
 

DOMASZÉK  

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 

 MÓDOSÍTÁSA 

 

 

 

 

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 

ÁLTALÁNOS ELJÁRÁS 

 

 

 

 

 

 

2022. december 

  



Településrendezési eszközök módosítása 

2 
   

 

 

  

MEGBÍZÓ Domaszék Nagyközség Önkormányzata 

6781 Domaszék, Köztársaság tér 1. 

Képviseli: Sziráki Krisztián polgármester 

  

TERVEZŐK Várkonyi Gábor okleveles településmérnök  

felelős tervező, településtervezés 

06-0433 

 

Rácz Mária  kert-, és tájépítészmérnök 

tájrendezés 

TK 06-0102 

 



Településrendezési eszközök módosítása 

3 
   

 

Tartalom 

ELŐZMÉNYEK ................................................................................................................................................ 4 

I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATOK ÉS JAVASLATOK ............................................................................... 5 

1. Módosítási helyszínek vizsgálata ............................................................................................................. 5 

2. Területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata ..................................................................... 19 

3. Módosítási javaslat ................................................................................................................................. 30 

4. Biológiai aktivitásérték számítás, területi mérleg .................................................................................. 39 

II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK .................................................................................................... 41 

1. Településszerkezeti terv módosítása ........................................................................................................ 41 

2. Helyi Építési Szabályzat módosítása ....................................................................................................... 62 

 

 

  



Településrendezési eszközök módosítása 

4 
   

ELŐZMÉNYEK 

 

Domaszék Nagyközség új Településrendezési eszközei 2017-ben készültek, a Településszerkezeti 

terv a 147/2017. (VIII.03.) sz. határozattal, a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és a mellékleteit 

képező szabályozási tervek a 13/2017. (VIII.03.) önkormányzati rendelettel kerültek elfogadásra. A 

nagyközség Településfejlesztési Koncepciója 2012-ben készült. A településszerkezeti terv a 12/2020. 

(I.27.) Kt. határozattal, a HÉSZ a 11/2019. (IX.27.) számú és az 1/2020. (I.27) önkormányzati 

rendeletekkel módosult.  

A nagyközség településképi rendelete a 20/2017. (XII.20.) számon került jóváhagyásra.  

Jelen módosítást új gazdasági, idegenforgalmi és erdőterületek kijelölése, ökológiai folyosó 

módosítása, két tanya kivétele az Má* övezetből, a kisvárosias területen a minimális telekméret 

csökkentése, telekhatárrendezés miatti kis mértékű övezethatár módosítás és beépítésre nem szánt 

területeken meglévő épületekre vonatkozóan a HÉSZ módosítása tették szükségessé. Domaszék 

Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatta a HÉSZ módosítási eljárásának 

megindítását és a tervezési programot (1. sz. melléklet).  

A településrendezési eszközök módosítására vonatkozó eljárási szabályokat a településtervek 

tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (Eljr.) állapítja meg. Jelen módosítás  a 

Korm. rendelet 66-67.§-a szerinti általános eljárásban zajlik. A terv az országos településrendezési 

és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 2021. július 15-én hatályos 

állapota szerint és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 

a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 2022. június 30-án hatályos állapota szerint készült.  

Az Eljr. 7.§ (7) bek. b) pont szerint a települési főépítész egyetértésével a felelős településtervező is 

meghatározhatja a tartalmi követelményeket és a figyelembe vehető, korábban készült megalapozó 

vizsgálatokat. A 2017-ben készült új rendezési terv minden vizsgálata figyelembe vehető jelen 

eljárásban, még aktuálisnak tekinthető a tervanyag. Jelen módosításban táj- és természetvédelmi  

szakági tervező működött közre. Az új beépítésre szánt területek vonatkozásában megtörtént a 

régészeti terepbejárás és elkészült a tanulmány (jelen módosításba nem került bele minden bejárt 

terület). A biológiai aktivitásérték növekedett. A tervlapok alatt frissítésre került a digitális 

alaptérkép, melyet jelen eljáráshoz kért meg a település. A területrendezési tervekhez szükséges 

adatokon kívül a régészeti lelőhelyeket is bekérte a település.  

 

 

Sziráki Krisztián 

polgármester, települési főépítész 
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I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATOK ÉS JAVASLATOK 

1. Módosítási helyszínek vizsgálata 

Áttekintő térkép a módosítási helyszínekről 

 

 

Szerkezeti tervi módosítást igényel 

1. a 02/134 helyrajzi számú telken gazdasági terület bővítése,  

2. a 0190/15, 0190/59 és 0190/67 helyrajzi számú ingatlanok mezőgazdaságiból különleges 

beépítésre szánt idegenforgalmi területbe (Kid) sorolása, 

3. a 0224/8,13,14,15 helyrajzi számú ingatlanok telekhatár rendezése, ami egy kisebb 

erdőterület mezőgazdasági övezetté minősítésével jár,  

4. erdőterület kijelölése a 0353/112 helyrajzi számú telken, 

5. ökológiai folyosó kijelölése a 0384/25,27,37 helyrajzi számú ingatlanokon (KNP 

javaslat). 
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 Szerkezeti tervi módosítást nem igényel 

6. 90/2, 96/1, 97/1 hrsz-ú ingatlanok Má* övezetből Má övezetbe sorolása, 

7. a HÉSZ 13.§-ban a kisvárosias lakóterületen a minimálisan kialakítandó telekterület 

csökkentése, 

8. a HÉSZ 19.§ (1) bekezdés módosítása olyan módon, hogy az igazolhatóan meglévő 

épületek fennmaradási engedélyezését vagy bővítését ne lehetetlenítse el az előírás, 

 

Szerkezeti tervet érintő módosítások 

1. A 02/134 helyrajzi számú telken gazdasági terület bővítése  

Hatályos szerkezeti terv a tervezési területtel (kék körvonal) és a bővítendő ingatalannal (piros 

körvonal) 

 

A tervezési terület a közvetlenül a belterület keleti oldala mellett, az 55. sz. úttól északra található. 

Módosítási igény a 02/134 hrsz-ú ingatlan kapcsán merült fel, melynek teljes területén gazdasági 

tevékenység végzése a cél.   

A tervezési terület nyugati oldalán egy kisebb csatorna van, mely a mellette fekvő mezőgazdasági és 

természetközeli területekkel együtt ökológiai folyosó övezetében fekszik. Az ökológiai folyosó a 

kijelölt Gksz övezetbe is benyúlik. A tervezési terület északi részén különleges sportterület van (Ksp), 

ezen belül a 02/25 hrsz-ú telken focipálya található, a többi rész tervezett sportterület. A tervezési 

terület délkeleti sarkában kereskedelmi-szolgáltató (Gksz) terület került kijelölésre, mely a gyűjtő út 

másik oldalán folytatódik. Szerkesztési hiba miatt maradhatott rajta a „Kmü” jel, a szabályozási 

terven is Gksz övezetként szerepel. A tervezési terület déli része régészeti lelőhellyel és az 55. sz. 

főút egyeztetési sávjával érintett.  
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Művelési ág vizsgálat (saját szerkesztés, állami alapadatok) 

 
A tervezési területen döntően szántó művelési ágú területeket találunk, a módosítandó telek és még 

néhány a beépítésre szánt területeken művelés alól kivett terület. A csatorna mentén gyepek és 

nádasok találhatóak. Az ingatlanok döntően magánkézben vannak, az utak és a különleges 

sportterület egyes részei önkormányzati tulajdonok, a tervezési terület északnyugati részén lévő 

olajkút és a délekelti részen lévő egyik gazdasági besorolású ingatlan gazdasági társaság tulajdona. 

A módosítandó ingatlan is magántulajdon. 

Tulajdonviszonyok vizsgálata (saját szerkesztés, állami alapadatok) 
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Ortofotó 

 

Az ortofotón látható, hogy a jelenleg Gksz övezetbe sorolt területen egy csarnoképület áll, a 

módosítandó ingatlan is beépítetlen. A tervezési terület délkeleti részén lévő egyik gazdasági (Gksz) 

ingatlanon állnak épületek. A mezőgazdasági területeken, a tervezési terület keleti felében néhány 

tanya áll. A módosítandó ingatlan északi csücskétől ~150 méterre nyugatra találjuk az első lakóházat, 

a belterületen.  

2. A 0190/15, 0190/59 és 0190/67 helyrajzi számú ingatlanok mezőgazdaságiból különleges 

beépítésre szánt idegenforgalmi területbe (Kid) sorolása 

A hatályos szerkezeti terven mezőgazdasági (Má) területként szereplő, 0190/15, 0190/59 és 0190/67 

helyrajzi számú ingatlanok különleges beépítésre szánt idegenforgalmi övezetbe (Kid) kerülnének a 

tervek szerint. A tervezési területet az 55.sz. út, önkormányzati gyűjtőút, kereskedelmi-szolgáltató 

(Gksz) terület, egy kis erdő és annak folytatásaként árok határolja.  

A tervezési terület általános mezőgazdasági területként (Má) funkcionál jelenleg, a déli csücskében 

van egy kis erdőterület kijelölés, ami az Erdőállomány Adattár szerint nem erdő, a természetes 

állapota szerint azonban fásult, hasonlóan a tervezési terület határán lévő, 0190/106 hrsz-ú ingatlanon 

lévő árokhoz. A terület közvetlen szomszédságában lévő gazdasági terület és az északi ill. északkeleti 

irányban, a terület közelében lévő gazdasági területek jelenleg alig beépítettek. A tervezési területet 

érinti az 55. sz. út egyeztetési sávja, melyen belül épületet elhelyezni a közútkezelő hozzájárulásával 

lehet csak. Az OTÉK 38.§ (8)-(9) bekezdései szerint az 55. sz. út tengelyétől számított 50 méteren 

belül nem jelölhető ki új beépítésre szánt terület (gazdasági, különleges mezőgazdasági üzemi, 

nyersanyagkitermelő és hulladéklerakó területek kivételével) és közjóléti erdő.  
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Hatályos szerkezeti terv a tervezési területtel (kék körvonal) 

 

Az átsorolandó ingatlanok jelenleg gyep, szántó, kivett és gyümölcsös művelési ágban vannak. A 

tervezési terület fennmaradó részein is szántó, erdő, gyep és művelésből kivont területeket találunk.  

A tulajdonviszonyokat tekintve homogén a tervezési terület, természetes személyek tulajdonolják az 

ingatlanokat. A terület keleti oldalát önkormányzati gyűjtő út határolja, az 55. sz. út pedig állami 

tulajdon.  

Művelési ág vizsgálat (saját szerkesztés, állami alapadatok) 
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Tulajdonviszonyok vizsgálata (saját szerkesztés, állami alapadatok) 

 
 

 

Ortofotó 
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A tervezési területen jelenleg két tanya és művelt földterületek vannak. A 0190/15 helyrajzi számú 

tanya tulajdonosa kezdeményezte az átsorolást, idegenforgalmi célra (is) szeretné hasznosítani a 

területét. A tervezési terület nyugati oldalán, a tervezett gazdasági tömb mellett van a másik tanya. 

Köztük művelt területek és gyepek találhatók. A terület déli részén lévő árok mentén hézagos fasor 

áll.  

A tervezési terület jelenlegi besorolása általános tanyás mezőgazdasági terület, melyre a HÉSZ 23-

24.§-i vonatkoznak. A maximális beépíthetőség 10%, az épületmagasság a 0190/59 hrsz-ú telken 4,5 

m, gazdasági épületek estén 9,0 m, a másik két ingatlanon 7,5 m. Birtokközpont a 2500 m2 

területnagyság feletti ingatlanokon létesíthető.  

A 0190/15 hrsz-ú telek 4867 m2, a 0190/59 hrsz-ú telek 2210 m2, a 0190/67 hrsz-ú telek pedig 19858 

m2.  

