melyek más, kiszolgáló 
úti közterületi kapcsolattal nem rendelkeznek. 
 
A tervezési terület feltáró mellékutcák szilárd burkolattal rendelkeznek. Mivel a terület nagy 

része jelenleg beépítetlen, ezeknek az utcáknak a forgalma elenyésző. 

A tervezési terület keleti határát jelentő Ady Endre utca a település belterületének legszélső 

utcája, jelenleg az utca északi részén található lakóterületeket kiszolgáló mellékutca.  

A Széchenyi utca jelenleg az utcában található gazdasági és szolgáltató létesítményeket szolgálja 

ki. A Zrínyi utca szintén célforgalomra használt mellékutca, melyről a terület déli sarkában 

található lakóingatlan közelíthető meg.  

1.11.2. Főbb közlekedési csomópontok 

A vizsgált területen jelentős csomópont nem található. A Petőfi utca kiemelt útirány, a csatlakozó 
utcákban elsőbbségadás kötelező jelzőtáblák találhatóak.  
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1.11.3. Közösségi közlekedés 

1.11.3.1. Közúti tömegközlekedés 

A tervezési területet érintően csak a Petőfi utcán van tömegközlekedés. A helyközi autóbusz 

közlekedést a Kunság Volán Autóbusz Közlekedési Zrt. biztosítja. Közvetlen járatokat üzemeltet 

Kecskemét, Kerekegyháza, Szabadszállás, Kalocsa, Baja irányába. A tervezési területhez eső 

legközelebbi megálló a Petőfi utca és a József Attila utca kereszteződésénél található.  

1.11.3.2. Kötöttpályás tömegközlekedés  

Fülöpházának nincsen vasúti közlekedési kapcsolata. Legközelebbi vasúti megállóhely 
Ágasegyházán, illetve Kecskeméten található. 
 

1.11.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

A település nem rendelkezik kiépített kerékpárúttal. A Petőfi utcán az úttesttől zöldsávval 
elválasztott két oldali járda található. Mivel a település utcái többnyire alacsony forgalmúak, így 
az úttest biztonságosan használható kerékpáros közlekedésre.  
 
A Bács-Kiskun megyei területrendezési terv szerepeltet az 52 sz. úttal párhuzamos regionális 
szintű önálló kerékpárút hálózati elemet. 
 

1.11.5. Parkolás 

A vizsgált területen a lakóingatlanok személygépjármű parkolása telken belül megoldott, 
közterületi parkolás nem jellemző. 
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1.11. Közművesítés 

1.12.1. Víziközművek 

1.12.1.1. Vízellátás 

A módosítással érintett terület vízellátását biztosító hálózat NÁ 100-as méretű vezetékkel 
teljesen kiépült. Az előírások szerint a tűzcsapok is felszerelésre kerültek, így az ivóvíz ellátás 
mellett a biztonságos tüzivíz ellátás is megoldott. 
 

1.12.1.2. Szennyvízelvezetés  

Fülöpházán jelenleg közcsatornás szennyvízelvezetés nincs. A keletkező szennyvizeket az 
intenzívebben beépült belterületen és a tanyákon is telkenként elhelyezett tárolókba gyűjtik, 
amelyek döntő hányada szikkasztóként üzemel. A területen megépült létesítmények a 
keletkezett szennyvíz tisztításáról, elszállításáról maguk gondoskodnak. A belterületen, de a 
külterületi ingatlanokon is a helyi saját vízbázis védelme indokolná a szennyvizek 
elhelyezésének kevésbé veszélyeztető megoldását. A szikkasztóként üzemelő házi 
szennyvízgyűjtő medencékből elszikkadó szennyvizek ugyanis veszélyeztetik a helyi saját 
vízbázisokat. 

1.12.1.3. Csapadékvíz-elvezetés 

Az utcák víztelenítése jelenleg nyílt árkos módon történik, amely egy ill. kétoldali kialakítású. Az 
árkok medrére általánosan jellemző, hogy feliszapolódott, növényzettel benőtt. 
 

1.12.2. Energiaellátás 

1.12.2.1. Gázellátás 

A vizsgált területen a beépített ingatlanok mindegyike földgázvezeték hálózatról ellátottak. A 
belterületen kiépített gázelosztás középnyomású, a kisnyomású gáz előállítása telkenként 
elhelyezett egyedi házi nyomáscsökkentők segítségével történik. Az egyedi nyomásszabályozók 
általában az előkertben nyertek elhelyezést, de található ház falsíkjára szerelt nyomásszabályozó 
is. A helyi, egyedi nyomásszabályozótól induló kisnyomású hálózatról lehet közvetlen a 
fogyasztói igényeket kielégíteni. 
 

1.12.2.2. Villamos-energia ellátás 

A tervezési terület villamos energia ellátása jónak mondható. A település körzetének fogyasztói 
transzformátor állomásait a 120/20 kV-os alállomásról induló 20 kV-os szabadvezetékes hálózat 
táplálja. A fogyasztói transzformátor állomásokról táplált kisfeszültségű hálózatról történik 
közvetlen a fogyasztói igények kielégítése.  A Szolgáltató EDF-DÉMÁSZ Zrt.  
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1.12.3. Hírközlés 

A vizsgálatok szerint a vezetékes távközlési ellátottság ma is csak 40 % körüli, de mégis teljes 
körűnek tekinthető, mivel valamennyi igény kielégített. A távközlési ellátottságot lényegesen 
növeli a mobiltelefonok használata. Ennek elméletileg területi korlátja nincs. Valamennyi 
vezeték nélküli táv- (T-Mobile, Telenor, Vodafone) és műsorszórói szolgáltató megfelelő vételi 
lehetőséget tud biztosítani. 
 

1.12. Környezetvédelem 

1.13.1. Talajviszonyok, felszíni és felszín alatti vizek 

A felszín alatti víz szempontjából a települések szennyeződésérzékenységi besorolását a 
27/2004. (XII. 25.) KvVM. rendelet határozza meg a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 
értelmében. Ez alapján a település a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából 
érzékeny területnek számít.  
 
