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H a t á r o z a t - t e r v e z e t  

 

Tárgy: Településszerkezeti terv jóváhagyása 

 
Kelebia Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 9/B § (2) bekezdés a) pontja alapján biztosított 
jogkörében a következő döntést hozza: 
 
I. A 226/2005.(X.26.) határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervet hatályon kívül 

helyezi. 
 
II. Jóváhagyja a következőket: 

1.1. Igazgatási terület településszerkezeti terve  m=1:16 000 T-1 
1.2. Belterületi térség szerkezeti terve  m=1:8 000 T-2 
2.    Szerkezeti terv leírása 
3.    Változások 
4.    Területi mérleg 
5.    A területrendezési tervvel való összhang igazolása 
6.    A biológiai aktivitásérték számítás eredménye 
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2 .  A  s z e r k e z e t i  t e r v  l e í r á s a  
 

1 .  A  t e r ü l e t f e l h a s z n á l á s ,  t e l e p ü l é s s z e r k e z e t  

 

Településszerkezet meghatározó elemei 
A településszerkezet alakítása és a területfelhasználás távlati módjának meghatározása a helyi 
sajátosságokra épül. 
Az igazgatási területen négy település illetve tájszerkezeti egység határolható le. 

a) Az észak-keleti 55. számú főút menti határrész jellemzően szántó szórvány tanyákkal. 
b) A ény-dk tengellyel 1,5-3 km szélességben végighúzódó erdő az igazgatási terület 

legnagyobb összefüggő egysége, amelyhez keleten Bácsborista tanyasora, nyugaton 
pedig vízjárta gyepterületek és halastavak csatlakoznak. 

c) A tompai határ és az erdő közötti Vasútföld és Vermesjárás tanyasorokat is tartalmazó 
szórványtanyás mezőgazdasági terület (váltakozva gyep és szántó) 

d) A dél-nyugati határrész az 1800-as évekbeli szabályos kiosztás eredménye.  
A településszerkezetileg egységes területen belül a kijelölt belterületen a beépítés 
sűrűbb. Újfalu a hagyományos hegyközségi szerkezettől némileg különböző 
„szabályos” belterületi alakulat. 

 
A 6.670 ha-os igazgatási területet ék-dny irányban a 5501. jelű Kelebia-Bácsalmás-
összekötőút osztja. Erre az útra fűződik fel a belterület. Az igazgatási terület jellemző 
szerkezeti vonalaira illeszkedik a Budapest-Kelebia (Belgrád) vasúti fővonal, az 55. számú 
Szeged-Baja főforgalmi út és az 5509.jelű Kelebia-Ásotthalom összekötőút. 
 
A község területfelhasználása a földrajzi-, termőhelyi adottságokkal összefüggésben alakult. 
A gyenge minőségű homokos földterületek erdősítésre, szőlőtelepítésre kerültek. Az elmúlt 
években a szőlőültetvényeknek egyrésze természetes gyeppé alakult vissza. 
A településközi úttól távoli –belső határrészeken a tanyásodás jelentősen lecsökkent. 
 

Területfelhasználás 
Az igazgatási terület használati ill. beépítési szempontból az előírt területfelhasználási 
kategóriákba sorolt. 
Beépítésre szánt területek: 

Lakóterületek 
Vegyes területek 
Gazdasági területek 
Különleges területek 

Beépítésre nem szánt területek 
Közlekedési-, közműelhelyezési-, és hírközlési területek 
Zöldterületek 
Erdőterületek 
Mezőgazdasági területek 
Vízgazdálkodási területek 
Természetközeli területek 
Különleges területek 

 

Lakóterületek (falusias lakóterületek) 

A beépítésre szánt területen belül a lakóterület a legnagyobb kiterjedésű területfelhasználási 
kategória. Bővítése, területi fejlesztése a kialakult szerkezeten belül tervezett. 
Új osztás a településközpontban a Bajcsy-Zsilinszky utca - Ady E. utca –Kosztolányi utca és 
Deák F. utca közötti tömbben tervezett. A már kialakított telkek feltárását biztosítja a Dózsa 
és Bajcsy-Zsilinszky utcák közötti útnyitás. 
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A tanyasoros beépítés a közművesített, szilárd útburkolattal ellátott szakaszokon folytatható. 
A telkek méreteikben és beépítési módjukban lévő különbségek az építési szabályozás övezeti 
előírásaiban megjeleníthetők. 
A lakóterület szintterületi sűrűsége: max 0,5. 
 

Vegyes terület 
A településközpont vegyes terület a település súlypontjában a meglévő intézmények körül 
került kijelölésre és alaprendeltetése szerint a község ellátását biztosító intézmények 
elhelyezését szolgálja. A területen igazgatási-, kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó-, 
szálláshely-, egyházi-, oktatási-, egészségügyi-, szociális-, sport építmények és az azokhoz 
kapcsolódó szolgálati lakások és önálló lakóépületek kaphatnak helyet.  
A felsorolt intézmények lakóterületen belül is elhelyezhetők, a településközponti besorolás a 
jelentőségüket emeli ki. A többlakásos lakóépületek ezen a területben helyezhetők el. 
A településközpont vegyes terület szintterületi sűrűsége: max 0,5. 
 

Gazdasági területek 

Gazdasági területbe a gazdasági célú építmények elhelyezésére szolgáló területek és azok 
feltáró belső úthálózata sorolt.  
Belterületi gazdasági területek kereskedelmi szolgáltató területi kategóriában a már beépített 
területre kerülnek, un. zöldmezős beruházás nem tervezett. 
Ipari területbe a szénhidrogén termeléssel kapcsolatos üzemi területek és a közműves ellátást 
szolgáló beépítések (vízmű, gázfogadó, seznnyvíztisztító) tartozik. 
A gazdasági területek szintterületi sűrűsége: max 1,5. 
 