 

3.A 0224/8,13,14,15 helyrajzi számú ingatlanok telekhatár rendezése, ami egy kisebb 

erdőterület mezőgazdasági övezetté minősítésével jár 

 

A tárgyi ingatlanokat magában foglaló tervezési terület a település igazgatási területének déli részén, 

Röszkével határosan található. A szerkezeti terven szereplő erdő- és mezőgazdasági területek a valós 

állapotokat mutatják, a terület jelentős része ténylegesen beerdősült, az Országos Erdőállomány 

Adattár szerinti erdő. A mezőgazdasági területeken főként tanyákat találunk. A tervezési területen két 

kisebb terület az Adattár szerint erdő, a szerkezeti terven még nem az.  

 

Hatályos szerkezeti terv a tervezési területtel (kék vonal) és az Adattár szerinti új erdőkkel 

(világoszöld) 
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Helyszínrajz (Baukonstrukt) 

 

Módosítási helyszín ortofotón (halvány zölddel az Országos Erdőállomány Adattár szerinti erdők) 
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A 0224/8,13,14,15 helyrajzi számú ingatlanok egy tulajdonban vannak. A tulajdonos szeretett volna 

fennmaradási engedélyt kérni az ingatlanokra, azonban a felmérés során kiderült, hogy az egyik 

épület közvetlen telekhatáron van, a másik pedig három telekhatár metszésében. A 

telekhatárrendezést nehezíti, hogy a 0224/15 hrsz-ú ingatlan erdőterületként, a másik három 

mezőgazdasági területként szerepel a hatályos tervben. 

A helyszínrajzon szereplő felméréshez képest (Baukonstrukt helyszínrajz), az ortofotó kb. 6 méteres 

eltérést mutat. A helyszínrajz szerint a 0224/15 és /8 hrsz-ú telkek határán álló melléképület az 

ortofotón a /15-ös telken van teljes egészében. A 0224/15 hrsz-ú telken a digitális alaptérképen 

feltüntetett épület vagy egy korábbi épületet jelez vagy nagyon pontatlanul van ábrázolva. A digitális 

térkép alá hívott ortofotót megvizsgálva látható, hogy a szomszédos épületek digitális állománya és 

ortofotón szereplő helye 1-2 méter eltéréssel megegyezik. A 6 méteres eltérés így vagy mérési hiba 

vagy az alaptérkép pontatlanságából adódik. A módosítási javaslat megfogalmazásakor a digitális 

alaptérképet vesszük alapul.  

 

 

4. Erdőterület kijelölése a 0353/112 helyrajzi számú telken  

A biológiai aktivitásérték kompenzálása miatt, az új beépítésre szánt területek telkein kijelölt 

erdőterületek mellett szükséges további erdőkijelölést tenni. Az 5431.j. országos mellékút mentén 

lévő, külterület 0353/112 helyrajzi számú ingatlan az Országos Erdőállomány Adattár szerint teljes 

egészében védelmi erdő, a hatályos szerkezeti terv szerint azonban nem teljesen.  

 

Hatályos szerkezeti terv (lilával az Erdőállomány Adattár szerinti erdők) 

  
 



Településrendezési eszközök módosítása 

14 
   

A jobb láthatóság kedvéért lila színnel ábrázoltuk az Adattár szerinti erdőket, a 0353/112 hrsz-ú telek 

délkeleti oldalán halványabb lila csík látható, az alatta lévő terület jelenleg általános mezőgazdasági 

területként szerepel a szerkezeti tervben. Kék körvonallal a tervezési terület látható, melyet jelű 

országos mellékút, és az országos ökológiai hálózat részeként magterületek határolnak.  

 

5. Ökológiai folyosó kijelölése a 0384/25,27,37 helyrajzi számú ingatlanokon 

A Kiskunsági Nemzeti Park javaslatára a 02/134 hrsz-ú ingatlanon megszüntetett ~ 1,5 ha ökológiai 

folyosó helyett az igazgatási terület északnyugati részén ~10,3 ha nagyságban jelölünk új ökológiai 

folyosót a 0384/25,27,37 hrsz-ú telkeken. A változásokat a Nemzeti Park saját adatbázisában is 

átvezeti. A szerkezeti terven zölddel jelölt a természetes gyep, sajátos felhasználású általános 

mezőgazdasági terület (Mát), mely a gyep művelési ágú területeket foglalja magába. A0384/37 Hrsz-

ú telek fennmaradó része szántó művelési ágban van, általános tanyás (Má) mezőgazdasági 

övezetben.  
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Szerkezeti tervet nem érintő módosítások 

 

6. A 90/2, 96/1, 97/1 hrsz-ú ingatlanok Má* övezetből Má övezetbe sorolása 

A belterület déli határa és az 55.sz. út közötti területen gazdasági és különleges területek mellett 

legnagyobb részben Má* általános mezőgazdasági területet találunk. Az Má* egy pufferterület a főút 

és a belterület között, korlátozott építési lehetőségekkel. 

Hatályos szabályozási terv az átsorolandó ingatlanokkal ortofotón 
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Hatályos szabályozási terv (Má* övezet sárgával kiemelve) 

 
A hatályos HÉSZ 24.§ (2) bekezdése szerint az Má* övezetben építményt elhelyezni nem lehet. A 

módosítás célja a 90/2, 96/1 és 97/1 hrsz-ú ingatlanok Má övezetbe sorolása, mert utóbbi két ingatlan 

tanyaként funkcionál és a jövőbeni szándék is ez. Beépítésre szánt területté sorolásuk nem tervezett. 

A lakóépületek az 55. sz. út tengelyétől ~125 méterre vannak.  

 

7. A HÉSZ 13.§-ban a kisvárosias lakóterületen a minimálisan kialakítandó telekterület 

csökkentése 

A módosítási célja megvizsgálni, milyen mértékben csökkenthető a kisvárosias lakóterületek 

minimálisan kialakítandó telekterület előírása.  

 

Hatályos szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

Kisvárosias lakóterület kijelölés a belterületen, a Dózsa 

György utca mentén található a hatályos tervben. A terület 

kialakult, minden telek beépített, jellemzően oldalhatáron álló 

épületekkel. Lényegében nem különbözik a szomszédos 

falusias lakótömböktől, a távlati intenzívebb beépíthetőség 

miatt került ez a terület kisvárosias lakóöveztebe. A 

teleknagyság 1300-1600 m2 között van. Az utcafronti 

telekszélesség jellemzően 18-22 m. Tekintettel a terület 

kialakult jellegére és a minimálisan meghatározott 16 méteres 

kialakítható telekszélességre, telek megosztások leginkább a 

saroktelkeknél jöhetnek szóba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. A beépítésre nem szánt területek beépíthetőségének újra gondolása oly módon, hogy 

az igazolhatóan meglévő épületek fennmaradási engedélyezése vagy bővítése lehetséges 

legyen 

 

A beépítésre nem szánt területeken, elsősorban mezőgazdasági területen lévő tanyák esetében fordul 

elő, hogy a meglévő épületek nem teljesítik a HÉSZ 19.§ (1) bekezdésének követelményeit.  

„19.§ (1) Beépítésre nem szánt övezet telkén az épület – ha a szabályozási terv másként nem rendeli  

a) a telek homlokvonalától közúti közlekedési és közműterületbe tartozó út mentén legalább 10 

méterre, 

b) a telek homlokvonalától közúti közlekedési és közműterületbe nem tartozó út mentén legalább 5 

méterre, 
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c) egyéb telekhatártól legalább 1,5 méterre, 

d) szomszédos telken álló épülettől legalább 6,0 méterre 

helyezendő el.” 

 

A probléma általában abból fakad, hogy a meglévő épület nincs kellő távolságban a határoló úttól. 

Tekintettel arra, hogy ezek az épületek jóval régebben ott állnak, mint ahogyan ez a HÉSZ előírás 

keletkezett, érdemes lehet kivételt tenni a meglévő épületekre vonatkozó szabályozással.   
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2. Területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 

 

A területrendezési tervek esetében 2019. január 1-től jogszabályi változások léptek életbe: az ország 

területrendezési terveit egy jogszabályba vonták össze, Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 

területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvénybe (a továbbiakban: MTrT). További 

változás, hogy hatályba lépett a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő 

szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MvM rendelet (továbbiakban: MvM rendelet), amely az egyes 

országos és kiemelt térségi övezetekre vonatkozó előírásokat határozza meg. A Csongrád Megyei 

Közgyűlés elnöke 4/2020. (V. 22.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá Csongrád Megye 

Területrendezési Tervét (CsMTrT), mely további övezeteket és előírásokat határoz meg.  Az egyes 

területfelhasználási kategóriákra, országos és megyei övezetekre vonatkozó előírásokat az MTrT, az 

MvM rendelet és a CsMTrT együttesen tartalmazza. 

2.1. A térségi területfelhasználás rendjére vonatkozó szabályok 

A Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke 4/2020. (V. 22.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá 

Csongrád Megye Területrendezési Tervét.  

Csongrád Megyei Területrendezési Terv és jelmagyarázat - részlet 
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Infrastruktúra elemek 

M5 gyorsforgalmi út (Budapest – Kecskemét - Kiskunfélegyháza – Szeged – Röszke – (Szerbia) (a 

TEN-T hálózat része) 

M9 gyorsforgalmi út (Naqycenk (M85) - Szombathely – Vasvár – Rábahídvég (M80) – Vasvár 

(M80) - Zalaegerszeg – Nagykanizsa – Kaposvár – Dombóvár – Szekszárd - Dusnok – Szeged (M5) 

- tervezett 

55. sz. főút (Szeged (5.sz. főút) – Baja – Bátaszék (M6)) 

5/A számú országos kerékpárút törzshálózat (Debrecen – Létavértes – Biharkeresztes – Sarkad – 

Gyula – Lőkösháza – Battonya – Mezőhegyes – Tótkomlós – Orosháza – Hódmezővásárhely – 

Szeged – Mórahalom – Tompa – Bácsalmás – Nagybaracska – Mohács) 

Nagysebességű vasútvonal (((Ausztria és Szlovákia) – Hegyeshalom térsége és Rajka térsége – 

Budapest (XI. ker. Kelenföld) – Budapest (Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér) – Röszke 

és Kübekháza – (Szerbia és Románia)) - tervezett 

400 kV-os átviteli hálózati távvezeték (Szeged-Röszke-(Szerbia))  

400 kV-os átviteli hálózati távvezeték (Paks-Szeged) 

DN 600 és DN 800 földgázszállító gázvezetékek (Szeged (Kiskundorozsma) – Röszke – Szerbia) 

Mórahalom-Szeged, Szeged-(Szerbia), Kiskunhalas-Szeged 120kV-os távvezetékek  

Matyér-Subasai térségi jelentőségű főcsatornák 

Tervezett keskeny nyomtávú vasút 
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A területfelhasználási egységek megfeleltetéséről az MTrT 11.§-a rendelkezik.  

Erdőgazdálkodási térség 

Az MTrT 11.§ szerint „a) az erdőgazdálkodási térségben az erdőterület övezetet a térséget lefedő 

erdők övezetére vonatkozó szabályok szerint, valamint az erdőtelepítésre javasolt terület övezetére 

vonatkozó szabályok figyelembevételével kell, meglévő és tervezett erdő övezetként differenciáltan 

lehatárolni”. Az MTrT 29.§ rendelkezik az erdők övezetének szabályairól, mely szerint „Az erdők 

övezetébe tartozó területeket az adott településnek a településrendezési eszközében legalább 95%-

ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolnia…”.  