A talaj-, a felszíni- és felszín alatti vizek védelme szempontjából kedvezőtlen, hogy a 
csatornahálózat kiépítetlen. A keletkezett szennyvizek az intenzívebben beépült belterületen és a 
tanyákon is telkenként elhelyezett derítőaknákba kerülnek, melyek ha nem megfelelően 
kialakítottak potenciális szennyezőforrást jelentenek a talajra és a felszín alatti vizek 
minőségére. Ez a település helyi vízbázisának védelme miatt kiemelkedő jelentőségű probléma, 
saját vízbeszerzés lehetőségeiket, a házi kutak vízminőségét is veszélyeztetik. Veszélyforrást 
jelenthet a szomszédos a mezőgazdasági tevékenységből származó diffúz szennyezés. A 
területek művelése során a kemikália használat, a talajt, a talajvizeket, és a felszíni vizeket 
veszélyezteti. A műtrágyák és permetszerek nagyon jól oldódnak, így a csapadék beszivárgásával 
könnyen eljutnak a talajvízbe 
A módosítással érintett tömbön belül található új létesítmények szennyvízkezelése telken belül, 
egyedi szennyvíztisztítóval megoldott. 
A csapadékvíz elvezetését a településen nyílt árokrendszer biztosítja.  
 

1.13.2. Levegőminőség 

Levegőminőség-védelmi szempontból a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi 
agglomerációk és zónák kijelöléséről, a települést az 10. kategóriába sorolja. Ennek alapján a 
légszennyezettség az alábbi zóna csoportokba tartozik: 

Zónacsoport a szennyező anyagok szerint 
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A 4/2002-es rendelet alkalmazásában zónacsoport vagy zónatípus (a továbbiakban együtt: 
zónacsoport) a légszennyezettség alapján kijelölt olyan területegységet jelent, amelyen belül a 
környezetvédelmi hatóság által meghatározott helyen, a szennyező anyag koncentrációja 
tartósan vagy időszakosan a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött 
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légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a 
továbbiakban: VM rendelet) 5. mellékletében meghatározott tartományok valamelyikébe esik.  
A zónába sorolás a tervezési területre nem ad értékelhető adatot, ugyanis a zónán belüli átlagot 
jeleníti meg.  
A légszennyezés megállapítására mérőhálózat hivatott, mely folyamatosan végrehajtja a 
légszennyezettség méréssel történő ellenőrzését, azonban Fülöpházán és környékén nincs sem 
állandó, sem időszakos légszennyezettség mérési pont. A területhez legközelebb eső mérési 
pontok Kecskeméten, ahol automata, és manuális mérések is történnek. Ezek folyamatos adatai 
az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózatnál elérhetők. A rendelkezésre álló adatok a mérési 
pontok távolságéból adódóan itt sem adnak érdemleges eredményt. 
 
A helyszínelés tapasztalataiból kiindulva a tervezési terület levegőminősége jónak mondható. 
Szennyezés elsősorban a közlekedésből ered. A tervezési területet körülvevő utcák forgalma 
nem jelentős. A település bekötőútja, a Petőfi utca bonyolít nagyobb forgalmat, a levegőminőség 
szempontjából azonban ez sem számottevő. A közlekedési eredetű emissziót jellemzően szén-
monoxid, szén-dioxid, nitrogén-oxidok és telítetlen szénhidrogének alkotják. Ezek közül a 
telítetlen szénhidrogének közvetlenül az utak környezetében rakódnak le. 
 
Diffúz légszennyezést a növényzettel időszakosan fedett szántóföldekről, illetve burkolatlan 
utakról származó por terhelése jelenti. Ez a tervezési terület szempontjából nem számottevő,  
tekintve, hogy a területet érintő útszakaszok teljes szakaszukon burkoltak és intenzív 
mezőgazdasági tevékenység csak kis kiterjedésben, a területtől délre fordul elő. Fülöpháza 
kiterjedt homokos területeire tekintettel a település szinte teljes egészében érintett a szélerózió 
által 
A légszennyezés ezen kívül a fűtésből ered. A terület lakásállományának nagy része rendelkezik 
gázellátással, így a téli időszakban sem jelentkezik jelentős kommunális fűtési eredetű 
levegőszennyezés. A település külterületén vezetékes gázellátás nem áll rendelkezésre, így a téli 
időszakban a fűtésből eredetű légszennyezés nagyobb mértékű lehet.  
 
A fentiek alapján összességében elmondható, hogy a területen a szennyező források mennyisége 
alacsony, a legfőbb szennyezést a közlekedés jelenti, mely a Petőfi utca mentén jelentkezik. 
 

1.13.3. Zajterhelés 

A tervezési terület általános zajterhelését jellemzően a közúti közlekedésből származó zaj 
mértéke határozza meg, tekintve, hogy a területen, illetve annak környezetében jelentős 
zajforrással üzemelő ipari tevékenység, vasútvonal nincs, repülési zajjal sem kell számolni. Az 52 
sz. út a területtől több mint 1,5 km-re helyezkedik el, a Petőfi utca forgalma pedig nem 
számottevő, így a zajterhelés szempontjából nem jelent konfliktusforrást. 
 
A területen található tanműhely, illetve tésztagyár és vágópont zajterhelése elenyésző. Közvetlen 
környezetükben lakóépület nem található. 
 

1.13.4. Hulladékkezelés 

A településen a szilárd kommunális és a veszélyes hulladékok gyűjtése és elszállítása is 
megoldott. Az önkormányzat épületével szemben szelektív hulladékgyűjtő sziget található. 
Fülöpházán a kommunális hulladékon felül termelői hulladék is képződik, mely főleg az 
állattartáshoz kapcsolódik. 
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III. JAVASLATI  

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
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1. Változatási szándék, szabályozási koncepció 

1.1. Arany János utca – Ady Endre utca – Zrínyi utca – Petőfi utca által határolt tömb 

A módosítások célja a csendes ipari tevékenységek megtelepedésének biztosíthatósága a település 
azon részén, ahol a közlekedési és közmű infrastruktúra kiépített és a már lakott területekre nincs 
zavaró hatással. 