Különleges beépítésre szánt területek 
Kelebia különleges beépítésre szánt területei: a vasút menti a határátkelővel összefüggő 
intézmények területe, a humán szolgáltatás terülte, az ökoturisztikai terület és a logisztikai és 
megújuló energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló terület. 
 
Beépítésre nem szánt területek az alábbiak 

Közlekedési-, közműelhelyezési és hírközlési terület 
Zöldterület 
Erdőterület 
Mezőgazdasági terület 
Vízgazdálkodási terület, természetközeli terület 
Különleges beépítésre nem szánt területek (temető, hulladékudvar, fásított köztér)  

 
Közlekedési -, és közműterületek 

Országos közutak: 55. számú Baja-Szeged főút, 5501.jelű Bácsalmás-Kelebia összekötőút, 
5509. jelű Kelebia Ásotthalom összekötőút. 
Kiszolgálóutakat, tervezett és meglévő kerékpárutakat és a hálózati jelentőségű dűlőutakat a 
szerkezeti terv ábrázolja. 
Kötöttpályás közlekedési terület a meglévő MÁV terület. 
 
 
 
Zöldterületek 
A belterület sajátos szerkezete következtében a közparkok kialakításának lehetősége erősen 
korlátozott. A községközponti park vasúttal párhuzamos kiterjesztése fásított köztérként 
gyakorlatilag zöldterületui funkciókat hordoz, ahogy a templom kertje is. 



2.  

Szerkezeti terv leírása 
3 

 
 Erdőterületek 

A külterület meghatározó területfelhasználása az erdő. 
A gyengébb minőségű szántóterületek további erdőtelepítések terepe lehet. 
A tervezett erdősítés csak a magasabb homokos - a természetvédelmi oltalmon kívüli 
területen javasolt. 
A mezőgazdasági terület és az erdőterület közötti „átjárás” természetes folyamat. 
A településszerkezeti terv a földhivatali nyilvántartás szerinti erdőket ábrázolja. 
 

Mezőgazdasági területek 
Mezőgazdasági terület az erdőnél jóval kisebb területtel van jelen.  
A vízháztartási szempontból további erdők javára történő csökkentése nem szerncsés. A 
Kőrös-ér menti mezőgazdasági területek (természetes gyepek) megtartása táji-, és ökológiai 
szempontból egyaránt elengedhetetlen. 
 

Vízgazdálkodási terület, természetközeli terület 

Kelebia OTÉK szerinti vízgazdálkodási területei a nyílt csatornák és partjaik valamint a 
Kőrös-ér menti tórendszer. 
A vízgazdálkodási területekkel határos mocsár, nádas, láp területek természetközeli területbe 
soroltak. 
 
 
 
2 .  A  t á j r e n d e z é s  é s  t e r m é s z e t v é d e l e m  

 

A természetföldrajzi tájbeosztás szerint Kelebia az Alföld Bácskai síkvidék középtájának 
Bácskai löszös síkság kistájában található. 
A kistáj változatos domborzati formákkal: különböző lösszel fedett futóhomokformákkal 
rendelkezik. A löszfelszínt nagyobb futóhomokfoltok és ÉNY - DK-i futású, több km hosszú, 
de alig 50 - 100 m széles hosszanti gerincbuckák tagolják. Tengerszint fölötti magassága 88 - 
167 m közötti, jellemzően 110 - 130 m. A fény- és hőmérsékleti viszonyok igen kedvezőek, 
de a csapadékviszonyok nem. Környezetéhez viszonyítottan száraz terület. Nagyon alacsony 
az éves csapadékmennyiség  
 
Kelebia természeti értékei főként a Körös-éri főcsatorna és az általa táplált halastavak, 
magasabb fekvésű legelők környezetében található. Körös- éri Tájvédelmi Körzet: A 
tájvédelmi körzet egy hajdani természetes vízfolyás, a Kőrös-ér nevét viseli.  
 
A kelebiai halastavak és a környező puszták védett és fokozottan védett értékei között 
országosan ritka példányok is szerepelnek, mint a homoki kikerics, az egyhajúvirág és a vele 
együtt előforduló tarka sáfrány, a kabasólyom és a szalakóta vagy a veszélyeztetett földikutya. 
A Körös-éri főcsatorna és a hozzá kapcsolódó területek jelentős része többszörös 
természetvédelmi oltalom alatt is állnak, a különféle védettségi típusok átfedik egymást: 
Natura 2000 területek: A tájvédelmi körzet csatorna menti területei kiegészülve az északról 
csatlakozó rétek, legelők területével.  
A Kelebiai halastavak és erdők egysége a DÉLI-HOMOKHÁTSÁG (HUKN20008) kiemelt 
jelentőségű természetmegőrzési területhez tartozik.  
Ökológiai hálózat magterületbe kijelölt térség a Natura 2000 területeket tartalmazza, 
kibővülve a tájvédelmi körzet csatornához kapcsolódó déli nyúlványaival is. 
Ökológiai hálózat folytonos folyosó a csatorna északi részét és egyéb természetszerű 
területeket tartalmaz, melyek alkalmasak az ökológiai hálózathoz tartozó egyéb élőhelyek 
közötti biológiai kapcsolatok biztosítására. Ebben a területsávban új beépítésre szánt terület 
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nem jelölhető ki. a logisztikai és megújuló energiával kapcsolatos beruházás feltétele, hogy az 
ökológiai hálózat határvonala módosításra kerüljön. 
Ex lege (a törvény ereje általi) védettség alatt is áll a halastavak és környezetük lápterületei, 
és egy szikes tó is található a településbe vezető út mellett. 
 
