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I.1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA (nem került jóváhagyásra) 

 

1.1 A területfelhasználás 

Az igazgatási terület hatályos szerkezeti terve a módosítással érintett 1.sz. területet és 

környékét általános mezőgazdasági övezetbe (Ma1 tanyás térség) sorolja. A jelenlegi 

használat és a Földhivatali nyilvántartás azonban ettől alapvetően eltérő: használaton 

kívüli „kivett sportterület”, korábban motoros járművek terepversenyzését szolgálta. A 

tulajdonos a terület Kútvölgyi-Kakasszéki csatorna árterületéhez közelebb eső részén 

biotermékek feldolgozására, csomagolására szolgáló üzemet, ettől D-re napelem-

parkot kíván létesíteni. A fejlesztési cél érdekében a 2,4 ha területből mintegy 0,8 ha 

gazdasági övezetbe sorolható (Gksz) (a biotermékek feldolgozó üzem építéséhez), a 

fennmaradó 1,6 hektáron pedig beépítésre szánt különleges övezetben napelem-park 

létesíthető (Kne). 

A 2. sz. terület önkormányzati tulajdon, a belterület szomszédságában. Az itt 

megvalósult biológiai szennyvíztisztító-telep miatt is teljes infrastruktúrával ellátott. A 

hatályos szerkezeti tervben a Mágocsi utca mellett fekvő, mintegy 5.3 ha kertvárosias 

lakóterület céljára fenntartott terület (ebből 0,60 ha védőerdő), a védőerdő kivételévek 

gazdasági övezetbe kerül, vele párhuzamosan mintegy 100 m szélesség tartalék 

kertvárosi lakóterület, mely védőerdő lesz. A további 100 m szélesség védőerdő 

részére kijelölt terület pedig Ma1 övezetbe kerül. A szennyvíztisztító 3,5 ha különleges 

övezetéből a tisztítótelep 0,26 hektárt foglal el. A 47.sz. elkerülő út tervezett 

nyomvonalától Ny-ra található, ugyancsak különleges övezetbe sorolt szikkasztóárkos 

terület besorolása nem változik (Ksz). A módosuló területeken jelenleg mezőgazdasági 

művelés folyik. A Mágocsi utcával párhuzamosan a 045/1; 045/3 hrsz. telkeken 15-18 

m széles akác, illetve vegyes faállományú erdősáv húzódik, amely védőerdőként 

megmarad. 

A 3. sz. terület a hatályos szerkezeti terv szerint beépítésre szánt (Gip) övezet. Az 

átlagosnál gyengébb minőségű, mezőgazdasági művelés alatt álló terület távol esik 

mind a közlekedési-, mind a közmű-infrastruktúrától, ezért rendeltetés szerinti 

felhasználása nagyobb távlatban sem várható. Visszaminősítésével (Ma1 övezet) a 

terület az 1-2.sz. területen kieső biológiai aktivitásértéket pótolhatja. 

 

1.2. Tájrendezés és természetvédelem 

Székkutas község Kútvölgy-Kakasszéki csatornától D-re eső közigazgatási területe 

„Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete”. Az 1. sz. terület fátlan, felszíne a 

korábbi használatnak (motor és autós terepversenyek) megfelelően szabdalt. A 

tervezett használat (Gksz) – a HÉSZ előírásainak betartása mellett – a környező alföldi 

tájba illeszthető: elő-, oldal-, és hátsókertek fásítása, max. 6,5 m építménymagasság a 

környezetében meglévő mezőgazdasági üzemközpontokhoz hasonlóan jelenik meg a 

tájban. A 2. sz. terület közvetlenül csatlakozik a beépített területhez. A 3. sz. terület 

esetében a módosítás az eredeti állapotot megőrzi. A módosításokhoz kapcsolódó 
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tervezett fejlesztések sem új közmű-infrastruktúrát, sem új közlekedési létesírményt 

nem igényelnek. 

A módosítások természetvédelmi területeket nem érintenek (az 1-2. sz. terület 

természeti területtel határos: Kútvölgyi-Kakasszéki csatorna ártere). 

 

1.3. A zöldfelületi rendszer 

A módosítások a község zöldfelületi rendszerét nem érintik. A Mágocsi utca menti 

erdősávot meg kell őrizni. 

 

1.4. Az örökségvédelem 

A tervezett területhasználat módosítások épített környezetet, védett épített emlékeket 

nem érintenek. 

Régészeti örökség az 1. és a 3. sz. területen nincs. A 2. sz. területen a 

szennyvíztisztító telep és kiszolgáló útja építéséhez kapcsolódóan régészeti feltárásra 

került sor. Az itt feltárt értékes leletanyag és elhelyezkedése szükségessé tette a 

lelőhely határainak módosítását: a korábbi 46,47,50,51,52,53 sz. lelőhelyek 

összevonásra kerültek – 50. sz. lelőhely – és területük is jelentősen bővült (l. Régészeti 

örökségvédelmi hatástanulmány). Az építkezések, földmunkák során az országos 

előírások mellett a HÉSZ 26.§-át is figyelembe kell venni. 