 

A Fülöpházán, az 52-es főúthoz legközelebb eső, részben beépült belterületi ingatlanokat 
magába foglaló tömb szabályozási tervének módosítása  

 Arany János utca – Ady Endre utca – Zrínyi utca – Petőfi utca által határolt tömbben 
tojáscsomagoló, zöldségfeldolgozó, palackozó üzem, tanműhely, raktár és iroda 
rendeltetést szolgáló építmények elhelyezhetőségének biztosíthatósága 

 a meglévő lakóépület megtarthatósága 
 a Petőfi utca tervezett belterületté sorolása az utcáról nyíló telkek kapunyitási 

lehetőségének megteremthetőségének megalapozásául. 
 

Fenti célok megvalósíthatósága okán a hatályos szabályozási terv elemei között az alábbiak 
módosítása válik szükségessé: 

 a tervezett csendes ipari területnek kijelölt tömb területén belül gazdasági 
kereskedelmi-szolgáltató területfelhasználási kategóriába való átsorolása a jelenlegi 
falusias lakóterületnek, azzal azonos építési övezet képzésével a helyi építési 
szabályzatban. 

 A megengedett legnagyobb beépítési paraméterek a hatályos Gksz építési övezetben 
alkalmazotthoz képest módosítást nem igényel.  

 Az építési övezetben elhelyezhető építmények funkcióinak meghatározása a 
környezeti hatásvizsgálatot nem igénylő, ipari üzemi gazdasági rendeltetésű 
építmények telepíthetőségének figyelembe vételével. 

 
A tervezési terület TSZT módosítással nem érintett részeire vonatkozó előírások továbbra is 
változatlan tartalommal hatályban maradnak. 

2. Településszerkezeti terv módosítási javaslata 

A tervezés területére vonatkozó fejlesztés alapján a településszerkezeti terv előírásainak és 
megállapításainak változtatásait nem, csupán a területfelhasználások települési mérlegének 
módosítását igénylik.  
 
 

területfelhasználási egység  

a TSZT 2015 évi módosításával 
meghatározott 

területfelhasználás változások 
térmértéke (ha) 

terület felhasználási egység 
területe összesen (ha) 

Beépítésre szánt területek 

Lakóterületek 
Lf falusias lakóterület - 2,1916 39,753 
Gazdasági területek 
Gksz kereskedelmi, szolgáltató terület + 2,1916 33,6157 
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hatályos TSZT kivágat javasolt TSZT módosítás kivágat 

  
 
A településszerkezeti terven a területfelhasználási kategória módosításán túl a Petőfi utca 
tervezett belterületi jelölése kerül kiterjesztése a Zrínyi utcai becsatlakozásáig. 
 

3. Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítási javaslata 

Az újonnan létrehozandó Gazdasági kereskedelmi-szolgáltató/csendes ipari gazdasági építési 
övezet előírásainak meghatározásakor a hatályos helyi építési szabályzat szerinti Gksz 
Gazdasági kereskedelmi-szolgáltató építés övezeti előírásait tekintettük alapnak, melytől a 
létesíthető rendeltetések köre teszi az újonnan képzett építési övezetet eltérővé.  
Törlésre kerül a kötelező terepalakítás jele a szabályozási tervlapról, mivel a tervezési terület 
tereprendezése a hatályos HÉSZ keletkezése óta megtörtént. 
A Petőfi utca tervezési területtel érintett szakaszáig tervezett belterületként kerül jelölésre, az 
arról nyíló ingatlanok közlekedési kiszolgálhatósága érdekében. Az útszakasz belterületté 
nyilvánítását az Önkormányzat a belterületi jelleggel járó kötelező feladataik (közvilágítás) 
pénzügyi fedezetének rendelkezésre állásakor kívánja megvalósítani. 
 

hatályos SZT kivágat javasolt SZT módosítás kivágat 
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A Gksz-csi, azaz kereskedelmi – szolgáltató csendes ipari gazdasági területek javasolt beépítési 
paraméterei és előírásai: 
 
Kialakítható legkisebb telekterület-méret (m2) 700  
Legkisebb kialakítható telekszélesség (m) új osztás esetében minimum 17,0 
Beépítési mód 16.§ (2) bekezdésbe foglaltak szerint 
Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%) 60,0 
Megengedett legnagyobb építménymagasság (m) 9,0 

 
Előkert (m) min. 3,0 méter kivétel a (2)- (3) bekezdésben 

foglaltak szerint 
Oldalkert (m) min. 4,5 méter kivétel (2) - (3) bekezdésben 

foglaltak szerint 
Hátsókert (m) min. 4,5 méter kivétel (2) - (3) bekezdésben 

foglaltak szerint  
Zöldfelület legkisebb mértéke (%) 20,0 
megengedett legnagyobb szintterületi-mutató 
(m2/m2) 

1,2 

 
Az építési övezetben a nem jelentős zavaró hatású, környezeti hatásvizsgálatra nem kötelezett 
ipari, üzemi gazdasági rendeltetési célú épületek és azok kiszolgáló építményei helyezhetők el, 
ahol a helyben feldolgozott termény-, termék értékesítése megengedett. 
A Gksz-csi építési övezetben meglévő lakóépület megtartható, felújítható, bővíthető, azonban új 
rendeltetéséként a lakó funkció elhelyezése nem megengedett, kizárólag a tulajdonos, használó 
számára létesülő szolgálati lakásként.” 
 
A tervezési területre vonatkozóan a HÉSZ általános előírásai változtatás nélkül hatályban 
tartásra javasoltak. 

4. Környezetalakítási javaslat 

A tervezési területen megmaradó funkciói: 
A jelenlegi üzemi létesítmények megtartásra kerülnek, melyek működését a jelen módosítással 
kialakuló építési előírások még inkább szolgálnak majd mind működésük, mind pedig esetleges 
változtatásuk, bővítésük esetében. 
 