 
4 .  Z ö l d f e l ü l e t i  r e n d s z e r  

 

A település zöldfelületi rendszerét a biológiailag aktív növényzettel fedett felületek hálózata 
alkotja. Használatuk módja szerint ezek a közterületek feloszthatók korlátlan használatúakra 
(közkertek, fasorok) és korlátozott közhasználatú zöldfelületre (intézmények kertjei, temető, 
sportterület); a telkek lakókertjei közhasználat elől elzártak. 
 
Területfelhasználási felosztás szerint zöldterületre, és különleges területre oszthatók, illetve a 
fasorok közlekedési területen helyezkednek el.  
 
Kelebia belterületén két közpark céljára hasznosított zöldfelület található: 
A településközponti közkert a Polgármesteri Hivatal előtti, meglévő, reprezentatív díszpark. 
Infrastruktúrája, felszereltsége (burkolat, térvilágítás, padok, kerti díszelemek) igényesen 
kialakított, növényállománya szépen gondozott. A meglévő kert megőrzése elsődleges feladat. 
Lakóterületi közkert a víztorony körüli térség és a mellette fekvő elfogadható 
növényállománnyal rendelkező terület alkalmas közkert kialakítására. Itt játszótér is 
elhelyezhető. 
 
Zöldfelület jellegű intézményterület 
Az intézménykertek egymás szomszédságában való elhelyezkedése szerencsésnek mondható: 
az összefüggő területrészek kedvező hatása intenzívebben érvényesül. 
Templomkert kulturált megjelenésű, értékes növényzettel rendelkező templomkert a 
településközponti közkert melletti és központi elhelyezkedése miatt szerepe jelentős.  
 
Fasorok, utcai zöldsávok 
A fasorok, közutak melletti összefüggő zöldsávok jelentős szerepet játszanak a zöldfelületi 
elemek összekötésében, összefüggő rendszerré alakításában. Az utcákra a vegyes fajú, 
rövidebb fásított és fátlan szakaszok a jellemzők. Egységes utcai fasorok kialakítását az 
Önkormányzat a közelmúltban már megkezdte a Bajcsy-Zsilinszky utca gömbkőrisekkel való 
betelepítésével.  

 

 

 

4 .  A z  ö r ö k s é g v é d e l e m  

 

A régészeti lelőhelyeket, mint országos jelentőségű örökségvédelmi elemek a 
településszerkezeti terv részei. Országos jelentőségű épített örökségi elem jelenleg nincs a 
településen. 
 
A helyi épített örökségvédelem a készülő településképi arculati kézikönyvben kerülnek 
számbavételre. 
Helyi épített örökség védelemre érdemes elemei az önálló községgé válással összefüggő 
középületek, mindenek előtt a szecesszió népi irányzatához sorolható templom és községháza.  
Helyi védelemre érdemesek továbbá a XX. század első feléből való további közösségi 
(iskola), vasúti (őrházak, vasútállomás), igazgatási (vámpalota) épületek is. 
Védelemre javasolhatók továbbá a tradicionális tanyák is. 
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5 .  A  k ö z l e k e d é s  

 
Adottságok 

A település egyszerű településszerkezetű. Az e-UT 02.01.41 számú útügyi előírás alapján a 
településrész „B” települési osztályba tartozik. 
 
A település közúti közlekedési szempontból jól megközelíthető. A község külterületének 
északi széle mellett halad az 55. sz. Szeged – Baja - Bátaszék másodrendű főút, amelyhez a 
település közvetlenül az 5501. j.  Kelebia- Baja összekötő út révén csatlakozik. Közvetett 
közúti kapcsolat az 5509. j. Ásotthalom – Kelebia út, amely a településtől keletre csatlakozik 
az 5501. j. összekötő úthoz. AZ 5501. j. ök. úthoz csatlakozik a település belterületén az 
55302. j. Kelebia állomáshoz vezető út is. A település közigazgatási területététől nyugatra 
halad az 53. sz. Solt - Tompa másodrendű főút, amelyhez Kelebia az 5501. j. ök. út révén 
csatlakozik.  
A csomópontok kialakítása külterületen megfelelő, belterületen kielégítő. 
 
Kelebia országos vasúti kapcsolatát a 150. sz. Budapest - Kunszentmiklós - Tass - Kelebia 
villamosított fővonal jelenti (a vonal a nemzetközi törzshálózat: X. számú páneurópai vasúti 
korridor tagja), mely nemzetközi vasúti határátkelőhely. 
A 150. sz. vasútvonalon naponta rendszeres személy- és tehervonat közlekedés van. 
 
Összességében elmondható, hogy a térség fekvése közúti közlekedési szempontból kielégítő. 
Megfelelő sűrűségű helyi hálózat is rendelkezésre áll. A tömegközlekedési kapcsolat - az 
autóbusz és vasúti közlekedés - is megfelelő. 
 