A régész szakértő a régészeti hatástanulmányt a hatályos lelőhely határokkal 

kiegészítette. 

 

1.5. Közlekedés 

A 47. sz. főközlekedési út nyomvonala jelenleg a községet átszeli. A hatályos 

szerkezeti tervben a települést elkerülő, tervezett nyomvonala a régi és új 

szennyvíztisztító telep között halad, majd egy 500 m sugarú ívvel K-re fordul – a 

beépített területtől É-ra – és a Kakasszéki majorba vezető út közelében csatlakozik a 

meglévő nyomvonalhoz. Csongrád megye Területrendezési Terve az elkerülő úttól 

északabbra, a Kútvölgyi-Kakasszéki csatorna ÉNy-i oldalán javasolja az elkerülő utat 

megépíteni. Mivel sem a szerkezeti tervben lévő, sem a CsmTrT-ben szereplő 

nyomvonal a tervezett módosításokra nincs hatással, ezért jelen módosítás keretében 

az új nyomvonal kijelölése nem szerepel . A településrendezési eszközök rövidesen 

sorra kerülő teljes körű felülvizsgálatánál azonban az új nyomvonalat ki kell jelölni és a 

régit meg kell szüntetni. 

Az 1. sz. területet a Kakasszéki majorba vezető burkolt dűlőút (gyűjtő út) szolgálja ki. 

Az út szabályozási szélessége megfelelő. 

A 2. sz. területet részben a Mágocsi utca, részben a szennyvíztisztító telepet 

kiszolgáló út – min. 16 m-es szabályozási szélességgel – tárja fel. 

A 3. sz. területen a kiszolgáló dűlőutak rendelkezésre állnak. 
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1.6. Közműellátás 

Az 1. sz. területen a vízellátást és a szennyvízelhelyezést egyedi módon kell 

megoldani. Az előkezelt csapadékvizek befogadója a Kútvölgyi-Kakasszéki főcsatorna. 

Az energiaellátás a meglévő vezetékekről megoldható. 

A 2. sz. területen a közművek rendelkezésre állnak. Az ingatlanok gazdasági 

övezetbe sorolását a teljes infrastruktúra megléte, a jó közlekedési kapcsolatok 

indokolják. 

A 3. sz. terület közműveket nem igényel. 

 

1.7. Környezetvédelem 

A tervezett módosítások a környezeti elemeket (víz-, talaj-, levegő) nem veszélyeztetik. 

Az 1. sz. gazdasági területen keletkező szennyvizeket zárt gyűjtőben kell elhelyezni, 

vagy biológiai tisztítás után a főcsatornába engedni. 

A 2. sz. gazdasági területre csak a lakókörnyezetet nem zavaró gazdasági 

létesítmények telepíthetők. A nagyobb távlatra vonatkozó lakóterület-kijelölés 

megszűnik, ezért a hatályos tervben szereplő 100 m széles védőerdő sáv a beépítésre 

szánt terület szomszédságába kerülhet. A módosítások környezetvédelmi intézkedést 

nem igényelnek. 

 

1.8. Védőterületek és védősávok 

Az 1. sz. és a 3. sz. terület térségében védőterület, védősáv nincs. A 2. sz. terület 

térségében a volt szikkasztótelep 300 m-es védősávja megszűnik, megmarad a 47. sz. 

állami főút 100-100 m-es biztonsági zónája mindaddig, amíg a tervezett nyomvonal 

nem kerül át a CsmTrt-ben kijelölt területre. A biztonsági zóna csak a biológiai 

szennyvíztisztító telep É-i oldalához csatlakozó gazdasági területet érinti. 

 

1.9. Korlátozások 

A módosítások következtében beépítésre szánt területek építési övezeti besorolását a 

szabályozási tervben meg kell határozni. Egyéb korlátozások egyik területet sem 

érintik. 

 

 

 

Szeged, 2018. április hó 

 

 Bartók Erika 

 településtervező 
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SZÉKKUTAS KÖZSÉG  

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA 

 

II. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATOK 

A megalapozó vizsgálatok a tervezett fejlesztés és településrendezés várható hatása 

szerinti területre készül a szerkezeti összefüggések bemutatásával. 

 

1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 

1.1. Előzmények 

Székkutas község településrendezési eszközei 2005-ben készültek. A szerkezeti tervet az 

Önkormányzat 78/2005.(IX.14.) Kt. Sz. határozatával, a HÉSZ-t 10/2005.(IX.15.) 

rendelettel fogadta el. Az eltelt 12 év során néhány kisebb módosításra került sor (a 

szennyvíztisztító térségében 2015-ben, belterületen a Vásárhelyi út és az Alkotmány utca 

között 2016-ban). 