A 2020-ban jóváhagyott, legutóbbi rendezési terv módosítás megalapozó munkarésze szerint: „Az 

Adattár alapján Domaszéken összesen 130,2 ha elsődleges rendeltetésű erdő van, melynek 95%-a 

123,7 ha, tehát 6,5 ha olyan terület lehet a településen, amely az Adattár szerint erdő, a szerkezeti 

terv szerint viszont nem. A belterülettől északra fekvő tömbökben összesen 2,7 ha ilyen terület van, az 

összes többi Adattár szerinti erdő a szerkezeti terv szerint is erdő területfelhasználási egységbe van 

sorolva” Jelen módosítás 3. és 4. számú ügy tervezési területén van olyan Adattár szerinti erdő, ami 

a településrendezési eszközökben még nem az. Az átsorolás mindkét esetben megtörténik. A terv 

MEGFELEL a törvényi előírásnak.  

 Mezőgazdálkodási térség 

A mezőgazdálkodási térségben az MTrT 11.§ szerint „b) a mezőgazdasági térség területének 

legalább 75%-át a mezőgazdasági terület övezetébe kell sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias 

lakóterület és vegyes terület építési övezet nem jelölhető ki.” 

A megyei terv a településen 4657,9 ha mezőgazdasági térséget jelöl a Lechner Központ adatai 

alapján. A településszerkezeti terv leírása a legutóbbi módosítás (12/2020. (I.27.) KT határozat) 

szerint 4224,2 ha mezőgazdasági terület van kijelölve a településen. Jelen módosításban a 

mezőgazdasági területek nagysága 5,4 hektárral csökkent., így a település mezőgazdasági 

területeinek összege: 4218,8 ha.  

4657,9 x 0,75 = 3493,4 < 4218,8 MEGFELEL 

Vízgazdálkodási térség 

A vízgazdálkodási térségben az MTrT 11.§ szerint „c) a vízgazdálkodási térség területét - e törvény 

hatálybalépését megelőzően már jogszerűen kijelölt beépítésre szánt területek kivételével - 

vízgazdálkodási terület, vízgazdálkodási célú erdőterület, vízgazdálkodási célú mezőgazdasági 

terület, természetközeli terület, 

zöldterület, továbbá különleges 

beépítésre nem szánt honvédelmi, 

katonai és nemzetbiztonsági célú terület 

vagy honvédelmi célú erdőterület 

övezetbe kell sorolni, és a működési 

területével érintett vízügyi igazgatási 

szervvel egyeztetve kell pontosítani. 

Az 1. számú tervezési területen a terület 

nyugati határában futó csatorna nincs 

teljes egészében vízgazdálkodási 
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területbe sorolva a hatályos szerkezeti terven. A bal oldali ábrán sötétkékkel a tervezési terület határa 

látható, világoskékkel a szerkezeti terv vízgazdálkodási területei, vékony szürke vonallal pedig a 

megyei terven szereplő folytatása a csatornának, melyet a módosítás során vízgazdálkodási övezetbe 

sorolunk a tervezési területen belül.  

Települési térség 

A megyei terv által jelölt települési térség területei a településrendezési eszközökben a belterületet és 

egyéb beépítésre szánt területeket foglalják magukba. Az MTrT 11.§ d) pontja szerint a települési 

térség területén bármely területfelhasználási kategória kijelölhető. Az 1. számú tervezési területen 

hatályos gazdasági-kereskedelmi terület (Gksz) szerepel a megyei tervben települési térségként. 

Sajátos területfelhasználási térség  

Az MTrT 11.§ e) pontja szerint „a sajátos területfelhasználású térség területét a terület tervezett 

felhasználásának megfelelően különleges - ideértve a beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt 

honvédelmi, katonai, nemzetbiztonsági célú területet -, közúti közlekedési, egyéb közlekedési, védelmi 

célú erdőterület, rekreációs célú erdőterület, egyéb erdőterület, kertes mezőgazdasági terület, 

általános mezőgazdasági terület, tájgazdálkodási mezőgazdasági terület, kereskedelmi szolgáltató 

gazdasági, ipari gazdasági, egyéb ipari gazdasági, általános gazdasági, intézményi vegyes területbe 

kell sorolni”. 

A megyei terv az igazgatási terület délkeleti részén lévő különleges beépítésre nem szánt megújuló 

energiaforrás területét (Ken) sorolja sajátos területfelhasználási egységbe. A terület a rendeltetésének 

megfelelő övezetben van, a jogszabályi előírásnak megfelel. 

 2.2. Országos és megyei övezetek ismertetése 

Az MTrT a következő térségi övezeteket határozza meg:  

„19. § (1) Az országos övezetek a következők: 

1. ökológiai hálózat magterületének övezete, 

2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete, 

3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete, 

4. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete, 

5. jó termőhelyi adottságú szántók övezete, 

6. erdők övezete, 

7. erdőtelepítésre javasolt terület övezete, 

8. tájképvédelmi terület övezete, 

9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete, 

10. vízminőség-védelmi terület övezete, 

11. nagyvízi meder övezete, 

12. VTT-tározók övezete, 

13. honvédelmi és katonai célú terület övezete. 

 (3) A megyei övezetek a következők: 

1. ásványi nyersanyagvagyon övezete, 

2. rendszeresen belvízjárta terület övezete, 
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3. tanyás területek övezete, 

4. földtani veszélyforrás terület övezete, 

5. egyedileg meghatározott megyei övezet.” 

A 19.§ (4) bekezdés szerint az (1) bekezdés 5., 7., 8., és 10-12. pontjaiban meghatározott országos 

övezetek területi lehatárolását és övezeti szabályait a területrendezési tervek készítésének és 

alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MVM rendelet (továbbiakban 

Kiegr.)tartalmazza. 

A 19.§ (5) bek. szerint a (3) bekezdés 1-4. pontjában meghatározott megyei övezetek szabályait a 

Kiegr., az övezetek területi lehatárolását a megyei területrendezési terv (CsMTrT) állapítja meg.  

Az alábbi táblázat a módosítással érintett területek országos és megyei övezetek általi érintettségét 

mutatja be: 

Országos és megyei övezetek 

megnevezése 

Domaszék 

érintettsége 

Módosítással érintett 

területek érintettsége 

ökológiai hálózat magterületének övezete Igen Nem 

ökológiai hálózat ökológiai folyosójának 

övezete 
Igen Igen 

ökológiai hálózat pufferterületének 

övezete 
Igen Nem 

kiváló termőhelyi adottságú szántók 

övezete 
Nem Nem 

jó termőhelyi adottságú szántók övezete Nem Nem 

erdők övezete Igen Igen 

erdőtelepítésre javasolt terület övezete Igen Nem 

tájképvédelmi terület övezete Igen Nem 

világörökségi és világörökségi 

várományos területek övezete 
Nem Nem 

vízminőség-védelmi terület övezete Nem Nem 

nagyvízi meder övezete Nem Nem 

VTT- tározók övezete Nem Nem 

honvédelmi és katonai célú terület 

övezete 
Nem Nem 

ásványi nyersanyagvagyon övezete Igen Nem 

rendszeresen belvízjárta terület övezete Igen Nem 

tanyás területek övezete Igen Igen 

Nemzetközi hármashatár 

településhálózati csomópont övezete 
Igen Igen 

térszerkezeti szempontból jelentős 

térszervező települések övezete 
Nem Nem 

ártéri komplex tájgazdálkodás Nem Nem 

nagytáblás, intenzív termőtáj Nem Nem 

homokhátsági vegyes tájgazdálkodási 

terület 
Igen Igen 
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jó természetességi állapotú 

mezőgazdasági terület övezete 
Igen Nem 

hagyományos gyümölcstermesztési 

térség övezete 
Igen Igen 

szőlő termőhelyi kataszteri 

I. és II. osztályú terület övezete 
Igen Nem 

        

  Ökológiai hálózat ökológiai folyosó 

 „Az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és megyei 

területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe 

olyan területek - többnyire lineáris kiterjedésű, folytonos 

vagy megszakított élőhelyek, élőhelysávok, 

élőhelymozaikok, élőhelytöredékek, élőhelyláncolatok - 

tartoznak, amelyek döntő részben természetes eredetűek, 

és amelyek alkalmasak az ökológiai hálózathoz tartozó 

egyéb élőhelyek - magterületek, pufferterületek - közötti 

biológiai kapcsolatok biztosítására” 

Az MTrT 26.§-a fogalmaz meg előírásokat az ökológiai folyosóval kapcsolatosan:  

„26. § (2) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében új beépítésre szánt terület nem 

jelölhető ki, kivéve, ha: 

a) a települési területet az ökológiai hálózat ökológiai folyosó, vagy az ökológiai hálózat magterület 

és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó körülzárja, továbbá 

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén területrendezési hatósági eljárás 

lefolytatásával jelölhető ki új beépítésre szánt terület. Az övezetben olyan övezet vagy építési övezet 

jelölhető ki, mely az ottani természetes élőhelyek meglétét és kapcsolatait nem veszélyezteti. 

Közművezetéket és a közlekedési infrastruktúra hálózat elemeit tájba illően, a természetvédelmi 

célok maximális betartása mellett engedélyezi elhelyezni. Külszíni művelésű bányatelek nem 

nyitható, meglévő nem bővíthető. Erőművek közül csak háztartási méretű kiserőmű létesíthető, 

épületen elhelyezve. 

Az övezet érinti az 1-es számú tervezési területet, a 02/134 hrsz-ú ingatlan kereskedelmi-szolgáltató 

övezetbe sorolandó része jelenleg ökofolyosó. A Kiskunsági Nemzeti Park tájékoztatása alapján nem 

értékes gyepről van szó, mely helyett egy jelentősen nagyobb területen (lsd. I.1.5. pontja) jelölünk ki 

ökológiai folyosót. Így a törvényi előírásnak megfelel a terv.  
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   Erdők övezete 

„Az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és 

megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, 

amelybe az Országos Erdőállomány Adattárban 

szereplő erdők és az erdőgazdálkodási célokat 

közvetlenül szolgáló földterületek tartoznak.” 

Az MTrT 29.§ szerint „Az erdők övezetébe tartozó 

területeket az adott településnek a településrendezési 

tervében legalább 95%-ban erdőterület övezetbe kell sorolnia…” A 30-30/A.§-ok szerint külfejtéses 

művelésű bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati 

szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet, az erőművek közül csak háztartási 

méretű kiserőmű létesíthető, épületen elhelyezve. 

A 3. és 4. számú tervezési területet érinti az övezet. Mindkét esetben a szerkezeti terven még nem 

erdőként szereplő adattári erdők erdőterületbe kerülnek.  

   Tanyás területek övezete 

Domaszéket a tanyás területek övezetébe sorolja a 

megyei terv. A Kiegr. 10.§ fogalmaz meg előírásokat az 

övezettel kapcsolatban:  

(2) A tanyás területek övezetével érintett területre a 

tájfenntartó tanyai gazdálkodás és életmód 

fennmaradásának elősegítése, valamint a tanyás 

településszerkezet és tájkarakter megőrzése érdekében 

meg kell határozni 

a) a településrendezési eszközökben a 

területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi 

szabályait, 

b) az a) pont szerinti egyedi szabályokkal érintett területre a településképi rendeletben a 

településképi követelményeket. 