A tervezési területen terezetten elhelyezésre kerülő új funkciók: 

- tojáscsomagoló  
- zöldségfeldolgozó 
- palackozó  
- tanműhely 
- raktár, iroda 

 
Az ingatlanok megközelíthetőségének fő iránya továbbra is kiszolgáló utcákról történik. Kivétel 
ez alól az a néhány telek, melyek kiszolgáló úti közlekedési kapcsolattal nem rendelkeznek, így 
továbbra is a Petőfi utcáról nyílnak majd, melynek tervezett belterületi jellege segíti a 
kapubehajtók kialakíthatóságának létesítését. 
A tervezett fejlesztések megvalósítása jelentős tereprendezést nem igényel. A jelenlegi közel 
vízszintes terület megfelel a fejlesztések számára. 
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5. Szakági javaslatok 

5.1. Tájrendezési javaslatok 

5.1.1. Tájhasználat, tájvédelmi és zöldfelületi javaslatok 

A terv a környezetminőség romlással járó változtatási szándékokat nem javasol, a beépítési 
intenzitás az építési övezethez képest jelentősen nem növekszik. A beruházás a tájhasználat, 
tájszerkezet tekintetében jelentős negatív hatással nem jár. A településen található Natura 2000, 
Nemzeti Ökológiai Hálózat, illetve a Nemzeti Park területeit a tervezett módosítás nem érinti. A 
tervezési területen védett érték nem található. 
 

5.2. Zöldfelületi rendszer fejlesztése 

5.2.1. Telken belüli zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslatai 

A tervezett Gksz-Csi övezetben előírt legkisebb zöldfelület mértéke 20 %. 
Telekhatár menti zöld sáv kialakítása javasolt azoknak a telkeknek az esetében, melyek lakó 
funkcióval rendelkező földrészlettel határosak. Itt jól záródó, többszintű növények telepítése 
ajánlott. 
Továbbá telken belül az épületek tájbaillesztését segítő fásítás, illetve növénytelepítés ajánlott. 
Ilyen módon növelhető a zöldfelület minősége, biológiai aktivitása, másrészt a növényzet 
árnyékoló és látványelem is egyben. 
 
A telken belüli parkolók fásítására vonatkozóan az OTÉK 42. § (7) bekezdés által előírtak 
követendők, mely szerint "A 10 gépjárműnél nagyobb befogadóképességű felszíni várakozó- 
(parkoló) helyet fásítani kell. A parkoló felületek árnyékolását biztosító fásítást - helyi építési 
szabályzat eltérő rendelkezésének hiányában - minden megkezdett 6 db várakozó- (parkoló) hely 
után 1 db, nagy lombkoronát növelő, környezettűrő, túlkoros lombos fa telepítésével kell 
megoldani, minimum 1 m2 termőföldterület biztosításával, amelyek 1 m2 alatti területei a telek 
zöldfelületébe nem számíthatók be.". 

5.2.2. Közterületi zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslatai 

A jelenlegi gyepes közterületi zöldfelületekhez képest jelentős javulást jelentene a fasorok 
telepítése, elsősorban a Zrínyi és Széchenyi utcában, ahol jelenleg fás szárú növényzet nem 
található. A Petőfi utca mentén elvétve található néhány faegyed, javasolt ezek kiegészítése. A 
tervezési terület felőli oldalán a bekötőút ezen szakaszának belterületbe vonását követően 
szintén egységes növénytelepítés javasolt (cserjetelepítés, fasor). A növénytelepítést az 
esztétikai szempontok mellett a környezetminőség javítása is indokolja. A növénytelepítések 
során figyelemmel kell lenni a meglévő közművekre, valamint a légvezetékekre. A légvezetékek 
alatt javasolt olyan dísznövényeket alkalmazni, melynek alacsony gömb alakú koronáját 
nevelnek, így nem szükséges metszeni őket. Fasorok esetén a pótlást csak azonos fajú, fajtájú 
egyedekkel lehet elvégezni. 
Fasorok kialakításakor törekedni kell a homogenitásra, többször iskolázott sorfák 
alkalmazandók, a fák tőtávolságát fajtól függően kell meghatározni. A fajok megválasztásánál 
fontos szempont, hogy extenzíven fenntartható, az élőhelyi adottságoknak megfelelő 
környezettűrő növényanyag kerüljön telepítésre.  
Az igényes zöldfelületek kialakítása, az utak menti területek rendezése a környezetre jelentős 
mértékű pozitív hatást eredményez. 
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5.2.3. Biológiai aktivitásérték változása 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 7. § (3) b) bekezdésében 
megfogalmazott előírás szerint “újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a 
település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás 
értékhez képest nem csökkenhet”. Az Étv-ben a biológiai aktivitásérték definiálásának kifejezett 
szándéka az volt, hogy ésszerűvé, takarékossá tegye gazdálkodást a területekkel, a termőfölddel, 
a településen lévő biológiailag aktív felületekkel.  
Az Étv-ben meghatározott biológiai aktivitás értéket a területek biológiai aktivitási értékének 
számításról szóló 9/2007.(IV.3.) ÖTM rendelet szerint kell kiszámítani. 
A módosítás során nem kerül kijelölésre új beépítésre szánt terület. Így a biológiai 
aktivitásérték számításra nincs szükség. 
 

5.3. Környezetvédelmi javaslatok 

5.3.1. Levegő-tisztaság védelem 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) sz. kormányrendelet és a légszennyezettségi 
határértékekről, a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező 
pontforrások kibocsátási határértékéről szóló 4/2011. (I. 14.) sz. VM rendelet előírásait kell 
alkalmazni. 
 
A tervezett fejlesztésekből eredően elsősorban a Petőfi utca járműforgalmának kismértékű 
növekedése várható. A közlekedési eredetű légszennyezés növekedést a tervezett létesítmények 
gépjárműfogalma jelenthet. A tervezett funkciók visszafogott méretéből adódóan érdemi 
levegőminőség romlása nem prognosztizálható. 
 
A kedvezőbb levegőminőség eléréséhez javasolt a zöldfelületek fejlesztése. A zöldfelületek 
megőrzésével és fejlesztésével, a terület kondicionáló hatása és mikroklímatikus viszonyai 
tovább javíthatók. Javasolt a közvetlenül érintett utcákon (Zrínyi utca,  Széchenyi utca) fasor 
telepítése.  
 
Levegőtisztaság-védelmi szempontból kedvezőtlen hatású a rendezetlen területekről származó 
diffúz légszennyezés. A terület rendezése, az utak menti zöldsáv kialakítása és fásítás elvégzése a 
diffúz légszennyezést okozó kiporzások megszűntetésében is szerepet játszik. 
 