Javaslatok 

Távlatilag kismértékű forgalomnövekedéssel célszerű számolni, a település gazdasági 
fejlődését is figyelembe véve. Drasztikus növekedésre számítani nem kell. 
A szabályozási előírásoknak lehetővé kell tegyék, hogy a – fejlesztésre javasolt útszakaszok 
mentén - szükséges szélesség kialakuljon (a területbe eső épületek átépítésére/bővítésére ne 
kerüljön sor). 
A meglévő országos közúthálózat a települést kielégítő mértékben kiszolgálja, azt tovább 
bővíteni nem kell. 
A javasolt külterületi közutak, meglévő nyomvonalon:- 5509. j. összekötő út 
A javasolt külterületi közutak, új nyomvonalon:- új összekötő út építése Tompa felé (Tompa 
közigazgatási területén, Kelebiát csak a csomóponti útcsatlakozás érinti) 
 
A parkolóhely kiépítése a település központjában indokolt, valamint a forgalmat vonzó 
létesítmények térségében (sportpálya, iskola, óvoda, könyvtár, temető), ezért a közterületen 
rendelkezésre álló területeken további parkoló állások kialakítása javasolt. 
 
A szükséges gyalogjárdák a településen részben rendelkezésre állnak. Lakóutaknál a hiányzó 
gyalogjárda szakaszok kiépítése javasolt mindkét oldalon min. 1,50 m szélességgel. 
 
Kerékpáros közlekedés: 
A település központjába a meglévő az 55. sz. főút mellett található meglévő megyei 
kerékpárút hálózatot az 5501. jelű összekötő úttal párhuzamos egyoldali kerékpárúttal javasolt 
bekötni, tekintettel a meglévő forgalmi viszonyokra és a hiányzó hálózati kapcsolatra. Az 
5501. j. összekötő úttal párhuzamos egyoldali kétirányú kerékpárút kiépítése javasolt az ök. út 
délkeleti oldalán vezetve kialakítani.  
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Az 5509. j. összekötő út burkolatszélesítésével a kerékpáros közlekedés az alacsony gépjármű 
forgalom miatt biztonságosan folytatható a közúti közlekedéssel egy útfelületen. 
Helyi/belterületi kerékpárforgalmi létesítmény kiépítése az Ady Endre utcán kerékpáros 
nyomként/sávként javasolt kialakítani. Egyéb önálló helyi/belterületi kerékpárút kiépítését a 
forgalom nagyság nem indokolja, és a kialakult keresztmetszeti adottságok sem biztosítják. 
 
Az Ady Endre utca folytatásaként az országhatárig külterületi kerékpárút kiépítése javasolt 
kerékpáros határátkelővel kialakítva.  
 
 
 
6 .  A  k ö z m ű e l l á t á s  

 
Beépítésre szánt belterületen a földgáz kivételével a teljes közművesítés az építés feltétele, 
ami a villamos energia, az ivóvíz, a közcsatornán történő szennyvízelvezetést a közterületi 
csapadékvíz-elvezetést jelenti.  
Azokon a külterületi részeken, ahol a szennyvízcsatornázás megoldásának reális lehetősége 
nem áll fenn, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel, 
tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt 
szennyvíztárolóval feltételezett. 
 

 

 

7 .  A  k ö r n y e z e t v é d e l e m  

 

Nincs és nem is tervezett olyan infrastrukturális elem vagy beépítés, amely településszerkezeti 
tervi eszközökkel a levegőtisztaságvédelmi-, zaj és rezgésvédelmi intézkedést igényelne. 
A település környezetvédelmi programjában és az alátámasztó munkarészben ismertetettek 
szerint a környezetvédelmi szempontok érvényesíthetők. 
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8 .  A  v é d ő t e r ü l e t e k  é s  v é d ő s á v o k  

 

(meghatározva a más jogszabállyal érvényesülő elemeket is) 

Területi védettség alatt a természetvédelmi nyilvántartás szerintiek állnak. 
 

Közlekedési védőterületek: 

- 55. számú országos főútnál: 50-50m 
- 5501. és 5509. jelű összekötőutaknál: 50-50m 
- vasútnál: 50m 

Közművekkel kapcsolatos védősávok az alábbiak: 
- Szennyvíztisztító telepnél: 150m 
- nagyközépnyomású földgázvezeték védősávja vezeték szélétől mérten (5-5 m), 
- 120 kV-os feszültségszintű nagyfeszültségű villamos távvezeték védősávja tengelytől 

(40-40m) 
Szénhidrogén bányászattal kapcsolatos védőterület 

- olajkutak, fúrási pontok körül: 50 m sugarú kör 
- DN 100 olaj és DN 50 gazolin vezeték: 15-15 m 

 

Vízügyi védőterületek 

Állam kizárólagos tulajdonában és ATIVIZIG kezelésében lévő Körös-éri főcsatorna 
partélétől mért 10 m-en belül semmilyen építmény nem építhető, 10-15m-en belül ideiglenes 
építmény elhelyezhető. 
 

 
Közművekkel kapcsolatos védősávok az alábbiak: 

- nagyközépnyomású földgázvezeték védősávja vezeték szélétől mérten (5-5 m), 
- 120 kV-os feszültségszintű nagyfeszültségű villamos távvezeték védősávja (18-18m) 
- szennyvíztisztító: 150m 

 

Táj- és természetvédelmi szempontból a védelmi és a korlátozó elemek az alábbiak: 
- országos ökológiai hálózat (magterület, ökológiai folyosó) elemei 
- Tájvédelmi Körzet 
- NATURA 2000. terület (élőhelyvédelmi terület) 
- Ex lege védett terület (védett láp) 

 
Kulturális örökségvédelmi szempontból a védelmi és korlátozó elemek az alábbiak: 

- régészeti lelőhelyek, 
- helyi védettségre későbbiekben meghatározott építmények illetve beépítések 

 
A településrendezési eszközök fentieken túli egyéb korlátozást nem tartalmaznak. 
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3 .  V á l t o z á s o k  

 
Kelebia rendelkezik településszerkezeti tervvel. A változásokat a 2005-ben jóváhagyott 
hatályos településszerkezeti tervhez (továbbiakban: alapterv) viszonyítjuk. 
 