A HÉSZ 21.§ tartalmazza a mezőgazdasági területek előírásait, mely lehetővé teszi a legalább 2500 

m2-t elérő meglévő tanyatelkeken is a birtokközpont kialakítását. A Domaszék Nagyközség 

településképének védelméről szóló 20/2017. (XII.20.) sz. önk. rendelet 24.§-a tartalmaz előírásokat 

a tanyás területekre vonatkozóan.  
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       Egyedi mezőgazdasági és tájgazdálkodási övezetek  

A CsMTrT „Egyedi mezőgazdasági és tájgazdálkodási 

övezetek” c. tervlap szerint Domaszéket a 

Homokhátsági vegyes tájgazdálkodási terület övezete és 

a Jó természetességi állapotú mezőgazdasági terület 

övezete érinti. A tervezési területeket az előbbi övezet 

érinti. A CsMTrT 14. § (1) szerint „A homokhátsági 

vegyes tájgazdálkodás övezete beépítésre nem szánt 

területein olyan többszintes erdő-, mezőgazdasági és 

vízgazdálkodási területfelhasználások jelölhetők ki, 

amelyek támogatják a táj mozaikosságát, a 

Homokhátság komplex tájszerkezetében az egymásra 

épülő erdő-, mező-, és vízgazdálkodási területhasználatokat, a tanyás területek övezetére is 

tekintettel. Az övezet területén a településrendezési eszközökben olyan területfelhasználásokat kell 

kijelölni, amelyek támogatják a természeti adottságokhoz igazodó tájhasználat változtatásokat.” 

Az övezet a teljes települést érinti. A módosítások során az új beépítésre szánt területek mellett 

jelentős kiterjedésű erdőterületek kerülnek kijelölésre, valamint a vízgazdálkodási területek 

nagysága is növekszik. A megszüntetett ökológiai folyosó helyett egy jelentősen nagyobb, a 

Kiskunsági Nemzeti Park által arra érdemesnek tartott területen kerül kijelölésre ökofolyosó. A 

tájszerkezetben jelentős változás nem várható, a tájegységre jellemző mozaikosság megőrzése 

támogatott. 

 

 Hagyományos gyümölcstermesztési térség 

övezete  

Domaszék érintett az övezet kapcsán, a CsMTrT 16. 

§ fogalmaz meg előírásokat az övezettel 

kapcsolatban: (1) A hagyományos 

gyümölcstermesztési térség övezete területével 

érintett település településrendezési eszközeinek 

készítésekor a gyümölcstermesztést és -feldolgozást 

támogató szabályokat kell kidolgozni, a helyi 

gazdálkodási hagyományokkal összhangban.  

(2) A településrendezési eszközök készítésekor le kell határolni a hagyományos gyümölcstermesztési 

térség övezetét a valós területhasználat alapján, ahol beépítésre szánt területek közül kizárólag a 

gyümölcstermesztésre, –tárolásra és –feldolgozásra szolgáló különleges mezőgazdasági üzemi 

terület jelölhető ki. 

A hagyományos gyümölcstermesztési térség lehatárolásának koncepcióját és területét egy teljes 

településre készülő tervezés során lehet szakmailag megalapozottan kijelölni. Jelen módosítás során 

a 0190/59 hrsz-ú, gyümölcsös művelési ágú ingatlan kerül véderdő és különleges idegenforgalmi 

területbe, a hatályos terv szerinti mezőgazdasági helyett. A módosítások egyéb gyümölcsös 

művelési ágú területet nem érintenek. Az előírásnak megfelel a módosítás. 
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A Nemzetközi hármashatár településhálózati csomópont övezete fejlesztési jellegű előírásokat, 

vizsgálatokat ír elő, melyek jelen módosításban nem relevánsak. 

 

Új beépítésre szánt terület kijelölésére vonatkozó igazolások 

Az Étv. 7.§ (3) e) pontja szerint „a település beépítésre szánt területe csak olyan használati célra 

növelhető, amilyen célra a település már beépítésre kijelölt területén belül nincs megfelelő terület, és 

ezt a települési önkormányzat képviselő-testülete - a fővárosban a Fővárosi Közgyűlés és a kerületi 

önkormányzat képviselő-testülete - külön döntéssel igazolja.” 

Az MTrT 12. § szerint: (1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a 

településrendezési eszközben új beépítésre szánt területet a következő szempontok mérlegelése 

alapján kell kijelölni: 

a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez, 

b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre szánt 

területeinek összenövését, és 

c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs a 

tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti 

barnamezős terület. 

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempontot abban az esetben nem kell mérlegelni, ha a c) pont 

szerinti meglévő beépítésre szánt terület – tervezett rendeltetésnek megfelelő – igénybevétele 

aránytalanul nagy terhet jelentene annak várható költsége miatt. 

A jelen módosításban új beépítésre szánt területként általános gazdasági övezetbe sorolásra tervezett 

ingatlan (02/134) a fentiek alapján teljesíti az Étv. 7.§ (3) e) pontja és az MTrT 12. § (1) c) pontja 

előírásait, mert a településen nincs máshol általános gazdasági terület kijelölve. Az egységes 

beépíthetőség miatt a hatályos tervben Gksz-ként szereplő, a megyei tervben települési térségként 

ábrázolt teljes tömböt átsoroltuk általános gazdasági területbe, ami a településen új 

területfelhasználási egység.  

A helyrajzi számokat a láthatóság érdekében kikapcsoltuk a szabályozási tervről, ami alatt ortofotó 

van. A „Kid” területek egy része kiskertek jellegű területen van kijelölve, ezek nagyrészt beépítettek. 

Az 55. sz. úttól délre van egy idegenforgalmi funkciójú tanya tartozik az övezetbe és tőle keletre, az 

út másik részén találunk egy még beépítetlen területet Kid övezetben. A 0190/15,59,67 ingatlanokon 

tervezett fejlesztések ennél jóval nagyobb területet igényelnek, ezért itt nem lehetne őket 

megvalósítani. A belterülettől délre, közvetlenül az 55. sz. út mentén van még két telek (98/8,10) 

Kid* övezetbe sorolva, de azok is beépítettek. Az önkormányzat határozat formájában döntést hozott 

az új beépítésre szánt területek kijelölésének szükségességéről (1.sz. melléklet). 

Teljesül az MTrT 12.§ (1) b) pontja is, hiszen nem okozza az átsorolás különböző települések 

beépítésre szánt területeinek összenövését. Az MTrT 12.§ (1) a) pontja is teljesül, az új általános 

gazdasági terület települési térséghez csatlakozik, a különleges idegenforgalmi terület pedig 

gazdasági területek közé ékelődik, bár nem közvetlenül határos velük. 
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A hatályos tervszerinti különleges idegenforgalmi területek itt láthatók:  

 

A CsMTrT 5.§ (1)-(2) bekezdése szerint meg kell vizsgálni a település beépítetlen fejlesztési 

területeit és amennyiben ezek mértéke meghaladja az összes beépített terület 20%-át, új fejlesztési 

területet csak legalább akkora beépítésre szánt terület visszasorolásával lehet kijelölni.  

A Csongrád Megye Területrendezési Tervéről szóló 4/2020. (V. 22.) önkormányzati rendelete a 

beépítetlen fejlesztési területeket a következőképpen határozza meg: „beépítetlen fejlesztési terület: 

a településrendezési eszközökben távlatban fejlesztésre kijelölt, beépítésre szánt területbe sorolt 

területek összessége, ahol a helyi építési szabályzat szerinti beépítés, valamint közlekedési és közmű 

infrastruktúra kiépítése együttesen nem történt meg.” 

Az építési törvény (Étv.) szerint telektömbönként lehet szabályozni, ezért a beépítetlen fejlesztési 

területek lehatárolását is telektömbök szintjén végeztük el, tehát a telektömb szintjén be nem épített 

területekkel számoltunk. Az Étv 2.§ 26. pontja szerint a telektömb „telkek olyan csoportja, amelyet 

minden oldalról közterület vagy részben más beépítésre nem szánt terület határol.” Egy-egy tanya 

megléte esetén még jelöltünk beépítetlen fejlesztési területet, főként külterületi gazdasági területek 

esetén, de már megkezdett beépítés(ek) és/vagy művelésből kivont jelentősebb nagyságú tömbrészek 

esetén nem tekintettük beépítetlen fejlesztési területnek az adott tömböt.  

Domaszék beépített és beépítésre szánt területeinek összege a legutóbbi módosítást követően, a 

12/2020. (I.27.) KT határozat szerint 341,2 ha. 
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Domaszéken a belterületen kívül főként az 55. sz. út mentén helyezkednek el beépítésre szánt 

területek. Beépítetlen fejlesztési területnek minősül a belterület északi részén kijelölt kertvárosias 

lakóterület (2,7 ha), a belterület melletti focipálya és öltöző bővítési területe (1,0 ha), az 55. sz. főút 

mentén fekvő kereskedelmi-szolgáltató területek (26,6 ha) és a külterületi, önkormányzati tulajdonú, 

tervezett ipari terület (6,7 ha). 

Összesen: 37,0 ha 

37,0 ha/341,2 ha = 0,108 → 10,8 % a beépítetlen fejlesztési területek aránya Domaszéken, így az 

előírásnak megfelel. 

 

Domaszék beépítetlen fejlesztési területei 
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3. Módosítási javaslat 

1. A 02/134 helyrajzi számú telken gazdasági terület bővítése  

Módosított szerkezeti terv 

 

A kereskedelmi-szolgáltató terület bővítése helyett új területfelhasználás kerül bevezetésre, az 

általános gazdasági terület (Gá). Az általános gazdasági területen szolgálati lakás nem helyezhető el, 

azonban a gazdasági tevékenységek szélesebb skáláját fogadja be, természetesen csak a környezetre 

jelentős hatást nem gyakorló tevékenységek közül. A település igazgatási területén számos 

kereskedelmi-szolgáltató terület van, szükség van egy más profilú területre is. Így a 02/134 helyrajzi 

számú telek északi irányú bővítése ennek az övezetnek a részét képezi. A 02/134 hrsz-ú telek 

természetközeli területhez közeli végében, a telek teljes szélességében, 50 méter mélységben véderdő 

kerül kijelölésre. Az ökológiai folyosó övezetét a gazdasági terület határára helyeztük, a változtatás 

egyeztetésre került a Kiskunsági Nemzeti Parkkal. A 4. számú ügyben jelzett ökológiai folyosó 
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kijelölés biztosításával együtt előzetesen elfogadták ezt a megoldást. A megyei terv által jelölt 

vonalon (mely nagyrészt árok alrészlet) vízgazdálkodási területbe soroltuk a csatornát a tervezési 

területen belül.  

 

Módosított szabályozási terv 

 

Az általános gazdasági terület előírásait a HÉSZ 16/A.§-a fogja tartalmazni:  

„16/A. Általános gazdasági övezet részletes előírásai 

16/A. § 

(1) Az övezetben a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú épületek 

helyezhetők el. 

(2) Az övezetben a beépítési mód: szabadonálló. 

(3) Az övezetben az előkert mérete legalább 5,0 m; az oldalkerté legalább 5,0 m; a hátsókerté pedig 

legalább 10,0 m. 

(4) Az övezet beépítési paraméterei: 

Az építési 

övezet 

jele 

a telek megengedett az épület megengedett 

legkisebb kialakítható legnagyobb legkisebb legkisebb legnagyobb 

területe szélessége beépítettsége zöldfelülete épületmagassága 

m2 m % % m m 

Gá 1500 22 40 30 3,0 10,0” 
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Az új beépítésre szánt terület régészeti bejárása megtörtént. Az 55. sz. út egyeztetési sávján belül 

(szabályozási terven jelölve) építményt elhelyezni a közútkezelő hozzájárulásával lehet.  