Az üzemi jellegű légszennyezés tekintetében a továbbiakban sem kell légszennyező 
pontforrással számolni.  
A területeken kizárólag olyan tevékenység folytatható, olyan létesítmény létesíthető, 
üzemeltethető, amelynek légszennyezőanyag-kibocsátása a mindenkor hatályos 
jogszabályokban előírt határértéket nem lépi túl.  
A telkek zöldfelületeinek allergiakeltő gyomnövényektől (különösen a parlagfűtől) való 
megóvása a tulajdonosok kötelessége. 

5.3.2. Talaj, felszíni- és felszín alatti vizek védelme 

A tervezési területen részletes talaj, illetve talajvíz szennyezettségi vizsgálatok nem folytak, így 
erre vonatkozóan nem áll rendelkezésünkre információ. Mindezek miatt a területen a 
tereprendezések és építkezések során a kitermelt talaj minőségét meg kell vizsgálni. A vizsgálati 
eredmények alapján dönthető el a kitermelt talaj elhelyezésének módja. Területfeltöltések során 
szennyezett talaj nem használható.  
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Jelen módosítás során potenciálisan talajszennyező funkciók megjelenését megengedő övezetek 
kijelölése nem történik. A tervezett beruházások területén nem feltételezhető talaj, illetve 
talajvízszennyezés. A területen lévő szolgáltató funkciók esetében a talajszennyezés kockázatát a 
hatályos, vonatkozó, környezetvédelmi előírások betartásával meg kell előzni. 
 
Mivel a településen szennyvízcsatorna-hálózat nincs kiépítve, a tervezési területen építmények 
elhelyezésének feltétele a telken belüli komplex szennyvízkezelő kiépítése, valamint a 
keletkezett szennyvizek telken belüli ártalmatlanítása, kezelése és elszállítása. A szennyvíz 
talajba szikkasztása szigorúan tilos.   
 
A talaj és felszín alatti vizek szennyeződésének megelőzése érdekében a talaj állapotát 
veszélyeztető tevékenységek csak vízzáró (szénhidrogénzáró) aljzaton végezhetők.  
Semmilyen tevékenység nem folytatható a területen, amely a víz és a talaj határérték feletti 
károsodását okozhatja. A telepítendő tevékenységek vonatkozásában a felszín alatti vizek és a 
talaj védelme érdekében a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok (jelenleg a 219/2004. 
(VII. 21.) Korm. rendelet) előírásait be kell tartani.  
 
Az építési tevékenység megkezdését megelőzően gondoskodni kell a humuszos termőréteg 
megmentéséről, összegyűjtéséről, deponálásáról és újrahasznosításról. Lehetséges mértékig 
helyben kell a letermelt humuszos termőréteget felhasználni. 

5.3.3. Zaj- és rezgésterhelés 

A vizsgálatokban említettük, hogy a területen jelen levő zajterhelést a települési bekötő út 
közlekedés forgalmi terhelése okozza, mely forgalma nem számottevő.   
 
A tervezés során nem történik olyan kijelölés, mely jelentős változást okozna a terület 
zajszintjében vagy további zajterhelést jelentene. 
 
A Petőfi utca menti ingatlanokon új épületek kialakításánál, átépítésénél, felújításánál javasolt a 
passzív akusztikai védelem alkalmazása, hogy a belső terek 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM –
együttes rendelet 4. mellékletében megállapított zajtól védendő helyiségekre vonatkozó 
határértékek érvényesüljenek. Ingatlanok átépítése, új épületek építése esetén javasolt a zajtól 
védendő helyiségek elhelyezését a tervezett épületek úttól távolabb eső részeire koncentrálni.  
 
Új zajtól védendő terület kijelölésekor, létesítmény építésekor a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM – a 
környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló együttes rendelet 3. 
mellékletének határértékeinek kell teljesülniük. 
 

A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területeken 
  Határérték (LTH) az LAM,kö megítélési szintre (dB) 

 Zajtól védendő terület 
Kiszolgáló úttól; 

lakóúttól származó 
zajra 

országos közúthálózatba 
tartozó mellékutaktól, a 

település tulajdonában lévő 
gyűjtőutaktól és külterületi 

közutaktól, a vasúti 
mellékvonaltól és 

pályaudvarától, a repülőtértől, 
a nem nyilvános fel- és 

leszállóhelyektől származó 
zajra 

országos közúthálózatba tartozó 
gyorsforgalmi utaktól és főutaktól, a 

települési önk. tulajdonában lévő 
belterületi gyorsforgalmi utaktól, 
első- és másodrendű főutaktól, az 
autóbusz pályaudvartól, a vasúti 
fővonaltól és a pályaudvarától, a 

repülőtértől, és a nem nyilvános fel- 
és leszállóhelytől származó zajra 

  nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel 

  6-22 óra 6-22 óra 6-22 óra 6-22 óra 6-22 óra 6-22 óra 
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2. 

Lakóterület 
(kisvárosias-, 

kertvárosias-, falusias-, 
telepszerű beépítésű) 
Különleges területek 

közül az oktatási 
létesítmények területei, 

a temető, zöldterület 

55 45 60 50 65 55 

4. Gazdasági terület 65 55 65 55 65 55 

 
A Petőfi utcában a zajterhelés csökkentése érdekében utcafásítás, intenzív többszintű növénysáv 
kialakítása javasolt. Bár a fásítás okozta zajcsökkenés nem mérhető, ennek ellenére bizonyos 
mértékig tovább javítja a bekötő út menti zajhelyzetet.  
 
Üzemi tevékenységből származó zaj 
 

Jelen terv készítése során nem kerül kijelölésre olyan új gazdasági, kereskedelmi-szolgáltató 
területfelhasználási egység, mely konfliktust okozó, jelentős üzemi jellegű zajterhelést okozna. A 
tervezett rendeltetések egyike sem jár állandó jellegű, jelentős zajkibocsátással.  
A jelenleg időszakosan üzemelő tésztagyár és vágópont esetében elhanyagolható a zajterhelés.  
A tervezési területen nem tervezett olyan létesítmény kijelölése, mely esetében a jelenlegi 
zajterhelés határérték túllépést okozna. 
 