Magánbefektető kérte az Önkormányzatot, hogy a tulajdonában lévő külterületi ingatlanon 

napelemparkot és biotermékeket feldolgozó üzemet építhessen. A foglalkoztatás javítása, 

az adóbevétel növelése érdekében az Önkormányzat gazdasági területet kíván kijelölni 

olyan területen, amely infrastruktúrával ellátott. A legkézenfekvőbb földrészlet a 

módosításhoz az új szennyvíztisztító térsége bizonyul. A módosításokkal kieső biológiai 

aktivitásértéket pótolni kell. 

 

1.2. A módosítással érintett területek 

 

1.2.1. Pósahalom dűlőben a 0369/15 és a 0369/16 hrsz. 

A magántulajdonban lévő terület 

a kútvölgy-kakasszéki csatornát 

kísérő „természeti terület” déli 

határán, a Kakasszék majorba 

vezető út nyugati oldalán 

fekszik. Korábban motor- és 

autósport céljára hasznosították 

(kivett, sport Földhivatali besoro-

lással). 

Területrendezési besorolása 

általános mező-gazdasági 

terület, nagysága mintegy 2,4 

ha. 
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1.2.2. Sóstófark dűlő 0405/1; 0405/3; 094/37 hrsz 

A szennyvíztisztító térségében 
elhelyezkedő, önkormányzati 
tulajdonú területek mezőgaz-
dasági művelés alatt állnak. A 
0405/1; 0405/3 hrsz.-ú 
beépítésre szánt terület (Lke) 
kertvárosi besorolással, a 
094/37 hrsz.-ú a 
szennyvíztisztító területe, de a 
biológiai tisztító üzem ebből 
csak mintegy 0,26 ha-t foglal 
el, a fennmaradó 3,3 ha út és 
mezőgazdasági hasznosítású 
terület (Ksz. különleges terület 
szennyvíztisztító) övezeti 
besorolással. 
 
 
 
 

 
 
1.2.3. Sásosbogárzó dűlőben 0236/10; 0236/12 hrsz 

A mintegy 8,0 ha mezőgazdasági 
művelés alatt álló, az átlagosnál 
rosszabb minőségű beépítésre 
szánt terület. Övezeti besorolása 
ipari-gazdasági (Gip). A közmű-
vektől távoli terület mentesíthető 
a távlati felhasználási cél alól a 
kieső biológiai aktivitásérték 
pótlására. 
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1.3. A területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata 
1.3.1. Országos Területrendezési Terv 
 
1. Országos szerkezeti terv, a község és környéke 

Az OTrT Szerkezeti terve alapján a Község 
750-100 ha közötti települési térségbe 
tartozik, környezete mezőgazdasági térség. 
Az országos jelentőségű műszaki 
infrastruktúra hálózat közül gyorsforgalmi út 
(M47), országos törzshálózati vasúti pálya és 
kerékpárút-törzshálózat érinti. 
A tervezett módosítások az OTrt szerkezeti 
elemeit nem érintik. 
 
 
 
 

 
A tervezési területet az OTrT alábbi térségi övezetei érintik: 
 
2. Ökológiai hálózat övezete 

 
Az 1. sz. tervezési terület az övezet határán 
a pufferterületen található. Az övezethez a 
Kakasszék – Kútvölgyi főcsatorna 
„hullámtere” tartozik, a tervezett 
létesítmények a hullámtéren kívülre 
kerülnek. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 
A 2. és 3. sz. területet érinti az övezet. A 
cca.3,5 ha 2.sz. terület nagyobb hányada a 
jelenleg hatályos területrendezési tervek 
szerint is beépítésre szánt (lakó, ill. különleges 
terület) és védőerdő. A 3.sz., mintegy 8 ha 
terület a hatályos tervek szerint beépítésre 
szánt (Gip), a módosítást követően marad a 
mezőgazdasági használat (Ma1). 
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3. Jó termőhelyi adottságú szántóterület 
A 2. és a 3. sz. területet érinti az övezet. 
A 2. sz. terület nagyobb része a hatályos 
tervek szerint beépítésre szánt terület, a 
módosítás az övezet szélét közelíti meg. 
A 3. sz. terület a módosítással beépítésre 
nem szánt általános mezőgazdasági 
övezet lesz, így ezzel figyelembe veszi az 
övezeti besorolást. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5./ Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezet: nem érintett 
 
 
6./ Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 

Mindhárom terület az övezet határán 
található. A 2003. évi XXVI. t. 14/A. § (6) 
bekezdése előírja, hogy az övezet 
pontos határát, a tájhasználat jellemzőit, 
a tájbaillesztés szabályait a 
Településrendezési eszközökben kell 
meghatározni. A hatályos tervek ilyen 
előírásokat nem tartalmaznak, ezért a 
HÉSZ-ben kell a vonatkozó jogszabályok 
betartását előírni. 
 