2. A 0190/15, 0190/59 és 0190/67 helyrajzi számú ingatlanok mezőgazdaságiból különleges 

beépítésre szánt idegenforgalmi területbe (Kid) sorolása 

Módosított szerkezeti terv 

 

A 0190/15,59, 67 helyrajzi számú ingatlanok általános mezőgazdaságiból (Má) különleges 

idegenforgalmi (Kid) és véderdő (Ev) területfelhasználás alá kerülnek. Véderdőt az 55.sz. út mentén, 

annak tengelyétől mért 50 méteres sávján belül és a gazdasági területek felé eső telekhatáron jelöl a 

terv. Az erdősáv védelmet nyújthat a közlekedési és gazdasági eredetű zajokkal szemben, továbbá 

vizuális takarást is biztosít, mely a tervezett idegenforgalmi funkciónak előnyös. A terület többi része 

különleges idegenforgalmi terület (Kid) lesz, beépítési lehetőségeit a HÉSZ 17.§ (4) bekezdése 

tartalmazza. A maximális beépíthetőség 25%, a minimálisan kialakítandó zöldfelület 40%, a 

maximális épületmagasság 7,5 m. A zöldfelületet javasolt a gyep művelési ágú alrészleteken 

kialakítani. A területet átszelő 20 kV-os légvezeték biztonsági övezetét figyelembe kell venni az 

építkezések során, a 2/2013. (I.22.) IGM rendelet 6.§ (1) a) ae) pontja szerint ez 5-5m, melyen belül 

a vonatkozó szabályokat be kell tartani. Az 55. sz. út tengelyétől mért, szabályozási terven jelzett 

sávon belül épületet elhelyezni a közút kezelőjének hozzájárulásával lehet.  

 

 

 



Településrendezési eszközök módosítása 

33 
   

Módosított szabályozási terv 

 

 

3. A 0224/8,13,14,15 helyrajzi számú ingatlanok telekhatár rendezése, ami egy kisebb 

erdőterület mezőgazdasági övezetté minősítésével jár  

A tervezési területen két Adattár szerinti erdő kerül mezőgazdaságiból gazdasági erdőterületbe 0,2 ha 

nagyságban, míg a módosítási helyszínen 0,1 ha erdőterület kerül mezőgazdasági területfelhasználás 

alá. Tekintettel arra, hogy a 0224/8,13,14,15 hrsz-ú ingatlanok egy tulajdonos birtokában vannak, a 

telekhatárrendezést úgy lehetne véghezvinni, hogy a /15 és a /8 közös telekhatártól a /15 telek felé 

párhuzamosan húzunk egy övezethatárt, ami egészen a /16 határáig érne. Így össze lehet vonni a 

telkeket, melyek egy területfelhasználás alá kerülnek. Az övezethatárt a jelenlegi telekhatártól 10 

méterre húzza meg a javasolt szabályozás.  
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Módosított szerkezeti terv 

 

Módosított szabályozási terv 
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4. Erdőterület kijelölése a 0353/112 helyrajzi számú telken  

Módosított szerkezeti terv 

 

A 0353/112 helyrajzi számú ingatlan „c” alrészlete kerül mezőgazdaságiból (Má) véderdő (Ev) 

övezetbe. Az átsorolt terület jelentős része az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdő, 

kiterjedése 0,93 ha.  

Módosított szabályozási terv 
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5. Ökológiai folyosó kijelölése a 0384/25,27,37 helyrajzi számú ingatlanokon 

Módosított szerkezeti terv 

A Kiskunsági Nemzeti Park 

javaslatára új ökológiai folyosó került 

kijelölésre az általuk 

természetvédelmi szempontból 

értékesnek tartott 0384/25,27,37 

helyrajzi számú telkeken. Övezeti 

átsorolás nem történik.  

 

 

 

 

 

 

 

Módosított szabályozási terv 
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6. A 90/2, 96/1, 97/1 hrsz-ú ingatlanok Má* övezetből Má övezetbe sorolása 

Módosított szabályozási terv 

 

A 90/2, 96/1, 97/1 helyrajzi számú ingatlanok korlátozott mezőgazdasági (Má*) övezetből általános 

tanyás (Má) övezetbe kerülnek. A HÉSZ 24.§ (2) bekezdése szerint az Má* övezetben építményt 

elhelyezni nem lehet, ezt oldja fel jelen módosítás a tárgyi ingatlanokra vonatkozóan. A területen 

működő tanyák vannak, melyeket hosszútávon sem cél beépítésre szánt övezetbe sorolni, a jelenlegi 

lakó-gazdálkodó funkciók megőrzése lenne jó. A 96/1 és 97/1 hrsz-ú ingatlanokon lévő tanyák 

kialakultak, gazdagon fásultak, megőrzésüket segíti az az övezeti átsorolás (ortofotót lsd. a vizsgálati 

részben).  

 

7. A HÉSZ 13.§-ban a kisvárosias lakóterületen a minimálisan kialakítandó telekterület 

csökkentése 

 

A telkek megoszthatósága elsősorban a saroktelkek esetén jöhet szóba. A kisvárosias saroktelkek 

közül a legkisebb az önkormányzati tulajdonú, 131-es helyrajzi számú telek (1378 m2). A minimális 

telekméretet 600 m2-re javasolt csökkenteni a területen. A minimális telekméret csökkentésével 

megvalósulhat a korábbi szándéknak megfelelő, valamivel intenzívebb beépítés.  
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A HÉSZ 13.§ (5) bekezdés a következőképpen változik:  

Az építési 

övezet 

jele 

a telek megengedett az épület megengedett 

legkisebb kialakítható legnagyobb legkisebb legkisebb legnagyobb 

területe szélessége beépítettsége zöldfelülete épületmagassága 

m2 m % % m m 

Lk 800 600 16 40 40 - 7,5 

 

8. A beépítésre nem szánt területek beépíthetőségének újra gondolása oly módon, hogy az 

igazolhatóan meglévő épületek fennmaradási engedélyezése vagy bővítése lehetséges legyen 

 

A HÉSZ 19.§ (1) bekezdésének követelményeit a következőképpen javasolt módosítani:  

„19.§ (1) Beépítésre nem szánt övezet telkén az új épület – ha a szabályozási terv másként nem rendeli  

a) a telek homlokvonalától közúti közlekedési és közműterületbe tartozó út mentén legalább 10 

méterre, 

b) a telek homlokvonalától közúti közlekedési és közműterületbe nem tartozó út mentén legalább 5 

méterre, 

c) egyéb telekhatártól legalább 1,5 méterre, 

d) szomszédos telken álló épülettől legalább 6,0 méterre 

helyezendő el.” 

 

A cél az új épületek utaktól való megfelelő távolságának biztosítása. A hatályos megfogalmazásban 

a „helyezendő” szó utal is erre a szándékra, azonban a tapasztalatok szerint félreérthető, ezért egészül 

ki az „új” szóval a bekezdés, mely egyértelműsíti, hogy az előírás csak az újonnan építendő épületekre 

vonatkozik. Így a meglévő épületekre fennmaradási engedély adható, függetlenül attól, hogy milyen 

távolságra helyezkednek el az utaktól. Ha közérdekből feltétlenül szükséges lenne egy épület 

kisajátítása (pl. út szélesítés miatt), szabályozási vonallal kell jelölni a tervezett közterülethatárt.  
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 4. Biológiai aktivitásérték számítás, területi mérleg 

A település biológiai aktivitásérték pontszáma a legutóbbi módosítás után, a 12/2020. (I.27) Kt 

határozat szerint 20315,1.  

Területi mérleg 

1.  Má → Gá 1,2 ha 

 Má → Ev 0,3 ha 

 Gksz → Gá 5,0 ha 

 Má → V 0,2 ha 

 Ksp → V 0,1 ha  

2.  Má → Kid 2,1 ha 

 Má → Ev 0,6 ha 

3.  Má → Eg 0,2 ha 

 Eg → Má 0,1 ha 

4.  Má → Ev 0,9 ha 

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet alapján 

számítottuk ki a biológiai aktivitásérték pontszám változását.  

Biológiai aktivitásérték változásai 

Rendeltetési kategória 

Terület 

változás 

(ha) 

BIA szorzó BIA érték 

Beépített és beépítésre szánt    

Általános gazdasági terület - Gá +6,2 0,4 +2,48 

Kereskedelmi-szolgáltató terület  - Gksz -5,0 0,4 -2,0 

Különleges idegenforgalmi terület - Kid +2,1 1,5 +3,15 

Különleges sportterület - Ksp - 0,1 3,0 -0,3 

Beépítésre nem szánt    

Erdőterület (gazdasági, védelmi) – Eg, Ev +1,9 9 +17,1 

Mezőgazdasági általános - Má -5,4 3,7 -20,0 

Vízgazdálkodási - V +0,3 7,0 +2,1 
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BIA érték változás összesen   +2,53 

A BIA érték összpontszáma 2,53 ponttal növekedett, így a módosítás eleget tesz az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) b) pontban szereplő 

előírásnak, mely szerint a BIA érték új beépítésre szánt terület kijelölése esetén nem csökkenthet. 

Ez a többletpontszám a következő módosítás során felhasználható. A BIA érték módosítás utáni 

összpontszáma: 20317,63.   
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II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 

 

1. Településszerkezeti terv módosítása 

Határozat-tervezet 

……/2023. határozat 

Tárgy: Településszerkezeti terv módosítása  

 

Domaszék Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú írásos 

előterjesztésben foglaltakat és az alábbiakat rögzíti. 

Domaszék 13/2017. (VIII. 03.) számú önkormányzati határozat 

1. 1. sz. melléklete jelen rendelet 4. sz. melléklete szerint módosul,  

2. 2. sz. melléklete jelen rendelet 3. sz. mellékletei szerint módosul, 

3. 3. sz. melléklete jelen rendelet 2. sz. melléklete szerint módosul, 

4. 4. sz. melléklete jelen rendelet 1. sz. melléklete szerint módosul. 

 

 

Felelős: Sziráki Krisztián polgármester 

Határidő: hatályba lépéstől folyamatos 

Határozatról értesítést kap: 

- Domaszék Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Tagjai (Helyben), 

- Sziráki Krisztián polgármester, 

- dr. Pálfi Tímea jegyző, 

- Várkonyi Gábor tervező, 

- Irattár 
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Domaszék Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete .../2023. (…) számú határozatának 1. sz. 

melléklete: 

Területfelhasználás változások 

1. A 02/134 helyrajzi számú telken gazdasági terület bővítése  

Módosított szerkezeti terv 

 

A kereskedelmi-szolgáltató terület bővítése helyett új területfelhasználás kerül bevezetésre, az 

általános gazdasági terület (Gá). Az általános gazdasági területen szolgálati lakás nem helyezhető el, 

azonban a gazdasági tevékenységek szélesebb skáláját fogadja be, természetesen csak a környezetre 

jelentős hatást nem gyakorló tevékenységek közül. A település igazgatási területén számos 

kereskedelmi-szolgáltató terület van, szükség van egy más profilú területre is. Így a 02/134 helyrajzi 

számú telek északi irányú bővítése ennek az övezetnek a részét képezi. A 02/134 hrsz-ú telek 

természetközeli területhez közeli végében, a telek teljes szélességében, 50 méter mélységben véderdő 
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kerül kijelölésre. Az ökológiai folyosó övezetét a gazdasági terület határára helyeztük, a változtatás 

egyeztetésre került a Kiskunsági Nemzeti Parkkal. A megyei tervvel összhangban vízgazdálkodási 

területbe soroltuk a csatornát a tervezési területen belül.  