Zajt, illetve rezgést kibocsátó új üzemi és szabadidős létesítményt, berendezést, technológiát 
egyéb helyhez kötött külső zajforrást, csak olyan módon lehet létesíteni, üzembe helyezni, hogy 
az a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM –együttes rendeletben megállapított zaj és rezgésterhelési 
határértékeket ne haladja meg. A területen új üzemi zajforrás létesítése csak a határérték 
teljesülését biztosító zajvédelmi tervezés alapján engedélyezhető. 
Az új tevékenységek, telephelyek esetében az üzemi jellegű zajkibocsátás meghatározására csak 
a beruházás ismeretében van lehetőség, ezért a tevékenységek hatásainak vizsgálatakor a 
rendelet meghatározott paraméterei az irányadók.  
 
Üzemi létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken 

 Zajtól védendő terület 
Határérték (LTH) az LAM 
megítélési szintre (dB) 

nappal 6-22 óra éjjel 22-6 óra 
3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű, a vegyes terület 55 45 
4. Gazdasági terület 60 50 

 
Építési kivitelezési tevékenységből származó zaj 
A településen az építkezések okozta időszakos zajterheléssel is számolni kell. Erre vonatkozóan 
az alábbi határértékek érvényesek: 
 
Építési kivitelezési tevékenységből származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken 

  Határérték (LTH) az LAM’ megítélési szintre*(dB) 

 

Zajtól védendő terület 

ha az építési munka időtartama 

 1 hónap vagy kevesebb 1 hónap felett 1 évig 1 évnél több 

 
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel 

06-22 óra 22-06 óra 06-22 óra 22-06 óra 06-22 óra 22-06 óra 

2. 

Lakóterület (kisvárosias, 
kertvárosias, falusias, 
telepszerű beépítésű), 

különleges területek közül 
az oktatási létesítmények 

területei, a temetők, a 
zöldterület 

65 50 60 45 55 40 

4. Gazdasági terület 70 55 70 55 65 50 
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5.3.4. Hulladékgazdálkodás 

A tervezett tevékenységek esetében a keletkező kommunális szilárd hulladék elhelyezésről és 
elszállításáról a területen működő szervezett hulladékgyűjtési rendszer keretein belül kell 
gondoskodni. A hulladékgazdálkodás szempontjából figyelembe kell venni a hulladékról szóló 
2012. évi CLXXXV. törvényt, betartva annak a hulladékkezeléssel és hulladékhasznosítással 
kapcsolatos előírásait.  
A várható építkezések során keletkező építési törmelékek kezelése külön figyelmet érdemel. A 
szükségessé váló feltöltések, tereprendezések kizárólag hulladéknak nem minősülő anyagok 
felhasználásával történhetnek.  
A veszélyes hulladékok begyűjtése és elszállítása a településen megoldott. A keletkező veszélyes 
hulladékot közvetlenül a keletkezés helyén, biztonságosan, a környezet szennyezését kizáró, 
elkülönített zárt tárolókban kell elszállításig elhelyezni. Idegen veszélyes hulladék nem tárolható 
és kezelhető. A veszélyes hulladékok kezelése során a vonatkozó mindenkor hatályos 
jogszabályok (jelenleg a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének, 
feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet) előírásait kell betartani. 
 

5.4. Közlekedési javaslatok 

5.4.1. Közúti közlekedési javaslat 

A tervezett módosítás új közlekedéshálózati szabályozást nem érint. Új út és új csomópont nem 
kerül kialakításra. A Petőfi utca közlekedéshálózati szerepe rövid- és középtávon nem fog 
megnőni, de az új létesítmények forgalomvonzó hatása indokolttá teszi annak belterületi 
kialakíthatóságát. 
 

5.4.2. Közösségi közlekedési javaslat 

A terület tömegközlekedési kapcsolatokkal ellátott, a tervezett módosítások a változtatás 

szükségességét nem indukálják. 

5.4.3. Kerékpáros közlekedési javaslat 

A településen kiépített kerékpár hálózat nincs, a tervezett változtatás annak kialakítását nem 
igényli. 

5.4.4. Gyalogos közlekedési javaslat 

A Petőfi utcában és a kiszolgáló utcákban a már beépült ingatlanok előtt kiépített járda húzódik.  
A távlatban megvalósításra kerülő tevékenységek kiszolgálásához kialakítandó járdafelületek 
helyigénye az utcák szabályozási szélességén belül biztosított. 

5.4.5. Gépjármű elhelyezés, parkolás 

A vizsgált területen a közterületi parkolás nincs. Az egy darab lakóingatlan és az üzemi telepek 
parkolása egyaránt telken belül megoldott. 
 

A tervezett fejlesztésekhez kapcsolódóan elhelyezendő személygépkocsik számának 
megállapításáról az OTÉK 4. számú mellékletében foglaltak szerint kell gondoskodni.  
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5.5. Közművesítési javaslatok 

5.5.1. Víziközművek 

A tervezett létesítmények megvalósításához a vezetékes vízellátás biztosított, melyről a jövőben 
ellátandó rendeltetések kiszolgálhatók.  
A csapadékvíz elvezetést a kiszolgáló utcákban kialakított kétoldali nyílt, gyepes árok biztosítja.  

5.5.2. Energiaközművek 

A tervezési terület gázellátása megoldott, a távlati beépítések háttér fejlesztést nem igényelnek. 

5.5.3. Hírközlési hálózat 

A tervezett fejlesztésekhez szükséges hírközlési hálózat kiépült, annak fejlesztése nem szükséges 
a fejlesztések kapcsán.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fülöpháza, 2015. június hó 
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FÜLÖPHÁZA KÖZSÉG 

Arany János utca - Ady Endre utca - Zrínyi Utca - Petőfi utca  
által határolt terület településrendezési eszközei módosítása 

a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet alapján lefolytatott véleményezési szakaszának lezárása 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRE 

 
 
1./ A településrendezési eszközök módosítását megalapozó döntés: 

A változtatási szándékát az önkormányzat képviselő-testülete a 6/2015.(I.29.) sz. határozatában foglalt 
döntés alapján deklarálta. A véleményezési eljárás egyszerűsített eljárásban került lefolytatásra. 
 
