
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 
Módosítási tételek és helyszínek 

3.1. Településtervezés, tájrendezés 

3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 

3.3. Közlekedés 

3.4. Környezetalakítás 

3.5. Közművesítés 
3.6. Hírközlés 

 



MÓDOSÍTÁSI TÉTELEK ÉS HELYSZÍNEK 
 

M ó d o s í t á s i  t é t e l e k  
 
98/2014.(VI.25.) Kth. határozat módosítási tételei 
 

Sorszám Leírás 
1.1.  

1.1.1. Mezőgazdasági terület helyén mezőgazdasági üzem (0168/230 hrsz-ú térség) 
1.1.2. Mezőgazdasági terület helyén mezőgazdasági üzem (0182/147 hrsz-ú telek) 
1.1.3.  Mezőgazdasági terület helyén gazdasági terület (0168/262 hrsz-ú telek) 
1.1.4. Mezőgazdasági terület helyén mezőgazdasági üzem (0168/153 hrsz-ú térség) 
1.1.5. Mezőgazdasági terület helyén mezőgazdasági üzem (0186/57 hrsz-ú térség) 

1.2. Gazdasági terület kiterjesztése mezőgazdasági terület helyén (0211/101 hrsz-ú 
térség) 

1.3. Mezőgazdasági terület helyén turisztikai terület (042/8-9 hrsz-ú telek) 
2.3. Művelődési ház telkére (762/2 hrsz) vonatkozó szabályozás felülvizsgálata  

 
 
 
26/2015.(III.25.) sz. Kth. határozat módosítási tételei 
 

Sorszám Leírás 
a) Mezőgazdasági terület helyén mezőgazdasági üzemi terület (0135/47 hrsz-ú 

térség) 
b) Különleges lovas és sportterület kiterjesztése (093/2 hrsz-ú térség) 
c) Piac területén a szabályozás módosítása 
d) Erdőterület helyett mezőgazdasági terület (0178/4-5, 0178/7 hrsz)  
e) 0210/11 hrsz-ú véderdő rovására gazdasági terület kiterjesztése 
f) 028/28 hrsz-ú mezőgazdasági területi telek  övezeti átsorolása  

 
 

Biológiai aktivitásérték változatlansága érdekében történő módosítás 
Általános mezőgazdasági terület természetközeli területi átsorolása 
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K ü l t e r ü l e t i  m ó d o s í t á s i  h e l y s z í n e k   
 
 1.3.   f)    1.1.5. 
      turisztikai terület  mezőgazd. övezet  mezőgazdasági üzem 

 

b)  
sportterület 
 
 
e)  
gazdasági terület 
 
 
1.2. 
gazdasági terület 
 
 
a) 
mezőgazdasági üzem 
 

1.1.4. 
mezőgazdasági 
üzem 
 
1.1.1. 
mezőgazdasági 
üzem 
 
1.1.2. 
mezőgazdasági 
üzem 
 
1.1.3. 
mezőgazdasági 
üzem 
 
d) 
mezőgazd. terület 
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B e l t e r ü l e t i  m ó d o s í t á s i  h e l y s z í n e k  
 
2 . 3 . Művelődési ház telke 

 
c ) Piac  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.  
TELEPÜLÉSTERVEZÉS, TÁJRENDEZÉS 

Módosítások ismertetése 
Étv igazolások 



1.1.1.-1.1.4.  módosítások ismertetése 1

1.1.1.jelű módosítás ismertetése  
Mezőgazdasági terület helyén mezőgazdasági üzemi terület 0168/230 hrsz-ú térség 
 
1.1.2.jelű módosítás ismertetése  
Mezőgazdasági terület helyén mezőgazdasági üzemi terület 0182/147 hrsz-ú telken 
 
1.1.3. jelű módosítás ismertetése  
Mezőgazdasági terület helyén ipari terület 0168/262 hrsz-ú telken 
 
1.1.4. jelű módosítás ismertetése  
Mezőgazdasági terület helyén mezőgazdasági üzemi terület 0182/147 hrsz-ú telken 
 
Fenti módosítások közös jellemzőkkel bírnak. 
Mindegyiket mezőgazdasági vállalkozás fejlesztése, meglévő telephely bővítése érdekében 
kezdeményezték.  
Kerekegyháza valamennyit 98/2014.(VI.25.) Kth,. határozatában támogatta. 
A belterülettől ÉK-re a kecskeméti bekötőút északi oldalán lévő (Má-T) jelű tanyás övezetbe 
tartozó mezőgazdasági területen találhatók.   
A módosítással az 1.1.1., 1.1.2. és  1.1.4. jelű módosítási helyszíneken különleges beépítésre 
szánt terület: mezőgazdasági üzemi terület kerül kijelölésre. Az 1.1.3. jelű módosításban ipari 
terület bővül. 

 
A külterületi szabályozás m=1:120 000 méretaránya a megfelelő részletességű ábrázolásra nem 
alkalmas, ezért a 4 helyszín térségére külön szabályozási pótlap kerül bevezetésre m=1:6 000 
méretarányban , amelynek alaptérképe az aktuális földhivatali nyilvántartásnak megfelelő. 

 
1.1.4. 
 
1.1.1. 
 
1.1.2. 

 

1.1.3. 
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Érvényes szerkezeti terv részlete 

 
 
 
Módosított szerkezeti terv részlete 
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Hatályos szabályozás (Külterületi szabályozási terv részlete) 

 
 
 
Módosított szabályozás (Külterületi szabályozási terv részlete) 
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A kérelmező telektulajdonosok meglévő telkeik beépítésre szánt területi átsorolását kérték. 
Értelemszerűen a képviselő-testületi támogatottság illetve az átsorolási kezdeményezés is a 
meglévő (nem feltétlenül racionális formájú és kialakítású) telekre (telkekre) vonatkozik. 
A módosítások ezért a kért telkekre vonatkozó változtatást tartalmazzák, de a szabályozás 
kiegészítésével a gazdaságos beépíthetőség-, az esetleges művelési ági adottságok (pl.erdő, 
tanya) érdekében a beépítésre alkalmas telek eltérhet a mai telekhatárok mentén kijelölt építési 
övezeti határtól. 
 
Fentiek alapján a HÉSZ általános fejezete a következőkre módosul. 
A 4.§(9) bekezdés szerinti előírása a HÉSZ 11/2015.(V.29.) számú önkormányzati rendelettel 
történő 2015. június 13-tól hatályos módosításával felesleges, mivel az említett módosító 
rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az állattartásról szóló 
8/2012. (III.01.) önkormányzati rendelete 2. §-át hatályon kívül helyezte. 
 
I. FEJEZET 
Az engedélyezés általános szabályai 
3.§ 
 
Építési engedélykérelmek elbírálásának szabályai 
4.§ 
(1) Az építésügyi hatóság a kérelem elbírálása során vizsgálja mindazon szempontokat, melyeket 

számára a vonatkozó jogszabály1 kötelezően meghatároz, továbbá vizsgálja, hogy a tervezett 
létesítmény megfelel-e az épített környezet emberhez méltó és esztétikus kialakítása 
elvárásainak (lásd: 1997. évi LXXVIII tv. 6.§ 1/b. bek.). 