2. A 0190/15, 0190/59 és 0190/67 helyrajzi számú ingatlanok mezőgazdaságiból különleges 

beépítésre szánt idegenforgalmi területbe (Kid) sorolása 

Módosított szerkezeti terv 

 

A 0190/15,59, 67 helyrajzi számú ingatlanok általános mezőgazdaságiból (Má) különleges 

idegenforgalmi (Kid) és véderdő (Ev) területfelhasználás alá kerülnek. Véderdőt az 55.sz. út mentén, 

annak tengelyétől mért 50 méteres sávján belül és a gazdasági területek felé eső telekhatáron jelöl a 

terv. Az erdősáv védelmet nyújthat a közlekedési és gazdasági eredetű zajokkal szemben, továbbá 

vizuális takarást is biztosít, mely a tervezett idegenforgalmi funkciónak előnyös.  
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3. A 0224/8,13,14,15 helyrajzi számú ingatlanok telekhatár rendezése, ami egy kisebb 

erdőterület mezőgazdasági övezetté minősítésével jár  

Módosított szerkezeti terv 

 

A tervezési területen két, Országos Erdőállomány Adattár szerinti erdő kerül mezőgazdaságiból 

gazdasági erdőterületbe 0,2 ha nagyságban, míg a módosítási helyszínen 0,1 ha erdőterület kerül 

mezőgazdasági területfelhasználás alá.  
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4. Erdőterület kijelölése a 0353/112 helyrajzi számú telken  

Módosított szerkezeti terv 

 

A 0353/112 helyrajzi számú ingatlan „c” alrészlete kerül mezőgazdaságiból (Má) véderdő (Ev) 

övezetbe. Az átsorolt terület jelentős része az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdő, 

kiterjedése 0,93 ha.  

5. Ökológiai folyosó kijelölése a 0384/25,27,37 helyrajzi számú ingatlanokon 

Módosított szerkezeti terv 

A Kiskunsági Nemzeti Park 

javaslatára új ökológiai folyosó került 

kijelölésre az általuk 

természetvédelmi szempontból 

értékesnek tartott 0384/25,27,37 

helyrajzi számú telkeken. Övezeti 

átsorolás nem történik.  

 

 

 

 

 

 

 



Településrendezési eszközök módosítása 

46 
   

Domaszék Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete …/2023.(...) számú határozatának 2. sz. 

melléklete: 

Területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 

A területrendezési tervek esetében 2019. január 1-től jogszabályi változások léptek életbe: az ország 

területrendezési terveit egy jogszabályba vonták össze, Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 

területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvénybe (a továbbiakban: MTrT). További 

változás, hogy hatályba lépett a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő 

szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MvM rendelet (továbbiakban: MvM rendelet), amely az egyes 

országos és kiemelt térségi övezetekre vonatkozó előírásokat határozza meg. A Csongrád Megyei 

Közgyűlés elnöke 4/2020. (V. 22.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá Csongrád Megye 

Területrendezési Tervét (CsMTrT), mely további övezeteket és előírásokat határoz meg.  Az egyes 

területfelhasználási kategóriákra, országos és megyei övezetekre vonatkozó előírásokat az MTrT, az 

MvM rendelet és a CsMTrT együttesen tartalmazza. 

2.1. A térségi területfelhasználás rendjére vonatkozó szabályok 

A Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke 4/2020. (V. 22.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá 

Csongrád Megye Területrendezési Tervét.  

Csongrád Megyei Területrendezési Terv és jelmagyarázat - részlet 
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Infrastruktúra elemek 

M5 gyorsforgalmi út (Budapest – Kecskemét - Kiskunfélegyháza – Szeged – Röszke – (Szerbia) (a 

TEN-T hálózat része) 

M9 gyorsforgalmi út (Naqycenk (M85) - Szombathely – Vasvár – Rábahídvég (M80) – Vasvár 

(M80) - Zalaegerszeg – Nagykanizsa – Kaposvár – Dombóvár – Szekszárd - Dusnok – Szeged (M5) 

- tervezett 

55. sz. főút (Szeged (5.sz. főút) – Baja – Bátaszék (M6)) 

5/A számú országos kerékpárút törzshálózat (Debrecen – Létavértes – Biharkeresztes – Sarkad – 

Gyula – Lőkösháza – Battonya – Mezőhegyes – Tótkomlós – Orosháza – Hódmezővásárhely – 

Szeged – Mórahalom – Tompa – Bácsalmás – Nagybaracska – Mohács) 

Nagysebességű vasútvonal (((Ausztria és Szlovákia) – Hegyeshalom térsége és Rajka térsége – 

Budapest (XI. ker. Kelenföld) – Budapest (Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér) – Röszke 

és Kübekháza – (Szerbia és Románia)) - tervezett 

400 kV-os átviteli hálózati távvezeték (Szeged-Röszke-(Szerbia))  

400 kV-os átviteli hálózati távvezeték (Paks-Szeged) 

DN 600 és DN 800 földgázszállító gázvezetékek (Szeged (Kiskundorozsma) – Röszke – Szerbia) 

Mórahalom-Szeged, Szeged-(Szerbia), Kiskunhalas-Szeged 120kV-os távvezetékek  

Matyér-Subasai térségi jelentőségű főcsatornák 

Tervezett keskeny nyomtávú vasút 

 

A területfelhasználási egységek megfeleltetéséről az MTrT 11.§-a rendelkezik.  
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Erdőgazdálkodási térség 

Az MTrT 11.§ szerint „a) az erdőgazdálkodási térségben az erdőterület övezetet a térséget lefedő 

erdők övezetére vonatkozó szabályok szerint, valamint az erdőtelepítésre javasolt terület övezetére 

vonatkozó szabályok figyelembevételével kell, meglévő és tervezett erdő övezetként differenciáltan 

lehatárolni”. Az MTrT 29.§ rendelkezik az erdők övezetének szabályairól, mely szerint „Az erdők 

övezetébe tartozó területeket az adott településnek a településrendezési eszközében legalább 95%-

ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolnia…”.  

A 2020-ban jóváhagyott, legutóbbi rendezési terv módosítás megalapozó munkarésze szerint: „Az 

Adattár alapján Domaszéken összesen 130,2 ha elsődleges rendeltetésű erdő van, melynek 95%-a 

123,7 ha, tehát 6,5 ha olyan terület lehet a településen, amely az Adattár szerint erdő, a szerkezeti 

terv szerint viszont nem. A belterülettől északra fekvő tömbökben összesen 2,7 ha ilyen terület van, az 

összes többi Adattár szerinti erdő a szerkezeti terv szerint is erdő területfelhasználási egységbe van 

sorolva” Jelen módosítás 3. és 4. számú ügy tervezési területén van olyan Adattár szerinti erdő, ami 

a településrendezési eszközökben még nem az. Az átsorolás mindkét esetben megtörténik. A terv 

MEGFELEL a törvényi előírásnak.  

 Mezőgazdálkodási térség 

A mezőgazdálkodási térségben az MTrT 11.§ szerint „b) a mezőgazdasági térség területének 

legalább 75%-át a mezőgazdasági terület övezetébe kell sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias 

lakóterület és vegyes terület építési övezet nem jelölhető ki.” 

A megyei terv a településen 4657,9 ha mezőgazdasági térséget jelöl a Lechner Központ adatai 

alapján. A településszerkezeti terv leírása a legutóbbi módosítás (12/2020. (I.27.) KT határozat) 

szerint 4224,2 ha mezőgazdasági terület van kijelölve a településen. Jelen módosításban a 

mezőgazdasági területek nagysága 5,4 hektárral csökkent., így a település mezőgazdasági 

területeinek összege: 4218,8 ha.  

4657,9 x 0,75 = 3493,4 < 4218,8 MEGFELEL 

Vízgazdálkodási térség 

A vízgazdálkodási térségben az MTrT 11.§ szerint „c) a vízgazdálkodási térség területét - e törvény 

hatálybalépését megelőzően már jogszerűen kijelölt beépítésre szánt területek kivételével - 

vízgazdálkodási terület, vízgazdálkodási célú erdőterület, vízgazdálkodási célú mezőgazdasági 

terület, természetközeli terület, 

zöldterület, továbbá különleges 

beépítésre nem szánt honvédelmi, 

katonai és nemzetbiztonsági célú 

terület vagy honvédelmi célú 

erdőterület övezetbe kell sorolni, és a 

működési területével érintett vízügyi 

igazgatási szervvel egyeztetve kell 

pontosítani. 

Az 1. számú tervezési területen a 

terület nyugati határában futó csatorna 

nincs teljes egészében vízgazdálkodási területbe sorolva a hatályos szerkezeti terven. A bal oldali 

ábrán sötétkékkel a tervezési terület határa látható, világoskékkel a szerkezeti terv vízgazdálkodási 
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területei, vékony szürke vonallal pedig a megyei terven szereplő folytatása a csatornának, melyet a 

módosítás során vízgazdálkodási övezetbe sorolunk a tervezési területen belül.  

Települési térség 

A megyei terv által jelölt települési térség területei a településrendezési eszközökben a belterületet és 

egyéb beépítésre szánt területeket foglalják magukba. Az MTrT 11.§ d) pontja szerint a települési 

térség területén bármely területfelhasználási kategória kijelölhető. Az 1. számú tervezési területen 

hatályos gazdasági-kereskedelmi terület (Gksz) szerepel a megyei tervben települési térségként. 

Sajátos területfelhasználási térség  

Az MTrT 11.§ e) pontja szerint „a sajátos területfelhasználású térség területét a terület tervezett 

felhasználásának megfelelően különleges - ideértve a beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt 

honvédelmi, katonai, nemzetbiztonsági célú területet -, közúti közlekedési, egyéb közlekedési, védelmi 

célú erdőterület, rekreációs célú erdőterület, egyéb erdőterület, kertes mezőgazdasági terület, 

általános mezőgazdasági terület, tájgazdálkodási mezőgazdasági terület, kereskedelmi szolgáltató 

gazdasági, ipari gazdasági, egyéb ipari gazdasági, általános gazdasági, intézményi vegyes területbe 

kell sorolni”. 

A megyei terv az igazgatási terület délkeleti részén lévő különleges beépítésre nem szánt megújuló 

energiaforrás területét (Ken) sorolja sajátos területfelhasználási egységbe. A terület a rendeltetésének 

megfelelő övezetben van, a jogszabályi előírásnak megfelel. 

 2.2. Országos és megyei övezetek ismertetése 

Az MTrT a következő térségi övezeteket határozza meg:  

„19. § (1) Az országos övezetek a következők: 

1. ökológiai hálózat magterületének övezete, 

2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete, 

3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete, 

4. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete, 

5. jó termőhelyi adottságú szántók övezete, 

6. erdők övezete, 

7. erdőtelepítésre javasolt terület övezete, 

8. tájképvédelmi terület övezete, 

9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete, 

10. vízminőség-védelmi terület övezete, 

11. nagyvízi meder övezete, 

12. VTT-tározók övezete, 

13. honvédelmi és katonai célú terület övezete. 

 (3) A megyei övezetek a következők: 

1. ásványi nyersanyagvagyon övezete, 

2. rendszeresen belvízjárta terület övezete, 

3. tanyás területek övezete, 

4. földtani veszélyforrás terület övezete, 
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5. egyedileg meghatározott megyei övezet.” 

A 19.§ (4) bekezdés szerint az (1) bekezdés 5., 7., 8., és 10-12. pontjaiban meghatározott országos 

övezetek területi lehatárolását és övezeti szabályait a területrendezési tervek készítésének és 

alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MVM rendelet (továbbiakban 

Kiegr.)tartalmazza. 

A 19.§ (5) bek. szerint a (3) bekezdés 1-4. pontjában meghatározott megyei övezetek szabályait a 

Kiegr., az övezetek területi lehatárolását a megyei területrendezési terv (CsMTrT) állapítja meg.  