 
2./ Partnerségi egyeztetés 

Az önkormányzat a tárgyi településrendezési eszköz módosítással kapcsolatban a partnerségi egyeztetés 
szabályairól szóló 14/2013.(VIII.26.) sz. önkormányzati rendeletében foglaltak szerint lefolytatta. 
A véleményezési szakaszban a partnerek a tervezettel kapcsolatban véleményt, írásos észrevételt 
nem tettek. 
 
 
3./ Környezeti értékelés 

Az egyes tervek és programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 1.§(3) b) 
pontjában adott felhatalmazás alapján a környezeti értékélés készítésének szükségességének eseti 
megállapításához, mint a terv kidolgozója kikérte a környezet védelméért felelős szervek véleményét 
arról, hogy a hatáskörükbe tartozó környezte- vagy természetvédelmi szakterületet illetően várható-e 
jelentős környezeti hatás, illetve szükségesnek tartja-e a környezeti értékelés elkészítését. 
 
A beérkezett vélemények alapján a környezeti értékelés elkészítését az illetékes tervek nem tartották 
szükségesnek. 
 
 
4./ Beérkezett vélemények kiértékelése: 

 

A véleményezésben részt vett, és kifogást nem emelő vagy észrevételt nem tett államigazgatási szervek: 

 Szerv megnevezése iktató-, ügyirat-, 
nyilvántartási szám 

1. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, 
Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi 
Osztálya 

BKD/001/114-3/2015 

2. Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási 
Hivatala  

UVH/UH/595/1/2015 

3. Nemzeti Közlekedési Légügyi Hivatala FD/RR/NS/A/803/1/2015 

4. 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény- és 
Talajvédelmi Igazgatósága 

89-13/2015 

5. 
Honvédelmi Minisztérium  
Hatósági Hivatala 

1974/2015 

6. Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 03000/2930/2015.ált 
7. Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság Hivatala CE/10398-2/2015. 

8. 
Magyar Közút Kht. 
Bács-Kiskun megyei Igazgatóság 

BKK-806/3/2015 

9. Magyar Telekom Nyrt. Fejlesztési Igazgatóság 285713/2015 
10. Fülöpszállás Község 647-2/2015. 
11. Ballószög Község 1288-2/2015. 
12. Kerekegyháza Város 1842-3/2015 
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A véleményezésbe bevont, véleményt nem küldő szervek: 

 Szerv megnevezése 
13. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság jogutódja: BM Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 
14. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 
15. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, Útügyi Osztály 
16. Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ  
17. Bács-Kiskun Kecskeméti Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala 
18. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala,  

Földügyi Osztály 
19. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 
20. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 

Szolnoki Bányakapitányság 
21. Bács - Kiskun Megye Önkormányzata 
22. Bácsvíz Zrt. 
23. Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője 
24. Ágasegyháza Község Önkormányzata 
25. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
26. Szabadszállás Város Önkormányzata 

 

 

Észrevételt tett államigazgatási szervek, észrevételek és válaszok: 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti 
Főosztály Építésügyi Osztálya Iktsz.: BKD/001/114-3/2015  
 

„…A gazdasági terület (Gksz) területfelhasználási egységének bővítse a falusias lakóterület egyidejű 

csökkentése mellett az országos teelpülésrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) 

Korm. rendelet (továbbiakban:OTÉK) 14.§-ában és a 19.§-ában előírtakkal nem ellentétes, ezért a község 

helyi építési szabályzata (HÉSZ) módosítását támogathatónak tartom, a javasolt területfelhasználási 

módosításokkal kapcsolatban kifogást nem emelek. 

Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy az OTÉK 7.§(2) bekezdése alapján az építési övezeteket, övezeteket 

a meglévő és/vagy tervezett szerepkörük, beépítettségük és karakterbeli különbségük alapján és úgy kell 

besorolni, hogy az azokon belüli –azonos helyzetben lévő- telkeket azonos értékű építési jogok és 

kötelezettségek illessék meg. Ennek megfelelően a módosítással érintett tömbön belül a 202/2, 202/8, 

202/9 hrsz-ú telkeket is a Gksz övezetbe szükséges sorolni.” 

Elfogadott észrevétel, módosító intézkedést nem igényel. 
Az észrevételt köszönettel vettük. Tájékoztatom, hogy a hivatkozott telkek csupán a dokumentáció 
bevezetőjében nem szerepelnek, mivel a településfejlesztési döntésről szóló KT határozat csak a közölt 
telkekre vonatkozik. A tervdokumentáció alátámasztó és jóváhagyandó munkarészei (TSZT, SZT) 
egyaránt tartalmazza a megnevezett ingatlanok Gksz területfelhasználási és építési övezetbe sorolását az 
Önök által is idézett jogszabályi hely okán, így a terven változtatás nem válik szükségessé. 

 
 
Csongrád Megye Kormányhivatal  
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Üisz.:69579-6-1/2015 
 

„…a módosítást zajvédelmi szempontból nem támogatjuk az alábbiak miatt. 

A dokumentációban a címbéli és a térképi meghatározás ellentmondásban van egymással. 

A címbéli meghatározás szerinti területen kb. 20 db lakóház található. a térképi meghatározás szerint a 

módosítani kívánt terület (Gksz-csi) az előbbi tömb déli része, a telkek nagy része jelenleg beépítetlen, a 

Zrínyi utcában egy telken található lakóépület, a Széchenyi utcában gazdasági és szolgáltató funkciók 

épületek vannak.” 

A „….27/2008 (XII.3.) KvVM-EüM rendelet 1. melléklete az üzemi és szabadidős létesítményektől származó 

zaj terhelési határértékeit adja meg a zajtól védendő területen. A jelenlegi besorolás szerint a terület a 2. 
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pontba tartozik …… a zajterhelési határérték 50/40 dB nappal/éjjel. Abban az esetben, ha megtörténik a 

gazdasági területté minősítés a zajterhelési határértékek 60/50 dB értékre nőnek.  

…lakófunkciójú épületre a gazdasági területre vonatkozó határértékek vonatkoznak majd. A Zrinyí 

utcában található lakóépület forgalmi értéke – tekintettel arra, hogy magasabb zajkibocsátási határértékű 

területre kerül – csökken.” 