(2) Azokon a területeken, ahol a terület felhasználása, vagy az építés minősége (övezete) a 
szabályozási terven jelöltek szerint megváltozik, építés (és telekalakítás is) csak a 
változásnak megfelelően engedélyezhető. 

(3) Az építési övezeti, illetőleg övezeti előírásokat a korábban épült épületek bővítése, 
átalakítása esetében is alkalmazni kell. Azokat az épületeket, amelyek elhelyezkedése (a 
telekhatároktól és a szomszédos épületektől való távolsága), valamint nagysága 
(alapterülete, magassága) túllépi a hatályos előírásokat, csak a szabályossá tételükkel 
egyidejűleg szabad bővíteni, vagy átalakítani. 
Ez a korlátozás nem vonatkozik a meglévő épületek felújítására és bővítés nélküli 
korszerűsítésére. 

(4) - 
(5) - 
(6) - 
(7) - 
(8) - 
(9) Állattartó épület építésének engedélyezési eljárásánál a vonatkozó önkormányzati 

rendeletben megfogalmazott külön feltételrendszer meglétét is vizsgálni kell. 
Az övezeti határ által átmetszett telek telekalakítási és építési szabályok: 

a) övezet (építési övezet) határ mentén nem kötelező a telket megosztani. 
b) építmény elhelyezésének helye a vonatkozó övezeti (építési övezeti) előírás szerint 

jelölendő ki. A megengedett legnagyobb beépítettség mértéke az övezethatár 
(építéási övezet) által elmetszett telekrészre számítandó, azaz mintha a telek 
megosztott lenne. 

c) ha megosztásra kerül a telek az övezethatár (építési övezet határ) mentén a 
maradványtelekre nem vonatkozik a legkisebb teleknagyság. 
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Helyzetleírás és javaslatok 
A módosítással érintett helyszínek mezőgazdasági területbe tartoznak. 
 
Előírásaik a HÉSZ 29.§-a szerint a következők: 
 
Mezőgazdasági rendeltetésű területek övezeteinek részletes szabályai 
29. § 
(2) Az Má-T jelű tanyás övezetben OTÉK 29.§ (4) bekezdése szerinti épületek és építmények 

építhetők, kiegészítve az alábbi előírásokkal: 
a.) - 
b.) - 
c.) - 
d.) - 
e.) az övezetben a beépítettség maximum 3% lehet, melyen belül a lakóépület nagysága a 

beépíthetőség fele (a maximális beépíthetőség 1,5%-a), 
f.) az övezetben az épületek építménymagassága legfeljebb 4,5 m lehet, az üzemi épületeké 

technológiai indokoltság esetén legfeljebb 10,00 m lehet, 
g.) az övezetben megvalósításra kerülő épületek anyaghasználatukban alkalmazkodjanak 

környezetükhöz és a külterület építészeti hagyományaihoz,   
h.) az épületeket szimmetrikus hajlásszögû nyeregtetővel kell kialakítani 38-45°-os 

hajlásszöggel. Hullámpala tetőhéjazat alkalmazása lakóépületen tilos, 
i.) a kerítések anyagukban és kialakításukban alkalmazkodjanak környezetükhöz és a 

külterület építészeti hagyományaihoz. Csak áttört kerítés, vagy élősövény alkalmazható. 
 
 
Mezőgazdasági üzem javasolt építési övezeti előírásai (HÉSZ 23.§ új (9) bekezdése) 
(K-Mü) jelű mezőgazdasági üzemi terület előírásai: 

a) A területen az előírások figyelembevételével 
aa) szolgálati lakás, 
ab) iroda, 
ac) üzemanyagtöltő, 
ad) kereskedelmi, szolgáltató épület, 
ae) mindenfajta gazdasági tevékenységi célú épület (beleértve a nagylétszámú 

állattartás építményeit is) elhelyezhető. 
b) Telek területe: min. 1500 m2 
c) Beépítés módja:  
d) Beépítettség: max 40% 
e) Építménymagasság: max 9 m, ami technológiai szükségszerűségből változhat, 

toronyszerű (siló) építmények magassága: max 30m. 
f) Zöldfelület: min. 40%  
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1.1.1.jelű módosítás részletei 
Mezőgazdasági terület helyén mezőgazdasági üzemi terület 0168/230 hrsz-ú térségben 
 
A 0168/230, 0168/232 és 0168/84 hrsz-ú telkek mezőgazdasági területből mezőgazdasági üzemi 
területi átsorolását a 0168/230 hrsz-ú telken már működő vállalkozás fejlesztése indokolja 
 
Alaptérkép 

 

 
 

 

 
Légifotó (É-ra tájolva Google 2014. április) 
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Fotók (2015. augusztus) 

   
 
 
Érvényes településszerkezeti terv részlete   

  
 
 
 
Szerkezeti terv módosított részlete 
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Hatályos szabályozás 
(Külterületi szabályozási terv részlete) 

 
 
Módosított  szabályozás 
(Külterületi szabályozási terv részlete) 

 
 
Módosított szabályozás „(K-Mü) építési övezetekre vonatkozó részletterv” 
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1.1.2.jelű módosítás részletei 
Mezőgazdasági terület helyén mezőgazdasági üzemi terület 0182/147 hrsz-ú telken 
 
A  BIOTOJÁS Kft mezőgazdasági és feldolgozóipari építményeinek elhelyezése indokolja a 
módosítást. 
 
 
Alaptérkép 
 

 
 
Légifotó (É-ra tájolva Google 2014. április) 
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Fotók (2015. augusztus) 

   
Meglévő beépítés    Bővítési terület 
 
 
Érvényes településszerkezeti terv részlete  Módosított szabályozási terv részlete 
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Hatályos szabályozás  
(Külterületi szabályozási terv részlete) 

 
 
Módosított szabályozás  
(Külterületi szabályozási terv részlete) 

 
 
(K-Mü) építési övezetekre vonatkozó részletterv 
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1.1.3. jelű módosítás részlete 
Mezőgazdasági terület helyén ipari terület 0168/262 hrsz-ú telken 
 
A BIOTOJÁS Kft mezőgazdasági és feldolgozóipari építményeinek elhelyezése indokolja a 
módosítást. 
A módosítás mezőgazdasági üzemi épületek elhelyezésére lehetőséget adó Gip-3 építési 
övezetbe tartozó telephely bővítését szolgálja, ezért (Gip-3) építési övezetbe javasolt. 
Előírásai a HÉSZ 22.§ (4) bekezdés szerint a következők: 
 

Gip-3 jelű építési övezet OTÉK HÉSZ  
A kialakítható legkisebb telekterület méret - K  – 1200 m2 
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete - K  – 25 m 
A beépítési mód - szabadonálló  
A megengedett legnagyobb építménymagasság - 12 m 
A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 50 50, 

de védelmi 
zöldterületi vagy 

beültetési 
kötelezettségű 

telekrész hiányában 
lakóterületi telektől 
30 m-nél közelebbi 

telken 40 

% 

A zöldfelület legkisebb mértéke 25 25 
de védelmi 

zöldterületi vagy 
beültetési 

kötelezettségű 
telekrész hiányában 
lakóterületi telektől 
30 m-nél közelebbi 

telken 30 

% 

A Gip-3 jelű építési övezetbe a lakóterületet zavaró gazdasági telephelyek: beleértve az állattartó 
telepeket is tartoznak. 