Az alábbi táblázat a módosítással érintett területek országos és megyei övezetek általi érintettségét 

mutatja be: 

Országos és megyei övezetek 

megnevezése 

Domaszék 

érintettsége 

Módosítással érintett 

területek érintettsége 

ökológiai hálózat magterületének övezete Igen Nem 

ökológiai hálózat ökológiai folyosójának 

övezete 
Igen Igen 

ökológiai hálózat pufferterületének 

övezete 
Igen Nem 

kiváló termőhelyi adottságú szántók 

övezete 
Nem Nem 

jó termőhelyi adottságú szántók övezete Nem Nem 

erdők övezete Igen Igen 

erdőtelepítésre javasolt terület övezete Igen Nem 

tájképvédelmi terület övezete Igen Nem 

világörökségi és világörökségi 

várományos területek övezete 
Nem Nem 

vízminőség-védelmi terület övezete Nem Nem 

nagyvízi meder övezete Nem Nem 

VTT- tározók övezete Nem Nem 

honvédelmi és katonai célú terület 

övezete 
Nem Nem 

ásványi nyersanyagvagyon övezete Igen Nem 

rendszeresen belvízjárta terület övezete Igen Nem 

tanyás területek övezete Igen Igen 

Nemzetközi hármashatár 

településhálózati csomópont övezete 
Igen Igen 

térszerkezeti szempontból jelentős 

térszervező települések övezete 
Nem Nem 

ártéri komplex tájgazdálkodás Nem Nem 

nagytáblás, intenzív termőtáj Nem Nem 

homokhátsági vegyes tájgazdálkodási 

terület 
Igen Igen 

jó természetességi állapotú 

mezőgazdasági terület övezete 
Igen Nem 



Településrendezési eszközök módosítása 

51 
   

hagyományos gyümölcstermesztési 

térség övezete 
Igen Igen 

szőlő termőhelyi kataszteri 

I. és II. osztályú terület övezete 
Igen Nem 

        

  Ökológiai hálózat ökológiai folyosó 

 „Az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és megyei 

területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe 

olyan területek - többnyire lineáris kiterjedésű, folytonos 

vagy megszakított élőhelyek, élőhelysávok, 

élőhelymozaikok, élőhelytöredékek, élőhelyláncolatok - 

tartoznak, amelyek döntő részben természetes eredetűek, 

és amelyek alkalmasak az ökológiai hálózathoz tartozó 

egyéb élőhelyek - magterületek, pufferterületek - közötti 

biológiai kapcsolatok biztosítására” 

Az MTrT 26.§-a fogalmaz meg előírásokat az ökológiai folyosóval kapcsolatosan:  

„26. § (2) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében új beépítésre szánt terület nem 

jelölhető ki, kivéve, ha: 

a) a települési területet az ökológiai hálózat ökológiai folyosó, vagy az ökológiai hálózat magterület 

és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó körülzárja, továbbá 

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén területrendezési hatósági eljárás 

lefolytatásával jelölhető ki új beépítésre szánt terület. Az övezetben olyan övezet vagy építési övezet 

jelölhető ki, mely az ottani természetes élőhelyek meglétét és kapcsolatait nem veszélyezteti. 

Közművezetéket és a közlekedési infrastruktúra hálózat elemeit tájba illően, a természetvédelmi 

célok maximális betartása mellett engedélyezi elhelyezni. Külszíni művelésű bányatelek nem 

nyitható, meglévő nem bővíthető. Erőművek közül csak háztartási méretű kiserőmű létesíthető, 

épületen elhelyezve. 

Az övezet érinti az 1-es számú tervezési területet, a 02/134 hrsz-ú ingatlan kereskedelmi-szolgáltató 

övezetbe sorolandó része jelenleg ökofolyosó. A Kiskunsági Nemzeti Park tájékoztatása alapján nem 

értékes gyepről van szó, mely helyett egy jelentősen nagyobb területen (lsd. I.1.5. pontja) jelölünk ki 

ökológiai folyosót. Így a törvényi előírásnak megfelel a terv.  

   Erdők övezete 

„Az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és 

megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, 

amelybe az Országos Erdőállomány Adattárban 

szereplő erdők és az erdőgazdálkodási célokat 

közvetlenül szolgáló földterületek tartoznak.” 

Az MTrT 29.§ szerint „Az erdők övezetébe tartozó 

területeket az adott településnek a településrendezési 



Településrendezési eszközök módosítása 

52 
   

tervében legalább 95%-ban erdőterület övezetbe kell sorolnia…” A 30-30/A.§-ok szerint külfejtéses 

művelésű bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati 

szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet, az erőművek közül csak háztartási 

méretű kiserőmű létesíthető, épületen elhelyezve. 

A 3. és 4. számú tervezési területet érinti az övezet. Mindkét esetben a szerkezeti terven még nem 

erdőként szereplő adattári erdők erdőterületbe kerülnek.  

   Tanyás területek övezete 

Domaszéket a tanyás területek övezetébe sorolja a 

megyei terv. A Kiegr. 10.§ fogalmaz meg előírásokat az 

övezettel kapcsolatban:  

(2) A tanyás területek övezetével érintett területre a 

tájfenntartó tanyai gazdálkodás és életmód 

fennmaradásának elősegítése, valamint a tanyás 

településszerkezet és tájkarakter megőrzése érdekében 

meg kell határozni 

a) a településrendezési eszközökben a 

területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi 

szabályait, 

b) az a) pont szerinti egyedi szabályokkal érintett területre a településképi rendeletben a 

településképi követelményeket. 

A HÉSZ 21.§ tartalmazza a mezőgazdasági területek előírásait, mely lehetővé teszi a legalább 2500 

m2-t elérő meglévő tanyatelkeken is a birtokközpont kialakítását. A Domaszék Nagyközség 

településképének védelméről szóló 20/2017. (XII.20.) sz. önk. rendelet 24.§-a tartalmaz előírásokat 

a tanyás területekre vonatkozóan.  

 

      Egyedi mezőgazdasági és tájgazdálkodási övezetek  

A CsMTrT „Egyedi mezőgazdasági és tájgazdálkodási 

övezetek” c. tervlap szerint Domaszéket a 

Homokhátsági vegyes tájgazdálkodási terület övezete és 

a Jó természetességi állapotú mezőgazdasági terület 

övezete érinti. A tervezési területeket az előbbi övezet 

érinti. A CsMTrT 14. § (1) szerint „A homokhátsági 

vegyes tájgazdálkodás övezete beépítésre nem szánt 

területein olyan többszintes erdő-, mezőgazdasági és 

vízgazdálkodási területfelhasználások jelölhetők ki, 

amelyek támogatják a táj mozaikosságát, a 

Homokhátság komplex tájszerkezetében az egymásra 

épülő erdő-, mező-, és vízgazdálkodási területhasználatokat, a tanyás területek övezetére is 

tekintettel. Az övezet területén a településrendezési eszközökben olyan területfelhasználásokat kell 

kijelölni, amelyek támogatják a természeti adottságokhoz igazodó tájhasználat változtatásokat.” 
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Az övezet a teljes települést érinti. A módosítások során az új beépítésre szánt területek mellett 

jelentős kiterjedésű erdőterületek kerülnek kijelölésre, valamint a vízgazdálkodási területek 

nagysága is növekszik. A megszüntetett ökológiai folyosó helyett egy jelentősen nagyobb, a 

Kiskunsági Nemzeti Park által arra érdemesnek tartott területen kerül kijelölésre ökofolyosó. A 

tájszerkezetben jelentős változás nem várható, a tájegységre jellemző mozaikosság megőrzése 

támogatott. 

 

 Hagyományos gyümölcstermesztési térség 

övezete  

Domaszék érintett az övezet kapcsán, a CsMTrT 16. 

§ fogalmaz meg előírásokat az övezettel 

kapcsolatban: (1) A hagyományos 

gyümölcstermesztési térség övezete területével 

érintett település településrendezési eszközeinek 

készítésekor a gyümölcstermesztést és -feldolgozást 

támogató szabályokat kell kidolgozni, a helyi 

gazdálkodási hagyományokkal összhangban.  

(2) A településrendezési eszközök készítésekor le kell határolni a hagyományos gyümölcstermesztési 

térség övezetét a valós területhasználat alapján, ahol beépítésre szánt területek közül kizárólag a 

gyümölcstermesztésre, –tárolásra és –feldolgozásra szolgáló különleges mezőgazdasági üzemi 

terület jelölhető ki. 

A hagyományos gyümölcstermesztési térség lehatárolásának koncepcióját és területét egy teljes 

településre készülő tervezés során lehet szakmailag megalapozottan kijelölni. Jelen módosítás során 

a 0190/59 hrsz-ú, gyümölcsös művelési ágú ingatlan kerül véderdő és különleges idegenforgalmi 

területbe, a hatályos terv szerinti mezőgazdasági helyett. A módosítások egyéb gyümölcsös 

művelési ágú területet nem érintenek. Az előírásnak megfelel a módosítás. 

 

A Nemzetközi hármashatár településhálózati csomópont övezete fejlesztési jellegű előírásokat, 

vizsgálatokat ír elő, melyek jelen módosításban nem relevánsak. 

 

Új beépítésre szánt terület kijelölésére vonatkozó igazolások 

Az Étv. 7.§ (3) e) pontja szerint „a település beépítésre szánt területe csak olyan használati célra 

növelhető, amilyen célra a település már beépítésre kijelölt területén belül nincs megfelelő terület, és 

ezt a települési önkormányzat képviselő-testülete - a fővárosban a Fővárosi Közgyűlés és a kerületi 

önkormányzat képviselő-testülete - külön döntéssel igazolja.” 

Az MTrT 12. § szerint: (1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a 

településrendezési eszközben új beépítésre szánt területet a következő szempontok mérlegelése 

alapján kell kijelölni: 

a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez, 

b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre szánt 

területeinek összenövését, és 
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c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs a 

tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti 

barnamezős terület. 

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempontot abban az esetben nem kell mérlegelni, ha a c) pont 

szerinti meglévő beépítésre szánt terület – tervezett rendeltetésnek megfelelő – igénybevétele 

aránytalanul nagy terhet jelentene annak várható költsége miatt. 

A jelen módosításban új beépítésre szánt területként általános gazdasági övezetbe sorolásra tervezett 

ingatlan (02/134) a fentiek alapján teljesíti az Étv. 7.§ (3) e) pontja és az MTrT 12. § (1) c) pontja 

előírásait, mert a településen nincs máshol általános gazdasági terület kijelölve. Az egységes 

beépíthetőség miatt a hatályos tervben Gksz-ként szereplő, a megyei tervben települési térségként 

ábrázolt teljes tömböt átsoroltuk általános gazdasági területbe, ami a településen új 

területfelhasználási egység. A hatályos tervszerinti különleges idegenforgalmi területek itt láthatók:  

 

A helyrajzi számokat a láthatóság érdekében kikapcsoltuk a szabályozási tervről, ami alatt ortofotó 

van. A „Kid” területek egy része kiskertek jellegű területen van kijelölve, ezek nagyrészt beépítettek. 

Az 55. sz. úttól délre van egy idegenforgalmi funkciójú tanya tartozik az övezetbe és tőle keletre, az 

út másik részén találunk egy még beépítetlen területet Kid övezetben. A 0190/15,59,67 ingatlanokon 

tervezett fejlesztések ennél jóval nagyobb területet igényelnek, ezért itt nem lehetne őket 
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megvalósítani. A belterülettől délre, közvetlenül az 55. sz. út mentén van még két telek (98/8,10) 

Kid* övezetbe sorolva, de azok is beépítettek. Az önkormányzat határozat formájában döntést hozott 

az új beépítésre szánt területek kijelölésének szükségességéről (1.sz. melléklet). 

Teljesül az MTrT 12.§ (1) b) pontja is, hiszen nem okozza az átsorolás különböző települések 

beépítésre szánt területeinek összenövését. Az MTrT 12.§ (1) a) pontja is teljesül, az új általános 

gazdasági terület települési térséghez csatlakozik, a különleges idegenforgalmi terület pedig 

gazdasági területek közé ékelődik, bár nem közvetlenül határos velük. 