 
 

7./ Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete nem érintett 
 
8./ Országos vízminőség-védelmi terület övezete nem érintett 
 
9./ Nagyvízi meder terület övezete nem érintett 
 
10./ Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete: nem érintett 
 
 
A fentiek alapján a tervezett módosítások az OTrT-vel nem ellentétesek. 
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Csongrád Megye Területrendezési terve (CsmTrT) 

 

1. Csongrád Megye Szerkezeti terv részlet 

A CsmTrT szerint Székkutas Község 
beépítésre szánt területe „Hagyományos 
vidéki települési térség”, környezete 
„Mezőgazdasági térség”. Az országos 
jelentőségű műszaki infrastruktúra 
hálózatok közül az M47. sz. gyorsforgalmi 
út – az OTrT-től eltérően a Községet É-ról 
elkerülte – a 47. sz. főút, országos 
törzshálózati vasútvonal és országos 
kerékpárút törzshálózata érinti.  
A tervezett módosítások a CsmTrT 
szerkezeti elemeit nem érintik. 
 
 
 

 
A tervezési területet a CsmTrT alábbi övezetei érintik: 

2./ Országos ökológiai hálózat övezete (magterület, ökofolyosó, pufferterület) 
Az 1. sz. tervezési terület az övezet 
határán a pufferterületen található. Az 
övezethez a Kakasszék – Kútvölgyi 
főcsatorna „hullámtere” tartozik, a 
tervezett létesítmények a hullámtéren 
kívülre kerülnek. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3./ Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete nem érintett 
 

4./ Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete, 
 erdőtelepítésre alkalmas terület övezete. nem érintett 
 

5./ Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete nem érintett 
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6./ országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete, térségi jelentőségű 
tájképvédelmi terület övezete 

A község Kutas-kakasszéki csatornától D-re 
eső teljes területe az övezetbe tartozik. A 
jelenleg hatályos területrendezési terv 
tájrendezési munkarészt, illetve erre 
vonatkozó előírásokat nem tartalmaz. A 
beépítésre kijelölendő területeken az 
építménymagasság a 6,5 m-t nem haladhatja 
meg, így az új épületek a tájképet nem 
zavarhatják. A HÉSZ előírja az elő-, oldal- és 
hátsókertek fásítását, ez hozzájárulhat a 
létesítmények tájba illesztéséhez, illetve a 
tervezett HÉSZ módosítás felhívja a figyelmet 
a vonatkozó, mindenkor hatályos rendeletek 
betartására. 
 

7./ térségi hulladéklerakó-hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete
 nem érinti 

 
8./ történeti települési terület övezete nem érinti 
 
9./ kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete 
  nem érinti 
 
10./ felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő terület övezete nem érinti 
 
11./ ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete nem érinti 
 
12./ együtt tervezhető térségek övezete nem érinti 
 
13./ honvédelmi terület övezete nem érinti 
 
14./ rendszeresen belvízjárta terület és nagyvízi meder övezete nem érinti 
 
15./ szélerózióknak kitett terület övezete  

A Tiszától K-re a defláció kialakulásában nem 
a talaj játssza a főszerepet, hanem a hosszú 
ideig tartó növényi fedetlenség, a nagyméretű 
művelt földtáblák. A Község területén – a 
Településrendezési eszközök felülvizsgálata 
során – szélvédő erdősávok kialakítását kell 
előírni. A tervezett módosítások, a beépítetlen 
területek fásításának előírása mérséklik a 
szélerózió hatását. 
 
 
 
 
 

Fentiek alapján a tervezett módosítások nem változtatják meg a CsmTrT övezeti 
besorolásait. 
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A hatályos településrendezési eszközök 

1.3.2. Településszerkezeti terv 

Az igazgatási terület szerkezeti terve a Pósahalom dűlőben (1.) lévő ingatlanokat 

mezőgazdasági területként jelöli. A Sóstófarki (2.) ingatlanok (szennyvíztisztító és 

környezete) a Nagymágocsi út mellett tartalék lakóterület és védőerdő, attól Ny-ra 

nagytávlatú felhasználásra jelölt lakóterület és védőerdő, illetve a Szennyvíztisztító 

jelenlegi és a felhagyott korábbi területe különleges övezetbe tartozik. A Sásosbogárzó 

(3.) dűlőben az agyagbánya és a temető között beépítésre szánt, ipari-gazdasági területet 

jelöl a szerkezeti terv, ennek D-i (trapéz alakú) nyúlványa megszűnik az aránytalanul 

magas közművesítési költségek miatt. 

 

A hatályos szerkezeti terv részlete az 1. sz. tervezési területtel 
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A hatályos szerkezeti terv részlete a 2. – 3. sz. tervezési területtel 
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A hatályos belterületi szerkezeti terv részlete a 2. sz. tervezési területtel 
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1.3.3. Szabályozási terv 

Az igazgatási terület Szabályozási terve a Pósahalmi (1.) ingatlanokat Ma1 általános 

mezőgazdasági övezetbe sorolta (tanyás gazdaságok övezete, az ingatlan-nyilvántartás 

szerint „kivett, sport” terület). 