 
Alaptérkép 
 

 0168/262 hrsz 
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Légifotó (É-ra tájolva Google 2014. április) 
0168/262 hrsz 

 
 
 
Fotók 
 

    
Meglévő telephely     Bővítési terület 
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Érvényes településszerkezeti terv részlete  Módosított szerkezeti terv részlete 

    
 
Hatályos szabályozás (Külterületi szabályozási terv részlete) 

  
 
Módosított szabályozás  
(Külterületi szabályozási terv részlete) „(K-Mü) építési övezetekre vonatkozó részletterv” 
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1.1.4. jelű módosítás részletei 
Mezőgazdasági terület helyén mezőgazdasági üzemi terület 0168/153 hrsz-ú telken 
 
A mezőgazdasági üzemi területi átsorolását az AVIFORM Kft nagyüzemi állattartó 
telephelyének bővítése indokolja. 
 
 
Alaptérkép 
 

 
 
 
Légifotó (É-ra tájolva Google 2014. április) 
0168/153 hrsz 
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Fotók (2015. augusztus) 
 

   
Meglévő beépítés      Bővítési terület 
 
 
Érvényes településszerkezeti terv részlete   
 

 
 
 
Szerkezeti terv módosított részlete 
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Hatályos szabályozás (Külterületi szabályozási terv részlete) 

 
 
Módosított szabályozás 
Külterületi szabályozási terv 

 
 
(K-Mü) építési övezetekre vonatkozó részletterv 

 
 



1.1.5. módosítás ismertetése 1

1.1.5. jelű módosítás ismertetése  
Mezőgazdasági terület helyén mezőgazdasági üzemi terület 0186/57 hrsz-ú térségben 
 
Telektulajdonos kezdeményezte a 0186/10, 0186/57-58 hrsz-ú telkek mezőgazdasági területből 
mezőgazdasági üzemi területi átsorolását meglévő telephelyek fejlesztése érdekében. 
Képviselő-testület a változtatást 98/2014.(VI.25.) Kth. határozatában támogatta. 
 
Alaptérkép 

 
 
Légifotó (É-ra tájolva Google 2014. április) 
0186/10 hrsz  0186/57 hrsz  0186 hrsz 
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Helyzetleírás és javaslatok 
Állattartással foglalkozó családi vállalkozás építményei állnak a 0186/10, 0186/57 és 0186/58 
hrsz-ú telkeken. A vállalkozás fejlesztése érdekében indokolt a mai (Má-T) jelű tanyás 
mezőgazdasági területi besorolású terület (K-Mü) jelű mezőgazdasági üzemi területi átsorolása 
 
Mezőgazdasági üzem javasolt építési övezeti előírásai (HÉSZ 23.§ új (9) bekezdése) 
(K-Mü) jelű mezőgazdasági üzemi terület előírásai: 

a) A területen az előírások figyelembevételével 
aa) szolgálati lakás, 
ab) iroda, 
ac) üzemanyagtöltő, 
ad) kereskedelmi, szolgáltató épület, 
ae) mindenfajta gazdasági tevékenységi célú épület (beleértve a nagylétszámú 

állattartás építményeit is) elhelyezhető. 
b) Telek területe: min. 1500 m2 
c) Beépítés módja:  
d) Beépítettség: max 40% 
e) Építménymagasság: max 9 m, ami technológiai szükségszerűségből változhat, 

toronyszerű (siló) építmények magassága: max 30m. 
f) Zöldfelület: min. 40%  

 
Érvényes településszerkezeti terv részlete   Módosított településszerkezeti terv részlete 
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Hatályos szabályozás (Külterületi szabályozási terv részlete) 

 
 
Módosított szabályozás (Külterületi szabályozási terv részlete) 

 



1.2. módosítás ismertetése 1

1.2. jelű módosítás ismertetése  
Gazdasági terület kiterjesztése a 0211/101 hrsz-ú térségben 
 
Telektulajdonos kezdeményezte a 0211/101, 0211/44 és 0211/48 hrsz-ú telkek gazdasági területi  
átsorolását a meglévő telephelyek fejlesztése érdekében. 
Képviselő-testület a változtatást 98/2014.(VI.25.) Kth. határozatában támogatta. 
 
Alaptérkép 

 
 
Légifotó (É-ra tájolva Google 2014. április) 
 
0211/44 hrsz   0211/48 hrsz  0211/101 hrsz 
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Helyzetleírás és javaslatok 
0211/101 hrsz-ú telken mezőgazdasági vállalkozás állattartó épületei állnak. 
A telephely bővítése érdekében a gazdasági terület rovására a gazdasági terület kiterjesztését 
kezdeményezte a tulajdonos. A 0211/101 hrsz-ú telek északi része ipari terület (Gip-2) építési 
övezetbe tartozik, déli fele és a 0211/44 és 0211/48 hrsz-ú telkek mezőgazdasági terület (Má-T) 
jelű tanyás övezetbe soroltak. 
 
(Gip-2) Előírásai a HÉSZ 22.§ szerint: 
 
Gazdasági jellegű területfelhasználási egység (Gksz, Gip) 
22.§ 
(1) A terület-felhasználási egységben az OTÉK 19. és 20.§-ában megnevezett építmények 

helyezhetők el. 
(2) A területen nem helyezhető el: 

a) gazdasági tevékenységi célú beépítéstől független egészségügyi, szociális épület 
b) roncsautó tároló és bontó telepek. 

(3) E rendeltetési egységbe a város kialakult, valamint tervezett gazdasági területei tartoznak: 
a) Az övezet meglévő tanyaudvarai adottságnak tekintendők, amelyen belül legfeljebb 

30%-ig illetve a kialakult beépítettség mértékéig a tanyás övezetben építhető 
építmények elhelyezhetők. 

b) Az övezet telkei országos közútra (52.sz. főútra és a 5214. és 5301. jelű utakra ) 
csak kiépített csomóponton keresztül kapcsolódhatnak. 

c) Amennyiben az övezetben elhelyezendő létesítmény védőterületet igényel azt saját 
telken belül kell kijelölni és fenntartani. 

d) A területen az általános előírások szerinti szabályozási szélességű közút vagy  
    magánút nyitható.  