 
Hálózati elemek 

Főbb infrastukturális elemek nem változnak az aktuális területrendezési tervből és a térségi 
infrastuktúrális fejlesztésekből következő kiigazításokra, pontosításokra kerül sor. 
 
 
Területfelhasználás 

Beépítésre szánt területek 

A beépítésre szánt területen összterülete lényegében nem változik. 
A területfelhasználás tervi ábrázolása egyszerűbbre változik. A lakóterületre vonatkozó 
szabályozási elemek településszerkezeti tervi jelzései elmaradnak.  
 
Külterületen az új mezőgazdasági üzemi területek jelentenek beépítési többletet. 
A gazdasági területi fejlesztés a már kijelölt gazdasági területek szomszédságában javasolt. 
 
A terv tartalmát nem érinti, a tervezői indíttatási területfelhasználási változtatás a zöldterületi 
jellegű intézmények (temető, sportterület, hulladékudvar) beépítésre szánt területből 
beépítésre nem szánt területbe való átsorolása. 
A határátkelővel kapcsolatos különleges beépítésre szánt terület a településközpont vegyes 
terület rovására megnövelt. Új beépítésre szánt különleges terület a mezőgazdasági üzemi 
terület, ami egyrészt a hatályos terv ipari területéből másrészt mezőgazdasági terület helyén 
tervezett. 
További különleges beépítésre szánt területként a humán szolgáltatás és az ökoturisztikai 
területi kategóriák bevezetésére kerül sor. 
 

 

Beépítésre nem szánt területek 

Lényegi változatás ebben a kategóriában sem történik. Az erdőterület övezeti tagolása 
(gazdasági erdő, védelmi erdő) a vasút menti védőerdő övezettel egészül ki. 
A művelési ágban bekövetkezett változtatásokat a településszerkezeti terv leköveti. 
A mezőgazdasági területek helyén megvalósított erdősítések erdőterületbe soroltak. 
A mocsár, láp, nádas területek természetközeli területi besorolást kapnak.  
Új beépítésre nem szánt területek a településfejlesztési koncepcióból következően a megújuló 
energia források hasznosításának céljára szolgáló terület 
 

Védelmi elemek 

A természetvédelmi elemek a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság aktuális 
nyilvántartásának megfelelően változnak. Természetvédelmi szempontú -területrendezési 
tervből átvett a Nemzeti ökológiai hálózati (puffer, folytonos folyosó, magterület) kiegészítés. 
 
A környezetvédelmi beruházások illetve jogszabályi követelményekből kifolyólag megszűnt 
létesítmények (hulladéklerakó, szennyvízleürítő) védőterülete elmarad.  
A szennyvíztisztító védőterülete a megvalósult technológiának megfelelően változik. 
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Változó területfelhasználások szemléltetése 

 

Falusias lakóterület ábrázolása a hatályos (2005. évi) tervben 
 

 
 

Jelen terv falusias lakóterületei 

 

 
A tanyák telkenként 
falusias lakóterülettel 
azonos jellel ábrázoltak.  
A lakóterületi 
besorolású tanyasorok 
besűrűsítése lakóterületi 
jellel ábrázolt. 
 

 
Lakóterület egységes 
területfelhasználásként 
jelölve, az építési helyen 
kívüli telekrész külön 
jelzést nem kap. 
 
Ténylegesen a 
lakóterületi változás 9 db 
telket érint csak. 
 
Tervezett lakóterület 
helyszíne 



3.  
Változások 

3 

Településközpont vegyes terület 

 
Településközpont vegyes terület a hatályos (2005. évi) tervben 

 

 

Jelen terv településközpont vegyes területei 

 

 
 
 
Településközpont vegyes 
terület helyett különleges 
beépítésre szánt területbe 
kerülő, határátkelővel 
kapcsolatos beépítés 
 
 
Településközpont vegyes 
terület kiterjesztése 
intézményfejlesztés, nagyobb 
beépíthetőség érdekében. 
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Gazdasági területek  

(kereskedelmi szolgáltató terület világos lilával, Ipari terület sötét lilával) 
Gazdasági területek a hatályos (2005. évi) tervben 

 

 

Jelen terv gazdasági területei 

 

 
Szennyvíztisztító helyszíne 
kisebb eltéréssel 
 
 
 
Változatlan helyszínnel 
kereskedelmi szolgáltató 
területek 

 
 
 
 
Meglévő gazdasági 
tevékenységek alapján 
történő új kereskedelmi 
szolgáltató területi 
kijelölések. 
 
 
 
Kereskedelmi szolgáltató 
terület ipari területi 
áthelyezése és kiterjesztése 
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Különleges beépítésre szánt területek 

 
Különleges beépítésre szánt területek a hatályos (2005. évi) tervben 

 
 
Jelen terv különleges beépítésre szánt területei a belterületi térségben 

 
          Logisztikai és megújuló energiahasznosítás területe 
Humán szolgáltatás területe       
    Határátkelővel kapcsolatos beépítés 

 
 
 
 
 
Különleges beépítésre nem 
szánt területi kategóriába 
átsorolt a temető és a 
hulladékudvar. 
Új területként a fásított 
köztér kerül bevezetésre. 