A Sóstófark (2.) dűlőben az igazgatási terület szabályozási terv a 2016-ban módosított 

szerkezeti tervnek megfelelő övezeteket, építési övezeteket tartalmazza. A belterület 

(beépítésre szánt terület) szabályozási terve Lke lakóterületet és védőerdőt jelöl. 

A Sásosbogárzó dűlőben az igazgatási terület szabályozási terve Gip. gazdasági-ipari 

építési övezetet jelöl. 

 

A hatályos szabályozási terv részlete (1. sz. területtel) 
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A hatályos szabályozási terv részlete (2. – 3. sz. terület) 
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A hatályos belterületi szabályozási tervlap részlete  
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1.3.4. A Helyi Építési szabályzat 

A tervezett módosítások a hatályos, 2016-ban módosított HÉSZ (10/2005.(IX.15.) Ktr. 

számú rendelet) kisebb mértékű kiegészítését igénylik. 

 

1.4. Táji- természeti adottságok 

Székkutas község legjelentősebb táji-természeti adottsága a Kútvölgy-Kakasszéki 

csatorna és annak közvetlen környezete (ártere). 

A módosítással érintett 1. sz. területtől kissé Ny-ra, a csatorna-ártér szélén található 

Pósahalom, a táj névadója: mintegy 4-5 métert emelkedik ki a környezetéből. Az 

igazgatási területen néhány kisebb – 1-3 hektáros – erdőterület található. A tervezett 

módosítások táji-természeti adottságokat, erdőket, zöldterületeket nem érintenek. 

A 2. sz. területnél a Mágocsi út Ny-i oldalán meglévő kettős fasort védőerdőként meg kell 

tartani.  

 

 

 

1.5. Az épített környezet vizsgálata, Kulturális Örökségvédelem 

A tervezett módosítások az épített környezetet lényegében nem érintik. A Mágocsi út 

mellett kijelölendő (2. sz. terület) gazdasági-kereskedelmi övezet mellett a meglévő 

zöldsávot meg kell őrizni a K-i oldali családi házas beépítés védelme érdekében. 

A Kútvölgy-Kakasszéki csatorna mindkét partját régészeti lelőhelyek sora kíséri. A 

pósahalmi módosítás lelőhelyet nem érint. 
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A Sóstó-farki dűlőben – a szennyvíztisztító telep építéséhez kapcsolódóan – régészeti 

feltárást készített (50.sz. lelőhely, 33705 nyilvántartási szám) a Móra Ferenc múzeum 

(Tóth Katalin 2015). A feltárás során értékes római kori szarmata és Árpádkori leletek 

kerültek elő. A lelőhely kijelölt határa a tervezett gazdasági-kereskedelmi területeket érinti. 

Az építkezések során az országos előírások mellett a HÉSZ 26.§-át is figyelembe kell 

venni. 

 

Régészeti lelőhelyek a 2. sz. terület térségében 
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1.6. Közlekedés 

A Pósahalom dűlőben lévő 1.sz. módosítással érintett terület a 47.sz.főútról a Kakasszéki 

majorba vezető út mentén fekszik, arról közelíthető meg. A feltáró út megfelelő 

szélességű: 15-18m a kialakult útterület szélességgel. 

A belterülettől Ny-ra, a Sóstófark dűlőben a módosításokkal érintett 2.sz. terület feltáró útja 

a Mágocsi út (4405.sz.út). Az útterület jelenleg 15-17 m, amit a Ny-i oldalon 16 m széles 

erdősáv kísér. A 47.sz. út a községet É-ról kerüli el, a Mágocsi út belterületi szakaszának 

átmenő forgalma ezzel megszűnik: szabályozási szélességének növelése nem szükséges, 

de a kísérő erdősávot meg kell tartani a lakóterület és gazdasági terület közötti 

védőterületként. 
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A szennyvíztisztító telephez a Mágocsi útról kiépült kiszolgáló út a tervezett gazdasági 

terület kiszolgáló útja lehet. Ny-i vége a tervezett elkerülő úthoz, vagy a meglévő 

dűlőúthoz csatlakozhat. 

A Sásosbogárzó dűlőben a 3. sz. módosítási területen jelenleg csak dűlőutak találhatók. Itt 

a kijelölt beépítésre szánt területek visszaminősülnek mezőgazdasági területhasználatra, 

ezért a közlekedési területek fejlesztésére nem lesz szükség. 

 

1.7. Közművek 

A Pósahalom dűlői 1. sz. tervezési terület csak elektromos energiával ellátott. A 

csapadékvizek befogadója a Kútvölgy-Kakasszéki főcsatorna. A tervezett gazdasági 

terület és a Napenergia park vízigénye a jövőben is fúrt kúttal elégíthető ki. A keletkező 

szennyvizeket helyben kell tisztítani. A biológiailag tiszta szenny- és csapadékvizek a 

Kútvölgy-Kakasszéki csatornába vezethetők. 

A 2. sz. tervezési terület – a községi szennyvíztisztító telep térsége – alapközművekkel 

ellátott (víz, gáz, szennyvíz, elektromos energia). A megfelelően előkezelt csapadékvizek 

befogadója ugyancsak a Kútvölgy-Kakasszéki főcsatorna. 