(4) A területfelhasználási egységen belül az építési övezetekre vonatkozó előírások: 
Gip-2 jelű építési övezet OTÉK HÉSZ  
A kialakítható legkisebb telekterület méret - K  – 1800 m2 
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete - K  – 30 m 
A beépítési mód - szabadonálló  
A megengedett legkisebb/legnagyobb 
építménymagasság 

- 3,0-7,5, ami 
technológiai 

szükségszerűségből 
változhat 

m 

A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 50 30 % 
A zöldfelület legkisebb mértéke 25 40 % 

Az építési övezetbe a kis- és középüzemek, telephelyek tartoznak. 
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(Má-T) előírásai a HÉSZ 29.§-a szerint 
 
Mezőgazdasági rendeltetésű területek övezeteinek részletes szabályai 
29. § 
(2) Az Má-T jelű tanyás övezetben OTÉK 29.§ (4) bekezdése szerinti épületek és építmények 

építhetők, kiegészítve az alábbi előírásokkal: 
a.) - 
b.) - 
c.) - 
d.) - 
e.) az övezetben a beépítettség maximum 3% lehet, melyen belül a lakóépület nagysága a 

beépíthetőség fele (a maximális beépíthetőség 1,5%-a), 
f.) az övezetben az épületek építménymagassága legfeljebb 4,5 m lehet, az üzemi épületeké 

technológiai indokoltság esetén legfeljebb 10,00 m lehet, 
g.) az övezetben megvalósításra kerülő épületek anyaghasználatukban alkalmazkodjanak 

környezetükhöz és a külterület építészeti hagyományaihoz,   
h.) az épületeket szimmetrikus hajlásszögû nyeregtetővel kell kialakítani 38-45°-os 

hajlásszöggel. Hullámpala tetőhéjazat alkalmazása lakóépületen tilos, 
i.) a kerítések anyagukban és kialakításukban alkalmazkodjanak környezetükhöz és a 

külterület építészeti hagyományaihoz. Csak áttört kerítés, vagy élősövény alkalmazható. 
 
A telephely bővítését akadálya továbbá a területfelhasználási váltásnál tervezett feltáróút, amely 
a 0211/101 hrsz-ú telket kettévágja. 
A gazdasági terület kiterjesztésével egyidejűleg a feltáróút kimarad a szabályozásból és a feltárút 
menti övezeti váltás is elmarad. A (Gip-3) építési övezet (Gip-2) építési övezetre: a környező 
beépítést meghatározó építési övezetre változik. 
A gazdasági terület bővítése a konkrét kérelmen túl a hatályos beépítésre szánt területi 
határvonal és a 0211/101 hrsz határa közötti területre is kiterjed. 
 
A (Gip-2) építési övezetben lévő telephelyen állattartás folytatnak, bővíthetősége érdekében az 
állattartással összefüggő építési vonatkozó szabályok kisebb kiigazítására is sor kerül a HÉSZ 
15.§(4)g) pontjában a következők szerint: 
 

g) Külterületen az övezeti besorolások figyelembevételével a közegészségügyi, 
állategészségügyi, állatjóléti, építésügyi, környezetvédelmi, természetvédelmi és 
egyéb előírások betartásával: 
ga) a már meglévő létesítményekben és meglévő telephelyek lakóterülettel ellentétes 

irányú bővítését szolgáló új építményekben korlátozás nélkül tartható állat 
amennyiben a tartási hely a város beépítésre szánt területétől e rendelet 8. 
melléklete szerinti lehatárolt 100 m-es védőterületen kívül van. 
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Érvényes településszerkezeti terv részlete 

 
 
 
Módosított szerrkezeti terv részlete 
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Hatályos szabályozás (Belterületi szabályozási terv részlete) 

 
 
 
Módosított szabályozás (Belterületi szabályozási terv részlete) 
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1.3. jelű módosítás ismertetése  
Mezőgazdasági terület helyén turisztikai terület a 042/8-9 hrsz-ú telkeken 
 
Telektulajdonos kezdeményezte a 042/7-8 hrsz-ú telkek különleges beépítésre szánt turisztikai 
területi átsorolását. 
Képviselő-testület a változtatást 98/2014.(VI.25.) Kth. határozatában támogatta. 
 
 
Alaptérkép 

 
 
 
Légifotó (É-ra tájolva Google 2014. április) 
5211. jelű összekötőút    042/7-8 hrsz 
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Fotók (Google 2011. november) 

    
 
Helyzetleírás, javaslatok 
042/7-8 hrsz-ú telkek tanyás beépítési hagyományokkal rendelkeznek. Rendezési tervi 
besorolásuk ennek megfelelően mezőgazdasági terület. A tervezett turisztikai hasznosítás, a 
környező erdők megtartása, a takarékos terület-igénybevétel indokolja a beépítésre szánt területi 
kijelölést. 
 
Javasolt építésügyi előírások (HÉSZ 23.§ új (8) bekezdése) 
 (K-Tu) jelű építési övezetben falusi turizmussal, vendéglátással kapcsolatos építmények 

elhelyezhetők az alábbiak szerint: 
a)  Kialakítható telek: min 1500 m2 

b)  Beépítés módja: szabadon álló 
c)  Építménymagasság: max. 4,5 m 
d)  Beépítettség: max. 40%, 
e)  Zöldfelület: min 50% 

 
A külterületi 1:10 000 méretarányú szabályozási terve az építési övezet pontos lehatárolásának 
ábrázolására nem alkalmas, ezért a helyszín közelében lévő (K-Á) építési övezeti részletterv 
kiterjesztésére kerül sor a következők szerint:  
 
 
Érvényes településszerkezeti terv részlete  Szerkezeti terv módosított részlete 
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Hatályos szabályozás (Külterületi szabályozási terv részlete) 

 
 
 
Módosított szabályozás (Külterületi szabályozási terv részlete) 
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2.3. módosítás ismertetése 
Művelődési ház telkére (762/2 hrsz) vonatkozó szabályozás felülvizsgálata  

 
Képviselő-testület 98/2014. 8VI.25.) Kth. határozatával kezdeményezte a művelődési ház 762/2 
hrsz-ú telkére vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát és módosítását. 
 

 

Alaptérkép 

 
 
 
 
Légifotó (É-ra tájolva Google 2014. április) 
 
762/2 hrsz 
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Fotók (2014. október) 

    
 

    
 
Helyzetleírás és javaslatok 
762/2 hrsz-ú telek olyan közterület, amelyen a művelődési ház áll. A növényzettel fedett terület a 
városközponti park része. Az érvényes szabályozási terv településközpont vegyes területbe 
sorolja. A szabályozás ettől eltér az épületet (Vt-2) építési övezetként határolja le, a fennmaradó 
területet pedig zöldterületként szabályozza. A művelődési ház ezzel a szabályozási megoldással 
semminemű bővítési lehetőséggel nem rendelkezik.  
Jelen módosítással a szerkezeti tervvel való összhang megteremtésével a 762/2 hrsz-ú telek 
egésze (Vt-2) építési övezetbe kerül.  
A szabályozás építési övezeti kiegészítésére nincs szükség mivel a közhasználatra a városi 
tulajdonú telek és a közösségi funkciót biztosító művelődési ház elég garanciát biztosít. 
 
(Vt-2) építési övezet előírásai a HÉSZ 21.§ szerint: 
Településközpont (vegyes) területek (Vt) 
21.§ 
(1) A területen az OTÉK 16.§-ában megnevezett építmények helyezhetők el. 
(2) E terület-felhasználási egységbe (területbe) a városközpont és intézményterületek tartoznak. 
(3) A területen betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázatok tartalmazzák: 

Vt-2 jelű építési övezet OTÉK HÉSZ  
A kialakítható legkisebb telekterület méret - K – 720  m2 
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete - K – 12  m 
A beépítési mód - oldalhatáron álló, 

zártsorú  
 

A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság - 4,0-7,5 m 
A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 80 50 % 
A zöldfelület legkisebb mértéke 10 25 % 
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Érvényes és változatlanul maradó szerkezeti terv részlete 

 
 
 
Hatályos szabályozás (Belterületi szabályozási terv részlete) 

 
 
 
Módosított szabályozás 
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a) módosítás ismertetése 

Mezőgazdasági terület helyén mezőgazdasági üzemi terület 0135/47 hrsz-ú térségben 

 
Telektulajdonos kérelmezte a 0135/47 hrsz-ú térségben mezőgazdasági terület mezőgazdasági 

üzemi területi átsorolását. 