A CsMTrT 5.§ (1)-(2) bekezdése szerint meg kell vizsgálni a település beépítetlen fejlesztési 

területeit és amennyiben ezek mértéke meghaladja az összes beépített terület 20%-át, új fejlesztési 

területet csak legalább akkora beépítésre szánt terület visszasorolásával lehet kijelölni.  

A Csongrád Megye Területrendezési Tervéről szóló 4/2020. (V. 22.) önkormányzati rendelete a 

beépítetlen fejlesztési területeket a következőképpen határozza meg: „beépítetlen fejlesztési terület: 

a településrendezési eszközökben távlatban fejlesztésre kijelölt, beépítésre szánt területbe sorolt 

területek összessége, ahol a helyi építési szabályzat szerinti beépítés, valamint közlekedési és közmű 

infrastruktúra kiépítése együttesen nem történt meg.” 

Az építési törvény (Étv.) szerint telektömbönként lehet szabályozni, ezért a beépítetlen fejlesztési 

területek lehatárolását is telektömbök szintjén végeztük el, tehát a telektömb szintjén be nem épített 

területekkel számoltunk. Az Étv 2.§ 26. pontja szerint a telektömb „telkek olyan csoportja, amelyet 

minden oldalról közterület vagy részben más beépítésre nem szánt terület határol.” Egy-egy tanya 

megléte esetén még jelöltünk beépítetlen fejlesztési területet, főként külterületi gazdasági területek 

esetén, de már megkezdett beépítés(ek) és/vagy művelésből kivont jelentősebb nagyságú tömbrészek 

esetén nem tekintettük beépítetlen fejlesztési területnek az adott tömböt.  

 

Domaszék beépítetlen fejlesztési területei 

 
 

Domaszék beépített és beépítésre szánt területeinek összege a legutóbbi módosítást követően, a 

12/2020. (I.27.) KT határozat szerint 341,2 ha. 

Domaszéken a belterületen kívül főként az 55. sz. út mentén helyezkednek el beépítésre szánt 

területek. Beépítetlen fejlesztési területnek minősül a belterület északi részén kijelölt kertvárosias 

lakóterület (2,7 ha), a belterület melletti focipálya és öltöző bővítési területe (1,0 ha), az 55. sz. főút 
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mentén fekvő kereskedelmi-szolgáltató területek (26,6 ha) és a külterületi, önkormányzati tulajdonú, 

tervezett ipari terület (6,7 ha). 

Összesen: 37,0 ha 

37,0 ha/341,2 ha = 0,108 → 10,8 % a beépítetlen fejlesztési területek aránya Domaszéken, így az 

előírásnak megfelel. 
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Domaszék Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete …/2023.(...) számú határozatának 3. sz. 

melléklete: 

Biológiai aktivitásérték számítás, területi mérleg 

A település biológiai aktivitásérték pontszáma a legutóbbi módosítás után, a 12/2020. (I.27) Kt 

határozat szerint 20315,1.  

Területi mérleg 

1.  Má → Gá 1,2 ha 

 Má → Ev 0,3 ha 

 Gksz → Gá 5,0 ha 

 Má → V 0,2 ha 

 Ksp → V 0,1 ha  

2.  Má → Kid 2,1 ha 

 Má → Ev 0,6 ha 

3.  Má → Eg 0,2 ha 

 Eg → Má 0,1 ha 

4.  Má → Ev 0,9 ha 

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet alapján 

számítottuk ki a biológiai aktivitásérték pontszám változását.  

Biológiai aktivitásérték változásai 

Rendeltetési kategória 

Terület 

változás 

(ha) 

BIA szorzó BIA érték 

Beépített és beépítésre szánt    

Általános gazdasági terület - Gá +6,2 0,4 +2,48 

Kereskedelmi-szolgáltató terület  - Gksz -5,0 0,4 -2,0 

Különleges idegenforgalmi terület - Kid +2,1 1,5 +3,15 

Különleges sportterület - Ksp - 0,1 3,0 -0,3 

Beépítésre nem szánt    
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Erdőterület (gazdasági, védelmi) – Eg, Ev +1,9 9 +17,1 

Mezőgazdasági általános - Má -5,4 3,7 -20,0 

Vízgazdálkodási - V +0,3 7,0 +2,1 

BIA érték változás összesen   +2,53 

A BIA érték összpontszáma 2,53 ponttal növekedett, így a módosítás eleget tesz az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) b) pontban szereplő 

előírásnak, mely szerint a BIA érték új beépítésre szánt terület kijelölése esetén nem csökkenthet. 

Ez a többletpontszám a következő módosítás során felhasználható. A BIA érték módosítás utáni 

összpontszáma: 20317,63.   
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Domaszék Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete …/2023.(...) számú határozatának 4. sz. 

melléklete: 

1. A 02/134 helyrajzi számú telken gazdasági terület bővítése  

Módosított szerkezeti terv 

 

 

 

 

 



Településrendezési eszközök módosítása 

60 
   

2. A 0190/15, 0190/59 és 0190/67 helyrajzi számú ingatlanok mezőgazdaságiból különleges 

beépítésre szánt idegenforgalmi területbe (Kid) sorolása 

Módosított szerkezeti terv 

 

3. A 0224/8,13,14,15 helyrajzi számú ingatlanok telekhatár rendezése, ami egy kisebb 

erdőterület mezőgazdasági övezetté minősítésével jár  

Módosított szerkezeti terv 
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4. Erdőterület kijelölése a 0353/112 helyrajzi számú telken  

Módosított szerkezeti terv 

 

5. Ökológiai folyosó kijelölése a 0384/25,27,37 helyrajzi számú ingatlanokon 

Módosított szerkezeti terv 
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 2. Helyi Építési Szabályzat módosítása 

Domaszék Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

../2023. (.  .) önkormányzati rendelete 

a Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2017. (VIII. 03.) Kt. Ör. számú rendelete módosításáról 

(tervezet) 

Domaszék Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településtervek 

tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 69.§ szakaszában, illetve 11. 

mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek E-TÉR felületen 

történő véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

Domaszék Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a nagyközség közigazgatási 

területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2017. (VIII. 03.) Kt. Ör. számú rendelet 

(továbbiakban: Rendelet) a 16/A.§-sal egészül ki:  

 16/A. Általános gazdasági övezet részletes előírásai 

16/A. § 

(1) Az övezetben a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú épületek 

helyezhetők el. 

(2) Az övezetben a beépítési mód: szabadonálló. 

(3) Az övezetben az előkert mérete legalább 5,0 m; az oldalkerté legalább 5,0 m; a hátsókerté pedig 

legalább 10,0 m. 

(4) Az övezet beépítési paraméterei: 

Az 

építési 

övezet 

jele 

a telek megengedett az épület megengedett 

legkisebb kialakítható legnagyobb legkisebb legkisebb legnagyobb 

területe szélessége beépítettsége zöldfelülete épületmagassága 

m2 m % % m m 

Gá 1500 22 40 30 3,0 10,0 
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2. § 

A Rendelet 13.§ (5) bekezdése a következőképpen módosul:  

Az 

építési 

övezet 

jele 

a telek megengedett az épület megengedett 

legkisebb kialakítható legnagyobb legkisebb legkisebb legnagyobb 

területe szélessége beépítettsége zöldfelülete épületmagassága 

m2 m % % m m 

Lk 600 16 40 40 - 7,5 

 

3. § 

A Rendelet 19.§. (1) bekezdésében a „Beépítésre nem szánt övezet telkén az épület” szövegrész 

helyébe a „Beépítésre nem szánt övezet telkén új épület” szövegrész lép. 

 

4. § 

(1) A Rendelet 1. melléklete a jelen rendelet 1. mellékletében foglalt rendelkezésekkel módosul.  

(2) A Rendelet 2. melléklete a jelen rendelet 2. mellékletében foglalt rendelkezésekkel módosul. 

 

5. § 

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 

(2) Jelen rendelettel megállapított szabályokat kell alkalmazni a hatályba lépéskor első fokon el nem   

bírált ügyekben is, amennyiben azok az építtető számára kedvezőbbek. 

 

 

 

  Sziráki Krisztián sk.       dr. Pálfi Tímea sk. 

          polgármester        jegyző  

 

 

 

Záradék: 

Megalkotta Domaszék Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2023.            napján 

megtartott ülésén. 

 

 

Kihirdetve kifüggesztéssel 2023.              napján. 

 

 

dr. Pálfi Tímea 

          jegyző 
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1. melléklet az ../2023. (….) önkormányzati rendelethez 

Sz-1 szabályozási terv módosítása 

1. 

 

 

2. 
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3. 

 

 

4.  
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5. 
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2. melléklet az ../2022. (….) önkormányzati rendelethez 

Sz-2 szabályozási terv módosítása 

1. 

  



Településrendezési eszközök módosítása 

68 
   

1. sz. melléklet 

Ügyiratszám: DSZ/6674-11/2022. 

 

Kivonat Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2022. október 25. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

162/2022. (X. 25.) Kt. határozat 

Tárgy: Domaszék Nagyközség Helyi Építési Szabályzat módosítása kezdeményezésének 

elfogadása 

H a t á r o z a t 

(1) A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 51/A. § (3) bekezdése alapján hozott, az Ukrajna területén fennálló fegyveres 

konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi 

következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti 

szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 4. §-a szerint Domaszék Nagyközségi 

Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy településrendezési eszközeinek módosítása a 

419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet eljárásrendje szerint, a 314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet szerinti 

tartalommal megkezdődhet. 

(2) A képviselő-testület támogatja a település beépítésre szánt területeinek bővítését az alábbi 

ingatlanokkal, és igazolja, hogy a település már beépítésre kijelölt területén belül a tervezett 

fejlesztések számára nincs máshol megfelelő terület: 

a) a 02/134 helyrajzi számú telken a Gksz övezet bővítése gazdasági célra, 

b) a 0190/15, 0190/59 és 0190/67 helyrajzi számú ingatlanok mezőgazdaságiból különleges 

beépítésre szánt idegenforgalmi területbe (Kid) sorolása idegenforgalmi célból. 

(3) A képviselő-testület a felelős tervező által meghatározott, a megalapozó és alátámasztó javaslatra 

vonatkozó, 1. mellékletben szereplő tartalmi követelményeket elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sziráki Krisztián polgármester 

Erről értesítést kap: 

1. Sziráki Krisztián polgármester 

2. dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző 

3. Várkonyi Gábor tervező 

4. Giláné Danka Ildikó műszaki ügyintéző 

5. Irattár 
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Kmf. 

 

 Sziráki Krisztián dr. Pálfi Tímea Ágnes 

 polgármester jegyző 

 

A kivonat hiteles: 

Domaszék, 2022. november 2 

 

 

dr. Németh László 

jegyzőkönyvvezető  
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162/2022. (X. 25.) Kt. határozat 1. melléklete 

 

A készítendő tervdokumentumok tervezett tartalma 

 

A 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet (Eljr.) 7.§ (7) bekezdése szerint a felelős tervező is 

meghatározhatja a megalapozó és alátámasztó munkarészek tervezett tematikáját. Tekintettel az 

Eljr. 7.§ (5) bekezdésben foglaltakra is, a módosításhoz legalább a következő tematikát javasolt 

elkészíteni: 

 

ELŐZMÉNYEK  

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATOK ÉS JAVASLATOK 

1. Módosítási helyszínek vizsgálata (területfelhasználás, szerkezeti elemek, épített környezet, 

táj- és természetvédelem) 

2. Területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 

3. Módosítási javaslat (településrendezés, táj- és természetvédelem) 

4. Biológiai aktivitásérték számítás, területi mérleg 

JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 

1. Településszerkezeti terv módosítása 

2. Helyi Építési Szabályzat módosítása 

 

 

 Várkonyi Gábor 

   felelős településtervező 

 

 