A 3. sz. tervezési területen közművek nincsenek, ezekre a módosítások után sem lesz 

szükség. 

A módosítások hírközlési hálózatokat nem érintenek. A hírközléssel kapcsolatos igényeket 

a beruházások engedélyezési fázisában kell közölni a szolgáltatókkal. 

 

1.8. Környezetvédelem, katasztrófavédelem 

A módosítással érintett 1.sz. terület lakott területektől távol, külterületen található. A 

tervezett területhasználat (biotermékeket feldolgozó üzem a Gksz övezetben, Napelem-

park a Kne övezetben) a környezeti elemeket (talaj, víz, levegő) nem veszélyeztetik, 

határértéket meghaladó zaj-, rezgés- és sugárterhelést nem okoznak. A napelem-park 

fényvisszaverődése, vizuális környezetszennyezése a külterületi elhelyezkedés miatt 

elhanyagolható. 

A 2.sz. tervezési terület a Mágocsi útca mentén lakóterület szomszédságában található. A 

tervezett övezeti besorolás környezetet nem zavaró (Gksz) gazdasági-kereskedelmi-

szolgáltató létesítmények telepítését teszi lehetővé. Az esetleges zaj-, rezgés-, levegő- és 

vizuális környezetszennyezés mérséklésére – kizárására a Mágocsi úttal párhuzamos, a 

hatályos szerkezeti tervben is jelölt, mintegy 15-18 m széles védőerdő sávot meg kell 

tartani. 

Katasztrófavédelmi szempontból mindkét terület kedvező, építésföldtani korlátok, 

kedvezőtlen morfológiai adottságok nincsenek. A területek belvízzel alig-, árvízzel nem 

veszélyeztetettek (85.0 m, ill. 83.0 m Bfm). 
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2. HELYZETELEMZŐ ÉS ÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 
 

2.1. A vizsgált tényezők és egymásra hatásuk a módosítási igények 
tükrében 
A helyzetfeltáró munkarész alapján megállapítható, hogy a tervezett módosítások az 
érintett területek adottságaival, környezetükkel nem ellentétesek, azokhoz illeszthetők. 
Az 1. sz. terület – Pósahalom – gazdasági övezetbe sorolása, a biotermékek feldolgozása 
hasonló területhasználat, mint a környezetében található mezőgazdasági 
üzemközpontoké. A megújuló energiatermelést szolgáló napelem-park újszerű, 
„tájidegen”-nek is nevezhető területhasználat. Szomszédságában nincs lakóterület, lakott 
tanya sem, így az általa keltett „fényszennyezés”, tükröződés a környezetét nem zavarja. 
A 2. sz. terület – Sóstófark – szomszédos a lakóterülettel, gazdasági övezetbe sorolása 
azonban – Gksz – nem teszi lehetővé környezetzavaró létesítmények elhelyezését. A 
Mágocsi utca és a gazdasági terület között meglévő – megtartandó erdősáv mérsékli az 
esetleges zavaró hatást (vizuális szennyezést). 
A 3. sz. területre – Sásosbogárzó – tervezett módosítás – mezőgazdasági övezetbe 
visszasorolás – a meglévő területhasználatot konzerválja. 
A vizsgálatok és a fejlesztési igények alapján az alábbi övezeti besorolások javasolhatók: 

1. sz. terület:  Gksz: gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató övezet 
Sz: szabadon álló beépítés 
- építménymagasság max. 6,5 m 
- max. 50%-os beépítettség 
- min. 500 m2 teleknagyság 
Kne: Különleges beépítésre szánt napelem-park terület 
- épület elhelyezés szabadonállóan 
- max. 40% beépítettség 
- építménymagasság max. 6,5 m 
- a terület min. 50%-át talajszinten növényzettel kell borítani 

2. sz. terület: Gksz mint az 1. sz. területnél 
3. sz. terület:  Ma1 általános mezőgazdasági övezet 

a HÉSZ 17. §-nak megfelelően. 
 

2.2. A környezeti adottságok és a módosítás kölcsönhatása 
A tervezett módosítások az alapközműveket nem érintik. 
Az 1. sz. területen a vízellátást, szennyvízelhelyezést és az energia ellátást egyedileg kell 
biztosítani. A csapadékvizek befogadója a Kútvölgy – Kakasszéki csatorna. 
A 2. sz. tervezett gazdasági terület a belterületi alapközművekről ellátható, szükség 
szerinti kapacitásbővítéssel. 
A 3. sz. terület közműveket nem igényel. 
A módosulások a fő közlekedési rendszert nem érintik. A 2. sz. terület kiszolgáló útja a 
Mágocsi utcáról és az arról leágazó, a szennyvíztisztító telepet kiszolgáló út. 
Az 1. – 2. sz területek  beépítésre szánt területkénti kijelölésével a biológiai aktivitás-érték 
változik, a 3.sz. terület módosított területhasználata a kieső értéket pótolhatja (részletes 
számítás a III.2. fejezetben). 
 