Képviselő-testület 26/2015.(III.25.) sz. Kth. határozatában a kezdeményezést támogatta. 

  

 

Alaptérkép 

 
 

 

Légifotó (Google 2014. április) 

0135/46 hrsz  0135/47hrsz  0135/48 hrsz 
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Fotók (Google 2011. november) 

 
 
2015. augusztus 
 

   
 
Helyzetleírás és javaslatok 
A belterület déli határában fekvı 0135/48 hrsz-ú telken mezıgazdasági vállalkozás állattartó 
telepe található. Lakóterület irányú bıvítése környezeti konfliktusokat eredményez és az 
állattartó építményekre vonatkozó korlátozás sem teszi lehetıvé. További állattartó építmények 
elhelyezése érdekében kezdeményezte telektulajdonos a mezıgazdasági üzemi terület kijelölését 
a 0135/46-48 hrsz-ú telkek hatályos szabályozás szerint mezıgazdasági területbe tartozó ÉNY-i 
részén. 
 
Mezıgazdasági üzem javasolt építési övezeti elıírásai (HÉSZ 23.§ új (9) bekezdése) 
(K-Mü) jelő mezıgazdasági üzemi terület elıírásai: 

a) A területen az elıírások figyelembevételével 
aa) szolgálati lakás, 
ab) iroda, 
ac) üzemanyagtöltı, 
ad) kereskedelmi, szolgáltató épület, 
ae) mindenfajta gazdasági tevékenységi célú épület (beleértve a nagylétszámú 

állattartás építményeit is) elhelyezhetı. 
b) Telek területe: min. 1500 m2 
c) Beépítés módja:  
d) Beépítettség: max 40% 
e) Építménymagasság: max 9 m, ami technológiai szükségszerőségbıl változhat, 

toronyszerő (siló) építmények magassága: max 30m. 
f) Zöldfelület: min. 40%  
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Érvényes szerkezeti terv részlete 
 

 
 
Szerkezeti terv módosított részlete 
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Hatályos szabályozás (Belterületi szabályozási terv részlete) 

 
 
Módosított szabályozás (Belterületi szabályozási terv részlete) 
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b) módosítás ismertetése 
Különleges lovas és sportterület kiterjesztése 093/2 hrsz-ú térségben 

 
telektulajdonos meglévő létesítmények fejlesztése érdekében kezdeményezte a mezőgazdasági 
terület különleges beépítésre szánt sport és lovasterület mezőgazdasági terület rovására történő 
kiterjesztését. 
Képviselő-testület 26/2015.(III.25.) Kth. határozatában a kezdeményezést támogatta. 
 
Alaptérkép 
 

 
 
Légifotó (É-ra tájolva Google 2014. április) 

 



b) módosítás ismertetése 2

 
Fotó (Google 2011. november)  

 
 
 
2015. augusztus 
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Helyzetleírás, javaslatok 
Az egykori vásártér helyén ma a Kerekerdő kalandpark és lovaspálya található. Fejlesztése 
érdekében kezdeményezték a különleges beépítésre szánt terület északi irányú kibővítését. 
A kalandpark bővítésére tervezett terület jelenleg mezőgazdasági terület (Má-TI) jelű 
idegenforgalmi tanyás övezetbe tartozik.  
Előírásai a HÉSZ  29.§ szerint a következők: 

Mezőgazdasági rendeltetésű területek övezeteinek részletes szabályai 
29. § 

 
(3)  Az Má-TI jelű tanyás övezetben épületek és építmények az alábbi előírások betartása mellett 
létesíthetők: 

a.) a legalább 50 000 m
2
, vagy annál nagyobb kiterjedésû, egy-egy összefüggő földrészletre 

vonatkozóan átlagosan legalább 50 m széles gazdaság esetében legfeljebb 0,5%-os 
beépítettséggel szabad elhelyezni a mezőgazdasági termelés, terményfeldolgozás, 
raktározás célját szolgáló földszintes épület, épületek, építmény, építmények, továbbá 
egy földszintes (tetőtér beépítés megengedett), tájhoz alkalmazkodó lakóépület, melynek 
beépített területe a földrészlet 0,25%-át nem haladhatja meg, 

b.) az övezetben tartható állatszámot – az idegenforgalmi szempontok figyelembe vételével 
– az állattartási rendeletben kell rögzíteni, 

c.) hullámpala tetőhéjazat alkalmazása minden épületen és építményen tilos. 
 
A kalandpark különleges beépítésre szánt terület (K-L) jelű sportterület-lovassport építési 
övezetébe tartozik.  
Előírásai a HÉSZ 23.§ szerint a következők: 
 
Különleges területek (K) 
23.§ 

(1) A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendő 
építmények különlegessége miatt (helyhez kötöttek, jelentős hatást gyakorolnak a 
környezetükre, vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek) 
és más beépítésre szánt területfelhasználású területektől eltérnek. 

(2) A terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési 
előírásokat a következő táblázatok tartalmazzák: 

K-SP, K-L jelű építési övezet 
SPORTTERÜLET – LOVASSPORT TERÜLETE 

OTÉK HÉSZ  

A kialakítható legkisebb telekterület méret - m2 
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete - 

nincs 
kikötés m 

A beépítési mód - szabadonálló  
A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság - 3,5-7,5 m 
A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 40 10 % 
A zöldfelület legkisebb mértéke 40 60 % 

 
 
Bővítése is (K-L) jelű építési övezetbe kerül. 
 
Az építési övezeten áthaladó önkormányzati út jelen módosítással a meglévő nyomvonalon és 
szabályozási szélességgel a belterületi szabályozási tervbe kerül. 
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Érvényes szerkezeti terv részlete  Módosított szerkezeti terv részlete 

      
 
Hatályos szabályozás (Belterületi szabályozási terv részlete) 

   
 
Módosított szabályozás (Belterületi szabályozási terv részlete) 
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c) módosítás ismertetése 
Piac területén a szabályozás módosítása 
 
Képviselő-testület 26/2015.(III.25.) sz. Kth. határozatában kezdeményezte a piacra vonatkozó 
szabályozás felülvizsgálatát és módosítását. 
A hatályos szabályozás szerint különleges beépítésre szánt területbe tartozik és a vele 
szomszédos sportterülettel megegyező K-SP építési övezetbe sorolt. 
 
Alaptérkép 

 
 
Légifotó (Google 2014. április) 
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Fotók (Google 2011.)    2015. augusztus 

   
 
 
Helyzetleírás és javaslatok 
A Dózsa György utcai városi piac a 160/39 hrsz-ú telken található. A határos 161 hrsz-ú telken 
lévő sportterülettől elválasztott. Távlatban sem tervezett a piac megszüntetése, a sportterület 
160/39 hrsz-ú telekkel való bővítése. 
Fentiekre a hatályos szabályozás nincs tekintettel: a piacot különleges beépítésre szánt terület 
(K-SP) jelű építési övezetébe sorolja.  
 