 
 
Mezőgazdasági üzemi terület 
 

Ökoturisztikai terület 
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Beépítésre nem szánt területi változások a belterületi térségben 

 

Zöldterület helyett véderdő a vasút menti területeken 

 



 

4.  

Területi mérleg 

 

 

4 .  T e r ü l e t i  m é r l e g  

 
Beépítésre szánt területek 

 

Területfelhasználás terület (ha) 

hatályos 
tervben 
meglévő 

változás terület (ha) 

tervezett 

Falusias lakóterület 563 +2 565 
Településközpont terület 8 +5 13 
Gazdasági terület 
(Kereskedelmi szolgáltató és ipari együtt) 

36 -19             +3 20 

Különleges beépítésre szánt  terület 15 -13        +145 132 
Összesen   730 
 

 

 

Beépítésre nem szánt területek 

 

Területfelhasználás
1
 terület (ha) 

hatályos tervben 
meglévő 

változás terület (ha) 

tervezett 

Zöldterület2 2,2 -0,2 2 
Erdőterület 4.100 -76        +196 4.220 
Mezőgazdasági terület 1.770 -545           +5 1.270 
Vízgazdálkodási terület 200 +70 270 
Természetközeli terület - +180 180 
Különleges beépítésre nem szánt terület - +5 5 
 
 

                                                 
1 Közlekedési terület a határos területfelhasználáshoz számítva 
2 Területrendezési tervi megfelelés számításánál a beépítésbe számítva 
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5 .  A  t e r ü l e t r e n d e z é s i  t e r v v e l  v a l ó  ö s s z h a n g  i g a z o l á s a  
 
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. 
 
Hatályos OTrT 2014. 01.01.   Ország szerkezeti terv 2003.  
(Jelen tervezés terv alapja)     (hatályos településrendezési terv alapja)  
 

    
Lényegi változásnak a nagysebességű vasútvonal. mint tervezett infrastukturális elem tekinthető, 
amit a 2003. évi OTrT alapján a 2005. évi településszerkezeti terv tartalmaz. 
Megyei területrendezési terv 2012. 

 

A megyei területrendezési terv és a hatályos 
OTrT területfelhasználást illetően erdőterület 
vonatkozásában nincs összhang. Jelen 
tervezésnél a tervi hierarchiából következően 
az OTrT területfelhasználásából kell levezetni 
a településszerkezeti terv területfelhasználását. 
Infrastrukturális elemeket tekintve az OTrT ésa 
megyei terv közötti összhang biztosított. 
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OTrT területfelhasználási kategória területe (ha) 
Erdőgazdálkodási térség 530-5620 
Mezőgazdasági térség 60 
Települési térség 500-750 
Vízgazdálkodási térség 490 
Igazgatási terület összesen 6.670 

 
 
Hatályos OTrT-ből következően a megyei területrendezési terv területfelhasználása 
(becsült érték) 
Térségi kategória megnevezése (megyei tervben biztosítandó) területe (ha) 
Erdőgazdálkodási térség (OTrT 75%-a)  4017-4215 
Mezőgazdasági térség (OTrT 75%-a)  45 
Települési térség 500-750 
Vízgazdálkodási térség 441 
Igazgatási terület összesen 6.670 

 
 
Hatályos megyei területrendezési terv területfelhasználása a változás szemléltetésére 
Megyei területfelhasználási kategória területe (ha) 
Erdőgazdálkodási térség 3.193 
Mezőgazdasági térség 490 
Vegyes területfelhasználású térség 2.016 
Hagyományosan vidéki települési térség 760 
Vízgazdálkodási térség 210 
Igazgatási terület összesen 6.670 

 
 
Településrendezési tervi területfelhasználás 
 

Területfelhasználás 

(Biztosítandó 
min) 

(ha) 

Érvényes 
településszerkezetben 

Jelen tervben 

Erdőterület 

(megyei terv 
75%-a) 

3.020 

4.100 (+120) 4.220 

Mezőgazdasági terület 

(megyei terv 
85%-a) 

38 

1.770 (-5001) 
1.270 

Beépítés 500-750 600 (-130) 450 

Vízgazdálkodási és 
természetközeli terület 

(megyei terv 
90%-a) 

397 

200 (+250) 450 

Igazgatási terület összesen  6.670 6.670 
A területrendezési terv területfelhasználásra vonatkozó követelményei teljesülnek. 

                                                 
1 Természetközeli területbe kerülők vízgazdálkodási területhez számítva 
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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 kis mértékben változott.  
A 2015. évi természetvédelmi adatszolgáltatás szerinti területi lehatárolások (magterület, ökológiai 
folyosó és pufferterület) kerülnek a tervbe. 
 
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezet nem érinti a települést. 
 
Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezet nem érinti a települést. 
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Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 
Az övezettel érintett a település. 

 

 
 
OTrT előírás 
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. 
Településszerkezeti tervi megfelelés 
Az övezettel érintett területek természetvédelmi oltalma, vízgazdálkodási -, és 
erdőterületi besorolása és beépítetlensége a kialakult táj védelmét biztosítja. 
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Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 
 

 

 
OTrT előírás 

14. §(1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre szánt 
terület nem jelölhető ki. 

(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet 
engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint 
lehet. 

 

 
Övezettel érintett területen új beépítés nem került kijelölésre. 
 
Bányatelek nincs és nem is javasolt az övezetben. Bányászattal érintett terület a településszerkezeti 
terven lehatárolásra kerül. 
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Világörökségi és világörökség várományosi terület övezet 
Az övezet nem érinti a települést. 
 