 
Szeged, 2018. április hó 
 
 Bartók Erika 
 településtervező 
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Bevezetés 

 
A Székkutas község területén egy Ipar parkot és egy Napelem-parkot kíván kialakítatni, az 

ehhez szükséges településrendezési terv módosításához az érintett területekre vonatkozó 

régészeti szempontú örökségvédelmi hatástanulmány a Székkutas Község 

Önkormányzata (6821 Székkutas, Béke u. 2.) felkérésére készült. A tervdokumentációt 

részünkre a Megrendelő biztosította.  

Munkánk során felhasználtuk a 2004-ben elkészült, a község területére vonatkozó 

örökségvédelmi hatástanulmányt, áttekintettük a hódmezővásárhelyi Tornyai János 

Múzeum régészeti gyűjteményét és régészeti adattárát, a szegedi Móra Ferenc Múzeum 

régészeti adattárát, a Csongrád Megyei Kormányhivatal, Szegedi Járási Hivatal, 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya nyilvántartását, valamint a vonatkozó 

szakirodalmi adatokat és felhasználtuk a Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági 

Főosztály Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztályától megkapott adatokat. A 

rendelkezésünkre álló információk, megfigyelések alapján fogalmaztuk meg a tervezett 

módosításokkal kapcsolatos észrevételeinket. 

Székkutas község 2005-ban elfogadott településrendezési terve tartalmazott egy 

mindenre kiterjedő örökségvédelmi hatástanulmányt a szükséges teljes körű régészeti 

munkarésszel. A hatástanulmány elkészítése óta eltelt 12 évben a régészeti lelőhelyek 

számának nagymértékű megnövekedése és területük részbeni módosítása, az elmúlt évek 

nagyberuházásai kapcsán végzett terepbejárások, feltárások, régészeti megfigyelések 

során számos új lelőhely került elő, illetve a már korábban ismert lelőhelyek kiterjedése is 

sok esetben pontosításra szorulnának. 

 

 

I R O D A L O M  

Bende Lívia: Örökségvédelmi hatástanulmány Székkutas község területéről. 

Szeged 2004. Kézirat. 

 

 

 

 

A tervezett beruházások által érintett területekre vonatkozó adatok 
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1. A községből Nagymágocs felé vezető 4405-ös számú, Mágocsi utca nyugati oldalán, 

egy nagyjából "T" alakú területen (hrsz.: 0405/1; 0405/2–3; 094/37; 094/4) terveznek egy 

Ipari parkot kialakítani. Ezen a területen az Örökségvédelmi Hatóság a 33705-ös 

nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet tartja nyilván. 

 

Tkp. sz.: 709-133 OSzV; X 392 550, Y 613 500; Z 82,9; H: 390 m; Sz: 200 m; I: ÉK-

DNy (39); P: 20 m. 

 

 

 

A lelőhely a műút nyugati oldalán, a Kakasszéki-csatornától délre található. A 

területen terepbejárás során középső bronzkori, szarmata és Árpád-kori cserepeket 

gyűjtöttek. Megelőző feltárás keretében körárkos szarmata temetkezést és Árpád-kori 

teleprészletet tártak fel. (Bene Zsuzsanna: Jelentés megelőző feltárásról-Székkutas, 

Sóstó-Farki-dűlő, szennyvíztelep és bekötőút. Szeged 2015; Tóth Katalin: Jelentés 

megelőző feltárásról-Székkutas, Sóstó-Farki-dűlő, szennyvíztelep és bekötőút. 

Hódmezővásárhely 2015.)  

 Ennek ismeretében a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal 

Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya a szakhatósági állásfoglalásában a 

területre a beruházást megelőző régészeti feltárást fog előírni. Erre a munkára a 

megbízónak (Székkutas Község Önkormányzata) vagy a kivitelezőnek szerződést kell 

kötni a Móra Ferenc Múzeummal, mint a megyei hatókörű intézménnyel. A szerződést 
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mellékelni kell az ásatási engedélykéréshez, melyet a megyei Kormányhivatalnak kell 

elküldeni. Az ásatás az engedély kézhezvétele és jogerőre emelkedése után lehet csak 

megkezdeni. 

 

 

2. A községtől északkeletre, a Székkutas–0rosháza közötti 47-es műúttól északra mintegy 

1400 méterre, egy mezőgazdasági telephez vezető út nyugati oldalánál, a Kakas-széki-

csatornától délre mintegy 100–200 méterre kerül kialakításra egy beépítésre szánt terület, 

tervezett funkciója Napelem-park, és gazdasági terület lesz. Ezen a területen régen egy 

homokbánya működött, annak felhagyása után motorcross pályaként használták. Mivel a 

homokbánya műveléssel megsemmisítették az esetleges lelőhely területét, így a tervezett 

területen nem tartanak nyilván régészeti lelőhelyet. 