Nem elfogadott észrevétel. 
A dokumentáció címbéli lehatárolása a tervezési terület határát jelöli, mely mind a vizsgálati, mind a 

javaslati, mind a jóváhagyandó térképi mellékleteken ebben a formában szerepel. Ugyanakkor a terület 

északi nagyobb kiterjedésű része, a javaslat értelmében változatlanul falusias lakóterület 

területfelhasználsában és építési övezetben marad, így módosítással ténylegesen csak a déli Zrínyi és 

Széchenyi utca menti ingatlanok érintettek. Ellentmondás így nem adódik. 

A meglévő lakóépület esetében a vonatkozó jogszabályban meghatározott magasabb határértékek 

vonatkoznak, azonban a Gksz-csi jelű építési övezetben nem jelentős zavaró hatású, környezeti 

hatásvizsgálatra nem kötelezett ipari, üzemi gazdasági rendeltetési célú épületek és azok 

kiszolgáló építményei helyezhetők csak el. A szabályozás értelmében a továbbiakban új lakó funkció 

elhelyezése nem megengedett, kizárólag a tulajdonos, használó számára kiegészítő rendeltetésként, mint 

szolgálati lakás. A meglévő lakóépület környezetében jelenleg időszakosan üzemelő tésztagyár és 

vágópont működik, melyek nem járnak zavaró mértékű zajterheléssel.  

A fentiekből következően a lakófunkció és a gazdasági tevékenységből a 10 dB-el magasabb 

határértékek esetén sem várható konfliktus. A lakóépület forgalmi értéke nem feltétlenül csökken, 

hiszen a terület lehetővé teszi a gazdasági beruházások megjelenését, az ingatlan értékének más 

szempontok szerinti emelkedését. 

 
 

Levegővédelmi, hulladékgazdálkodási, földtani közeg védelmének szempontjából, valamint táj- és 
természetvédelmi szempontból nem emel kifogást. 

Módosító intézkedést nem igényel. 

 
 
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Iktsz.:1549-2/2015 
 

A módosítással érintett terület DNy-i oldala határos Kiskunsági Nemzeti Park Fülöpházi buckavidék 

elnevezésű területegységével a Fülöpháza 057 hrsz-ú ingatlant érintően. A tervezett módosítás nem 

gyakorolhat káros hatást a védett természeti területre. 

A településrendezési eszközök módosításával érintett területek hasznosítása az európai közösségi 

jelentőségű természetvédelmi rendetetésű területekről szóló 275/2004.(X.8.) Korm. rendeletben szereplő 

Natura 2000 területekre és jelentős fajokra káros hatást nem gyakorol. 

A várható környezeti hatások nem érintenek olyan területet, amelyek (országos vagy helyi) közösségi vagy 

más nemzetközi szintű védettséget élveznek. 

Módosító intézkedést nem igényel. 

A tervezett változtatás telekhatáron átnyúló védőtávolságot igénylő rendeltetést szolgáló építmény 
elhelyezését nem teszi lehetővé, így a távlatban tervezett tevékenység gyakorolása a szomszédos védett 
természeti területekre a nem fejt ki káros hatást, ahogy azt levelében is megfogalmazza és környezeti 
vizsgálat elkészítését nem tartja szükségesnek. 

 
 
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály Üsz.: 35300/2591-1/2015.ált 
 

„A településrendezés során figyelembe kell venni a katasztrófavédelme érdekeit. Javasolom, hogy a jelenlegi 

belvízvédelmi tapasztalatok alapján vizsgálják felül a város településrendezési tervét és az esetlegesen 

szükséges intézkedéseket tegyék meg.” 

Módosító intézkedést nem igényel. 
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A tervezési területet nem érinti sem a Bács-Kiskun megye Területrendezési Terve rendszeresen 
belvízjárta terület övezete, sem Fülöpháza településrendezési terveiben lehatárolt belvízveszélyes 
terület lehatárolás. 

 
 

„Fülöpháza Község jelenlegi katasztrófavédelmi osztálya „III”-as osztály.” 
„…a település közigazgatási területén nem található a …..2011. évi CXXVIII. törvény IV: fejezet hatálya alá 
tartozó veszélyes üzem, ezért a Településrendezési Terv módosítását ez nem érinti. 

Módosító intézkedést nem igényel. 

 
 
Nemzeti Média-, és Hírközlési hatóság          Iktsz.:CE/10398-2/2015 
 

„A Nemzeti Média-, és Hírközlési Hatóság Hivatala Fülöpháza településszerkezeti tervének és helyi építési 

szabályzatának módosítását megvizsgálta és megállapította, ogy az nem tartalmaz hírközlési szakági 

anyagot, így azt nem áll módjában véleményezni. 

A későbbiekben az eltérő vélemények tisztázása érdekében összehívandó egyeztető tárgyaláson nem kíván 

részt venni.” 

Nem elfogadott vélemény 

A véleményezésre megküldött tervdokumentációnak mind a megalapozó vizsgálata, mind pedig az 
alátámasztó javaslat munkarészei tartalmaznak Hírközlésről szóló fejezetet, így a tervdokumentáció 
kiegészítése nem szükséges. 

 
 
Égáz-Dégáz Földgázelosztó Iktsz.: F7177-26980-2/2012 
 

„Lakóövezeti családi házas telekosztások esetén a gázvezetékek védőövezete miatt az előkertes kialakítást 

tartják célszerűnek. A kialakítás következtében esetlegesen magánterületre kerülő gázelosztó vezetéket 

közterületre kell áthelyezni. 

Az érintett területekkel kapcsolatban egyéb korlátozó észrevételünk nincs.” 

Módosító intézkedést nem igényel. 

 
 
 
 
 
 
Budapest, 2015. május. 27. 
 
A válaszokat összeállította: 

A településrendezési eszközök készítője:  
Sin Emília 
KASIB Kft. 

vezető településrendező tervező 
 
 
 
 
Az önkormányzat képviseletében: 
 

Balogh József 
polgármester 

 
Mellékletek: 

- A véleményezési szakaszban beérkezett vélemények 
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