Országos vízminőség-védelmi terület övezete 
Az övezettel érintett a település. 

 

 
OTrT előírás Településszerkezeti tervi megfelelés 
15. § (1) Az országos vízminőség-védelmi 
terület övezetében keletkezett szennyvíz 
övezetből történő kivezetéséről és az övezeten 
kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő 
bevezetéséről a kiemelt térség és a megye 
területrendezési tervében rendelkezni kell. 

Szennyvíz kivezetése a szennyvíztisztító 
telepen keresztül megoldott. 

(2) Az övezetbe tartozó települések 
településrendezési eszközeinek készítése során 
ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett 
területeket, és a helyi építési szabályzatban az 
építési övezetre vagy övezetre vonatkozó 
szabályokat kell megállapítani. 

Vízvédelmi területeket az alátámasztó 
munkarész lehatárolja, a jóváhagyásra kerülő 
munkarészekbe átvezetendő adatszolgáltatás 
nem érkezett. 
 

 
 
Nagyvizi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése érdekében megvalósuló vízkár-
elhárítási célú szükségtározók területe 
Az övezettel nem érintett a település. 
 
 
 
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. 
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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 (816 ha) 
Ökológiai folyosó övezet (299 ha) 
Pufferterület (404 ha) 
 

 

  

OTrT előírás Településszerkezeti tervi megfelelés 
Magterület övezet 
17. §(1) Az övezetben beépítésre szánt terület 

nem jelölhető ki, kivéve, ha: 
(6) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek 

nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű 
bányatelek nem bővíthető. 

 

Új beépítésre szánt terület nem kerül az 
övezetben kijelölésre. 
A településszerkezeti terv ex lege védett 
vagy NATURA 2000. területként jelöli, 
külön ábrázolására nem kerül sor. 
Az ábrázolás a természetvédelmi 

adatszolgáltatás szerint (nem a megyei 

terv alapján) történt. 

Ökológiai folyosó övezete 

18. §(1)Az ökológiai folyosó övezetében új 
beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 

(5) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek 
nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű 
bányatelek nem bővíthető. 

 

 
Az övezetet a településszerkezeti terv 
lehatárolja. 
Az övezeten belüli LEn jelű építési 
övezet kijelölésére a KNP Igazgatóságnál 
kezdeményezett ökológiai határvonal 
pontosítását követően került sor. 
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Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete (536 ha) 

 
OTrT előírás Településszerkezeti tervi megfelelés 

19/A. § A településrendezési eszközökben az 
erdőtelepítésre javasolt terület övezetét az 
erdőterület területfelhasználási egység 
kijelölésénél figyelembe kell venni. 

 

Az övezettel érintett területen új 
beépítésre szánt terület nem kerül 
kijelölésre. 

 
Ásványi nyersanyag -gazdálkodási terület övezete nem érinti a települést. 
 
Rendszeresen belvízjárta terület övezete (1370 ha) 

 

 

OTrT előírás Településszerkezeti tervi megfelelés 

Rendszeresen belvíz járta terület övezete 

23. § A rendszeres belvízjárta terület övezetében 
új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, 
ha ahhoz a vízügyi igazgatási szerv a 
településrendezési eszközök egyeztetési eljárása 
során adott véleményében hozzájárul. 

 
Az övezettel érintett területen beépítésre 
szánt terület nem kerül kijelölésre. 
A belvízveszélyes területek jellemzően 
természetközeli és vízgazdálkodási 
területbe soroltak. 
 

 
Földtani veszélyforrás terület övezet nem érinti a települést. 
Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezet nem érinti a települést. 
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6 .  B i o l ó g i a i  a k t i v i t á s é r t é k  s z á m í t á s  e r e d m é n y e  
 
Biológiai aktivitásérték számítása a 9/2007.(IV.3.) ÖTM rendelet alapján készült. 
A hatályos településszerkezeti tervhez képest változó területfelhasználásokra vonatkozó 
biológiai aktivitásérték kimutatása készül el. A változó területfelhasználásokat rajzi melléklet 
ábrázolja. 
 
Gazdasági terület kereskedelmi szolgáltató-, és ipari terület tagolását mellőzzük, mivel 
biológiai aktivitásértékük azonos (0,4) 
 
A területfelhasználási váltásban érintett területek a hatályos terv szerinti biológiai 
aktivitásértéke  
 
 
Falusias lakóterületek 
Terület 
jele 

Területfelhasználás Terület (ha) Érték 
mutató 

Biológiai 
aktivitás 
érték 

Lf1 zöldterület 0,45 6 2,7 
Lf2 zöldterület 0,93 6 5,58 
Lf3 ált. mezőgazdasági terület 0,85 3,7 3,14 

 összesen   11,42 
 
Településközpont vegyes területek 
Terület 
jele 

Területfelhasználás Terület (ha) Érték 
mutató 

Biológiai 
aktivitás 
érték 

Vt1 falusias lakóterület 3 2,4 7,2 
Vt2 falusias lakóterület 0,73 2,4 1,75 
Vt3 falusias lakóterület 1,2 2,4 2,88 

 összesen   11,83 
 
 
G a z d a s á g i  t e r ü l e t e k  
A kereskedelmi szolgáltató-, és ipari terület tagolása mellőzve, mivel biológiai 
aktivitásértékük azonos (0,4) 
 