Előírásai a HÉSZ 23.§(2) bekezdés szerint: 
 

K-SP, K-L jelű építési övezet 
SPORTTERÜLET – LOVASSPORT TERÜLETE 

OTÉK HÉSZ  

A kialakítható legkisebb telekterület méret - m2 
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete - 

nincs 
kikötés m 

A beépítési mód - szabadonálló  
A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság - 3,5-7,5 m 
A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 40 10 % 
A zöldfelület legkisebb mértéke 40 60 % 

 
A piac fenntartása és telken belüli további beépítése érdekében indokolt annak önálló építési 
övezeti besorolása. 
 
Javasolt építési övezet: (K-P) jelű piac  
(K-P) építési övezet előírásai HÉSZ 23.§ új (10)bekezdésébe kerülnek a következők szerint: 

 
K-P jelű építési övezetben a városi piac funkcióhoz kapcsolódó kereskedelmi-, 
szolgáltató-, vendéglátó és szociális építmények helyezhetők el az alábbiak szerint: 

a)  Beépítés módja: szabadon álló 
b)  Építménymagasság: max. 7,5 m 
c)  Beépítettség: max. 40%, 
d)  Zöldfelület: min 40% 

 



c) módosítás ismertetése 3

 
Hatályos szabályozás (Belterület szabályozási tervének részlete) 

 
 
Módosított szabályozás (Belterület szabályozási tervének részlete) 

 



d) módosítás ismertetése 1 

d) módosítás ismertetése 
Erdőterület helyett mezőgazdasági terület (0178/4-5, 0178/7 hrsz)  
 
Telektulajdonosok lakóház-építési célból kezdeményezték a 0178/4-5 és 0178/7 hrsz-ú telkek 
erdőterületből mezőgazdasági területbe való átsorolását. 
Képviselő-testület a kezdeményezést 26/2015.(III.25.) sz. Kth. határozatában a kezdeményezést 
támogatta. 
 
 
Alaptérkép (földhivatali nyilvántartás 2015. augusztus) 
 

 
 
Légifotón az erdészeti nyilvántartás  
 (É-ra tájolva Google 2014. április) 

 

0178/7 hrsz 
 
 
0178/4 hrsz 
 
 
 
0178/5 hrsz 
 
 
 
 



d) módosítás ismertetése 2 

Helyzetleírás és javaslatok 
A mezőgazdasági területi átsorolásra kért telkek földhivatali nyilvántartás, erdészeti 
nyilvántartás és rendezési tervi besorolása eltér. 
 
hrsz Földhivatali 

nyilvántartás 
Erdészeti  
nyilvántartás 

Településszerkezeti 
terv  

Szabályozási terv 

0178/4 erdő nincs erdő erdő 
0178/5 legelő nincs mezőgazdasági 

terület (tanyás) 
erdő 

0178/7 legelő 58/H 
erdőrészlet 

mezőgazdasági 
terület (tanyás) 
erdő 

erdő 

 
Jelen módosítás a telektulajdonos tanyás építését támogató képviselő-testületi döntést követi le 
valamint a szerkezeti terv és a szabályozás összhangját teremti meg. 
Az erdészeti és földhivatali nyilvántartás összhangjának megteremtése a településrendezés 
tárgykörén kívül van, hatósági eljárás keretében rendezhető ügy. 
A 0178/4-5 és a 0178/7 hrsz-ú telkek a szerkezeti tervben általános mezőgazdasági területbe 
kerülnek. A szabályozásban a mezőgazdasági terület (Má-T) övezeti átsorolást kapják. 
 
Építésügyi előírásai a HÉSZ 29.§(2) bekezdésből átvéve a következők: 
 
(2) Az Má-T jelű tanyás övezetben OTÉK 29.§ (4) bekezdése szerinti épületek és építmények 

építhetők, kiegészítve az alábbi elõírásokkal: 
a.) - 
b.) - 
c.) - 
d.) - 
e.) az övezetben a beépítettség maximum 3% lehet, melyen belül a lakóépület nagysága a 

beépíthetőség fele (a maximális beépíthetőség 1,5%-a), 
f.) az övezetben az épületek építménymagassága legfeljebb 4,5 m lehet, az üzemi épületeké 

technológiai indokoltság esetén legfeljebb 10,00 m lehet, 
g.) az övezetben megvalósításra kerülő épületek anyaghasználatukban alkalmazkodjanak 

környezetükhöz és a külterület építészeti hagyományaihoz,   
h.) az épületeket szimmetrikus hajlásszögű nyeregtetõvel kell kialakítani 38-45°-os 

hajlásszöggel. Hullámpala tetõhéjazat alkalmazása lakóépületen tilos, 
i.) a kerítések anyagukban és kialakításukban alkalmazkodjanak környezetükhöz és a 

külterület építészeti hagyományaihoz. Csak áttört kerítés, vagy élősövény alkalmazható. 



d) módosítás ismertetése 3 

 
Érvényes szerkezeti terv részlete  Módosított szerkezeti terv részlete 

        
 

 
Hatályos szabályozás    Módosított szabályozás 
Külterületi szabályozási terv részlete  Külterületi szabályozási terv részlete  

 

          



f) módosítás 1

f) módosítás ismertetése 

028/28 hrsz-ú mezőgazdasági területi telek  övezeti átsorolása  
 
Telektulajdonos a már meglévő tanyás beépíthetőség érdekében kezdeményezte az övezeti 
átsorolást, amit képviselő-testület 26/28 (III.25.) Kth. határozatában támogatott.  
 

Alaptérkép 

 028/28 hrsz 
  028/37 hrsz 

 

Légifotó  
(Google 2014. április) 

 



f) módosítás 2

Helyzetleírás és javaslatok 

 
A 028/28 hrsz-ú telek és az azzal határos telkek tanyás gazdálkodás helyszínei. 
A településrendezési tervben mezőgazdasági területi besorolásúak. 
A településszerkezeti terv a mezőgazdasági területen belül a művelési ágak is jelöli. A jelölés az 
aktuális területhasználatnak nem felel meg, Vélhetően az alapterv készítésekor aktuális állapotot 
tükrözi. 
Nyilvánvalóan abból adódik, hogy a térség (Má-TI) jelű tanyás övezetbe sorolt, ahol csak a min 
5 ha-os területtel rendelkező tanyák kaptak építési lehetőséget.  
 