Terület 
jele 
 

Területfelhasználás Terület (ha) Érték 
mutató 

Biológiai 
aktivitás 
érték 

G1 falusias lakóterület 0,25 2,4 0,6 
G2 falusias lakóterület 

kereskedelmi szolgáltató terület 
0,84 
1,6 

2,4 
0,4 

2,01 
0,64 

G3 zöldterület 0,38 0,4 0,15 
 összesen 3,07  3,4 
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Különleges beépítésre szánt területek 
 
Terület 
jele 

Területfelhasználás Terület (ha) Érték 
mutató 

Biológiai 
aktivitás 
érték 

Mü1 ipari terület 10,7  0,4 4,28 
Mü2 ipari terület 7,5 0,4 3 
Mü3 ált. mezőgazdasági terület 7,5 3,7 27,75 
Mü4 ált. mezőgazdasági terület 7 3,7 25,9 
Mü5 ált. mezőgazdasági terület 3,1 3,7 11,47 
Mü6 ált. mezőgazdasági terület 7,3 3,7 27,01 
Mü7 ált. mezőgazdasági terület 

erdő 
2,6 
1 

3,7 
9 

9,62 
9 

Mü8 ált. mezőgazdasági terület 14,4 3,7 53,28 
Mü1-Mü8  61,1   
Öt1 falusias lakóterület 1,7 2,4 4,08 
Öt2 erdő 2,5 9 22,5 
Hsz. településközpont 

falusias lakóterület 
sportterület 

0,37 
4,3 
2,35 

0,5 
2,4 
3 

1,85 
10,32 
7,05 

Hat1 településközpont 1,6 0,5 0,8 
Hat2 közl.terület 0,67 0,6 0,4 
Hat3 zöldterület 2,53 6 15,18 
Hat1-Hat3  4,8 0,5 2,4 
LEn1 Erdő 21 9 189 
LEn2 Erdő 2,1 9 18,9 
    630,63 

 
Különleges beépítésre nem szánt területek 
Terület 
jele 

Területfelhasználás Terület (ha) Érték 
mutató 

Biológiai 
aktivitás 
érték 

H hulladékudvar (beépítésre szánt) 1,39 0,1 0,14 
T temető (beépítésre szánt) 

ált. mezőgazdasági terület 
erdő 

2,6 
0,88 
0,2 

3 
3,7 
9 

7,8 
3,25 
1,8 

Kt zöldterület 0,2 6 1,2 
    14,19 
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Természetközeli terület, erdő, ált. mezőgazdasági terület 
Terület 
jele 

Területfelhasználás Terület (ha) Érték 
mutató 

Biológiai 
aktivitás 
érték 

Tk1  39,08   
Tk2  7,29   
Tk3  13,97   
Tk4  28,82   
Tk5  11,5   
Tk6  29,9   
Tk7  8,2   
Tk8  34,89   
Tk9  1,8   
Tk10  3,12   
Tk1-Tk10 össz. ált. mezőgazdasági terület 178,57 3,7 660,709 
E1  6,85   
E2  2,26   
E3  8,64   
E4  2,89   
E5  10,55   
E6  38,52   
E7  4,92   
E8  7,5   
E9  9,32   
E10  7,87   
E11  2,86   
E12  11,89   
E13  7,36   
E14  6,12   
E15  4,32   
E16  6.,06   
E17  55,44   
E1-E17 össz. ált. mezőgazdasági terület 193,37 3,7 715,47 
Má1  9,46   
Má2  1,35   
Má3  1,7   
Má4  4,59   
Má1-Má4 össz. erdő 17,1 9 153,90 
Má5 gazdasági terület 5,08 0,4 2,03 
    1532,11 

 

Változó területfelhasználások helyszíneire számított biológiai aktivitásérték ma: 2460,98 
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T e r v e z e t t  t e r ü l e t f e l h a s z n á l á s o k  b i o l ó g i a i  
a k t i v i t á s é r t é k e  
 
 
Beépítésre szánt területek 
Terület jele Területfelhasználás Terület 

(ha) 
Érték 
mutató 

Biológiai 
aktivitás 
érték 

Lf1-Lf3 falusias lakóterület 2,23 2,4 5,35 
Vt1-Vt-3 településközpont vegyes 4,93 0,5 2,46 
G1-G3 gazdasági terület 3,07 0,4 1,22 

Mü1-Mü-8 mezőgazdasági üzem 61,1 0,7 42,77 
Öt1 ökoturisztikai terület 1,7 1,5 2,55 
Öt2 ökoturisztikai terület 2,5 1,5 3,75 
Hsz. humán szolgáltatás területe 2,03 1,5 3,04 
Hat1-Hat3 határátkelőhöz kapcsolódó ter. 4,8 1,5 7,2 
LEn1 logisztikai és megújuló energia terület 21 1,8 37,8 
LEn2 logisztikai és megújuló energia terület 2,1 1,8 3,78 
    89,31 

 
 
Beépítésre nem szánt területek 
Terület jele Területfelhasználás Terület 

(ha) 
Érték 
mutató 

Biológiai 
aktivitás 
érték 

H hulladékudvar (beépítésre szánt) 1,39 0,1 0,14 
T temető  3,68 6 22,08 
Tk1-Tk10  természetközeli terület 178,57 8 1428,5 
E1-E17  erdő 193,37 9 1740,33 
Má1-Má4  ált. mezőgazdasági terület 5,08 3,7 18,79 
    3209,84 

 
Tervezett területfelhasználásra számított biológiai aktivitásérték összesen: 3299,15: 
nagyobb, mint a meglévő területfelhasználásokra számított (2203,58) biológiai 
aktivitásérték, tehát a biológiai aktivitásérték változásra vonatkozó jogszabályi feltétel 
teljesül. 
 