(Má-TI) övezeti előírásai a HÉSZ 29.§(3) bekezdés szerint a következők: 
Az Má-TI jelű tanyás övezetben épületek és építmények az alábbi előírások betartása mellett 

létesíthetők: 

a.) a legalább 50 000 m
2
, vagy annál nagyobb kiterjedésû, egy-egy összefüggő földrészletre 

vonatkozóan átlagosan legalább 50 m széles gazdaság esetében legfeljebb 0,5%-os 

beépítettséggel szabad elhelyezni a mezőgazdasági termelés, terményfeldolgozás, 

raktározás célját szolgáló földszintes épület, épületek, építmény, építmények, továbbá 

egy földszintes (tetőtér beépítés megengedett), tájhoz alkalmazkodó lakóépület, melynek 

beépített területe a földrészlet 0,25%-át nem haladhatja meg, 

b.) az övezetben tartható állatszámot – az idegenforgalmi szempontok figyelembe vételével 

– az állattartási rendeletben kell rögzíteni, 

c.) hullámpala tetőhéjazat alkalmazása minden épületen és építményen tilos. 

 
A kialakult tradicinális tanyás beépítésre való tekintettel módosítással a a térség Má-T jelű 
tanyás övezetbe kerül, előírásai a HÉSZ 29.§(2) bekezdés szerint a következőkre változnak: 
 
Az Má-T jelű tanyás övezetben OTÉK 29.§ (4) bekezdése szerinti épületek és építmények 

építhetők, kiegészítve az alábbi elõírásokkal: 
a.) - 
b.) - 
c.) - 
d.) - 
e.) az övezetben a beépítettség maximum 3% lehet, melyen belül a lakóépület nagysága a 

beépíthetőség fele (a maximális beépíthetőség 1,5%-a), 
f.) az övezetben az épületek építménymagassága legfeljebb 4,5 m lehet, az üzemi 

épületeké technológiai indokoltság esetén legfeljebb 10,00 m lehet, 
g.) az övezetben megvalósításra kerülő épületek anyaghasználatukban alkalmazkodjanak 

környezetükhöz és a külterület építészeti hagyományaihoz,   
h.) az épületeket szimmetrikus hajlásszögű nyeregtetõvel kell kialakítani 38-45°-os 

hajlásszöggel. Hullámpala tetõhéjazat alkalmazása lakóépületen tilos, 
i.) a kerítések anyagukban és kialakításukban alkalmazkodjanak környezetükhöz és a 

külterület építészeti hagyományaihoz. Csak áttört kerítés, vagy élősövény 
alkalmazható. 

 
 



f) módosítás 3

Érvényes -változatlan- szerkezeti terv részlete 

 
 
Hatályos szabályozás (Külterületi szabályozási terv részlete) 

 
 
Módosított szabályozás (Külterületi szabályozási terv  

részlete)  



Étv. igazolások 1

É t v  7 . § ( 3 ) b e k e z d é s  b )  f e l t é t e l  i g a z o l á s a  
 
Biológiai aktivitás-érték változás kimutatása  
 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§(3)b) 
szerint az „újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási 

területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem 

csökkenhet” 
Számítás a 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet alapján (nem differenciált számítás) készült a 
területfelhasználással járó módosításokra. A szerkezeti tervet nem érintő 2.3., c) e) és f) jelű 
módosításokat az igazoló számítás figyelmen kívül hagyja. 
 
Meglévő területfelhasználás adatai 
Módosítás jele Terület minősége Terület 1(ha) Értékszorzó Értékmutató 

1.1.1. ált. mezőgazdasági terület 5,9 3,7 21,8 
1.1.2. ált. mezőgazdasági terület 15,3 3,7 56,6 
1.1.3. ált. mezőgazdasági terület 2,6 3,7 9,6 
1.1.4. ált. mezőgazdasági terület 13,4 3,7 49,6 
1.1.5. ált. mezőgazdasági terület 1,8 3,7 6,7 
1.2. ált. mezőgazdasági terület 8,5 3,7 31,4 
1.3. ált. mezőgazdasági terület 0,8 3,7 2,9 
a) ált. mezőgazdasági terület 1,2 3,7 4,4 
b) ált. mezőgazdasági terület 1,3 3,7 4,8 
d) gazdasági erdő 2,2 9 19,8 
    207,6 
 
Tervezett területfelhasználás adatai 
Módosítás jele Terület minősége Terület 2(ha) Értékszorzó Értékmutató 

1.1.1. mezőgazdasági üzem  5,9 0,7 4,1 
1.1.2. mezőgazdasági üzem  15,3 0,7 10,7 
1.1.3. ipari terület  2,6 0,4 1,8 
1.1.4. mezőgazdasági üzem  13,4 0,7 9,4 
1.1.5. mezőgazdasági üzem  1,8 0,7 1,2 
1.2. ipari terület 8,5 0,4 3,4 
1.3. turisztikai terület 0,8 1,53 1,2 
a) mezőgazdasági üzem  1,2 0,7 0,8 
b) sportterület 1,3 3,0 3,9 
d) általános mezőgazdasági terület 2,2 3,7 8,1 
    48,4 
 
A módosítás előtti (meglévő) és a módosítás utáni (tervezett) területfelhasználásokra számított 
biológiai aktivitásérték különbözete: 207,6-48,4=159,2 
A biológiai aktivitásérték negatívuma miatt jelen módosítással a képviselő-testületi döntésekben 
kezdeményezett területfelhasználási módosításokon kívüli további változtatásra is sor kerül. 
                                                 
1 egy tizedesig kerekített értékekkel számolva. 
2 egy tizedesig kerekített értékekkel számolva. 
3 egyéb helyi sajátosságot hordozó területi érték 



Étv. igazolások 2

 
Az országos védettségű KNP és ex lege védett területen belül a vízgazdálkodási területtel 
körbevett általános mezőgazdasági területből 35 ha-t természetközeli területbe kerül jelen 
módosításban. 
Javasolt  természetközeli területek az igazgatási terület alaptérképén és a szerkezeti terven a 
következők 
 

       
 
 
39 ha általános mezőgazdasági terület biológiai aktivitásértéke: 39x3,7=144,3ha 
39 ha természetközeli terület biológiai aktivitásértéke: 39x8=312 ha 
A két érték különbsége: 312-144,3= 167,7 
 
A természetközeli terület bevezetésével a biológiai aktivitásérték nem változik. 
A módosítás csak a szerkezeti tervet érinti, távlati célként kerül a természetközeli terület a 
településrendezési tervbe, a szabályozás ebben a vonatkozásban nem módosul. 
 



Étv. igazolások 3

É t v  7 . § ( 3 ) b e k e z d é s  e )  f e l t é t e l  i g a z o l á s a  
 

Az Étv 7.§ (3)e) szerint a települések beépítésre szánt területe csak olyan területfelhasználás 
céljára növelhető, amilyen célra a település már beépítésre kijelölt területén belül nincs 
megfelelő terület. 
Jelen módosításokkal új beépítésre szánt területi kijelölésekre kerül sor, a jogszabályi feltétel 
teljesítésének igazolása a következő: 
(Beépítésre nem szánt területre vonatkozó módosításokat a kimutatás nem tartalmazza.) 
 
Mezőgazdasági üzemi területet a hatályos területrendezési eszközök nem tartalmaznak. Az 
1.1.1., 1.1.2., 1.1.4., és 1.1.5. valamint az a) jelű módosítással bevezetésre kerülő mezőgazdasági 
üzemi területi kijelölés jogszabályba nem ütközik. 
 
Ipari terület bővítésére kerül sor az 1.1.3. és 1.2. jelű módosításban, bár van kijelölt és még 
beépített ipari terület, de mivel meglévő telephely bővítését célozza a módosítás az másutt nem 
megvalósítható, helyhez kötött beruházásnak tekinthető. 
 
Turisztikai terület nincs, ezért az 1.3. jelű módosítás sem ütközik jogszabályba. 
 
Lovas és sportterület részére nem áll rendelkezésre szabad terület, ezért van szükség a b) jelű 
módosításra. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. 
TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 



3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 2

Vizsgálat alapja 
Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 

12-től hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési Tervet és a 2014. január 1-jétől hatályos 

OTrT-t veszi alapul. 

 

Ország szerkezeti terv 2008. 07.01.  Hatályos OTrT 2014. 01.01.- 
(hatályos megyei terv alapja)    

                
 
Településszerkezeti tervi átvezetést igénylő hálózati elem M8-as gyorsforgalmi út, amit az 

érvényes szerkezeti terv tartalmaz. Ugyancsak tartalmazza a földgáz távvezetéket is. 

Területfelhasználási változás az erdőgazdasági terület mezőgazdasági terület javára történő 

csökkentése. 

Területfelhasználás vonatkozásában ezért nem a hatályos megyei tervi megfelelést igazoljuk, 

hanem az OTrT-ből, mint magasabb szintű tervből vezetjük le a követelmények teljesülését. 

 
OTrT területfelhasználási kategória területe (ha) 
Erdőgazdálkodási térség 1.752 

Mezőgazdasági térség 4.264 

Vegyes területfelhasználású térség 1.050 

Vízgazdálkodási térség 45 

Települési térség 1.013 

Igazgatási terület összesen 8.124 

 
Térségi kategória megnevezése (megyei tervben biztosítandó) területe (ha) 
Erdőgazdálkodási térség (OTrT 75%-a)  min. 1.314 

Mezőgazdasági térség (OTrT 75%-a)  min 3.195 ha 

Vízgazdálkodási térség(OTrT 90%-a)  40 

Vegyes területfelhasználású térség (OTrT 75%-a) min. 787 

Települési térség  1.013 

 



3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3

 
Településrendezési tervi területfelhasználások a hatályos OTrT figyelembevételével 

Területfelhasználás 
(Biztosítandó min) 

(ha) 
Érvényes terv 
szerint (ha) 

Mód. terv 
szerint 

Erdőterület 

(megyei terv 85%-a) 

1.117 

1.630 -2 

1.628 

Mezőgazdasági terület  

(megyei terv 85%-a) 

2.715 

5.365 -85 

5.280 

Vízgazdálkodási terület és 

természetközeli terület együtt 

(megyei terv 90%-a) 

36 

135 +37 

172 

Városias térség (beépítésre 

szánt terület) 

1013 994  +50 

1.044 

Igazgatási terület összesen  8.124 8.124 
 

A területrendezési terv területfelhasználásra vonatkozó követelményei teljesülnek. 
 

 

 
O r s z á g o s  ö v e z e t i  m e g f e l e l é s  
 
Ökológiai hálózat 2008. 07.01.   Ökológiai hálózat 2014. 01.01. 
(megyei terv alapja) 

    
Az övezet kiterjedése nem változott, a megyei tervi övezeti megfelelés igazolandó. 

 

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezettel nem érintett a település. 
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Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezettel nem érintett a település. 

 
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 2014. 01.01. 

 
 

Világörökségi és világörökség várományosi terület övezet 
Az övezet nem érinti a települést. 

 

Országos vízminőség-védelmi terület övezete nem érinti a települést. 
 
 

Nagyvizi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése érdekében megvalósuló vízkár-
elhárítási célú szükségtározók területe 
Az övezet nem érinti a települést. 

 
K i e m e l t  f o n t o s s á g ú  h o n v é d e l m i  t e r ü l e t  
Az övezet nem érinti a települést. 

 

Rendszeresen belvízjárta terület övezete (2.693 ha) 

  
 
Földtani veszélyforrás területe övezet nem érinti a települést. 
 

Honvédelmi terület övezet nem érinti a települést. 

 
Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete nem érinti a települést. 

Az övezet által érintett területeken a 

településszerkezeti terv jellemzően 

erdőt tartalmaz, beépítés nem 

tervezett, a módosítás sem érinti. 

 

Belvízveszélyes terület 

lehatárolását az érvényes terv 

tartalmazza. 

jelen módosítással bevezetett 

természetközeli területek az 

övezettel érintett területeken 

vannak. 
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Tájvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 

  
 
OTrT előírás Településszerkezeti tervi megfelelés 
14/A. §(1) A tájképvédelmi szempontból kiemelten 

kezelendő terület övezete területét a kiemelt térségi és 

megyei területrendezési terv és annak alapján a 

településszerkezeti terv pontosítja. 

(2) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása 

által érintett területre a kiemelt térség és a megye 

területrendezési tervének megalapozó munkarésze 

keretében meg kell határozni a tájjelleg helyi jellemzőit, 

valamint a település teljes közigazgatási területére 

készülő településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata 

keretében meg kell határozni a tájjelleg megőrzendő 

elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a 

természeti adottságokhoz igazodó hagyományos 

tájhasználat helyi jellemzőit. 

(3) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása 

által érintett területre a tájképi egység és a hagyományos 

tájhasználat fennmaradása érdekében a helyi építési 

szabályzatban meg kell határozni a területhasználatra és 

az építmények tájba illeszkedésére vonatkozó szabályokat. 

(4) A helyi építési szabályzat az építmények tájba 

illeszkedésének bemutatására látványterv készítését 

írhatja elő és a készítésre vonatkozó követelményeket 

határozhat meg. 

(5) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati 

szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint 

lehet folytatni. 

(6) Az övezetben a közlekedési és energetikai 

infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és kiserőműveket 

a tájképi egység megőrzését és a hagyományos 

tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki 

megoldások alkalmazásával kell elhelyezni. 

 

Jelen módosításhoz a kiemelt térségi és 

megyei területrendezési terv, amely az 

övezet pontosított lehatárolását 

tartalmazná nem áll rendelkezésre. 

Jelen tervezés nem a teljes közigazgatási 

területre vonatkozik.  
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T é r s é g i  ö v e z e t e k k e l  v a l ó  m e g f e l e l é s  
 

Magterület övezet (945 ha) 

Ökológiai folyosó övezet (323 ha) 

Pufferterület övezet (57) 

 

 
 
 

 
 

 

 

Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete (598 ha) 

  
 

Ásványi nyersanyag -gazdálkodási terület övezete nem érinti a települést. 
 
 

Településszerkezeti terv az 

övezettel érintett részeken 

beépítést nem tartalmaz. 

A hatályos terv az övezetbe tartozó 

területeken beépítést nem 

tartalmaz, a módosítás nem érinti 

az övezetet. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. KÖZLEKEDÉS 
3.4. KÖRNYEZETALAKÍTÁS 
3.5. KÖZMŰVESÍTÉS 
3.6. HÍRKÖZLÉS 
Jelen módosítás Kerekegyháza hatályos településrendezési eszközeinek közlekedésre, 

környezetalakításra, közművesítésre, hírközlésre vonatkozó alátámasztó munkarészeit nem 

érintik. 

 