 

 

       

 

 A fentiek értelmében a Napelem-park területe régészetileg nem érintett, ezért a 

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Járási Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztálya a szakhatósági állásfoglalása nem fog örökségvédelmi előírást 

tartalmazni. 

 

   

Szeged 2017. december 11. Lőrinczy Gábor régész, 
 örökségvédelmi szakértő 
 lorinczyg@gmail.com 
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NYILATKOZAT 

 

Alulírott Lőrinczy Gábor, örökségvédelmi szakértő (nyilvántartási szám: NKÖM Sz-

17/2007) ezúton nyilatkozom arról, hogy az örökségvédelmi hatástanulmányban szereplő 

adatok a valóságnak megfelelnek, a javasolt régészeti megoldás megfelel az 

örökségvédelmi jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, továbbá, hogy a tanulmány 

elkészítésére jogosultsággal rendelkezem. 

 

Szeged, 2017. december 11. 

 
 Lőrinczy Gábor régész, 
 örökségvédelmi szakértő 
 lorinczyg@gmail.com 
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III.2. BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS 
Székkutas, 1., 2., 3. sz. módosítással érintett területekre 
 
 

JELENLEGI TERVEZETT 

1. Pósahalom dűlő 

0369/15-16 hrsz.-ú telkek 
Ma1            2,44 ha x 3,7 = 9,03 Gksz              0,83 ha x 0,4 = 0,33 

Kne                1,61 ha x 2,2 = 3,54 

 

2. Szennyvíztisztító környezete: 

094/37 hrsz.-ú telek  

Ksz           3,56 ha x 0,1 = 0,36 Ksz               0,27 ha x 0,1 = 0,03 

 Gksz             3,20 ha x 0,4 = 1,28 

 Útterület       0,09 ha x 0,5 = 0,05 

0405/1 hrsz.-ú telek 

Lke          3,16 ha x 2,7 =    8,53 Gksz             3,16 ha x 0,4 = 1,39 

Ev            0,50 ha x 9,0 =    4,50 Ev                 0,50 ha x 9,0 = 4,50 

 

0405/2 hrsz.-ú telek 

Lke           0,16 ha x 2,7 =   0,43 Gksz             0,16 ha x 0,4 = 0,06 

 

0405/3 hrsz.-ú telek ideeső része 

Lke           1,03 ha x 2,7 =   2,78 Gksz             1,03 ha x 0,4 = 0,41 

Ev             0,15 ha x 9,0 =   1,35 Ev                 0,15 ha x 9,0 = 1,35 

 

Fejl. Lke  6,93 ha x 2,7 =   18,71 Ev                 6,93 ha x 9,0 = 62,37 

Ev……….7,72 ha x 9,0 =   69,48 Ma1              7,72 ha x 3,7 = 28,56 

 

3. sz. terület, D-i Iparkörzet 

- 0236/10; 0236/12 (Gip). 

Gip          7,74 ha x 0,4 =     3,10 Ma 1             7,74 ha x 3,7 = 28,64 
Összesen:       33,39 ha            118,27                           33,39 ha         132,51 
    
 
A tervezett módosítások eredményeként a biológiai aktivitásérték növekszik: 

+ 14,24 értékkel. 
 
 
Szeged, 2018. április hó 
                                                                                                 Bartók Erika 
                                                                                              településtervező 
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1. sz. tervezési terület alaptérképe 

 

 
KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL 
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2. sz. tervezési terület alaptérképe 
 
 

 
KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL 
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3. sz. tervezési terület alaptérképe 
 
 

 
KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL 

 

 



Dell
Typewritten Text
51



Dell
Typewritten Text
52



Dell
Typewritten Text
53



Dell
Typewritten Text
54



Dell
Typewritten Text
55



Dell
Typewritten Text
56



Dell
Typewritten Text
57



Dell
Typewritten Text
58



Dell
Typewritten Text

Dell
Typewritten Text
59



Dell
Typewritten Text
60



Dell
Typewritten Text
61



Dell
Typewritten Text
62



Dell
Typewritten Text
63



Dell
Typewritten Text

Dell
Typewritten Text
64



Dell
Typewritten Text
65



Dell
Typewritten Text

Dell
Typewritten Text
66



Dell
Typewritten Text
67



Dell
Typewritten Text

Dell
Typewritten Text
68



Dell
Typewritten Text
69



Dell
Typewritten Text
70



Dell
Typewritten Text
71



Dell
Typewritten Text
72



Dell
Typewritten Text
73



Dell
Typewritten Text
74



Dell
Typewritten Text

Dell
Typewritten Text
75



Dell
Typewritten Text
76



Dell
Typewritten Text
77



Dell
Typewritten Text
78



Dell
Typewritten Text
79



Dell
Typewritten Text
80



Dell
Typewritten Text
81



Dell
Typewritten Text
82



Dell
Typewritten Text
83



Dell
Typewritten Text
84



Dell
Typewritten Text
85



Dell
Typewritten Text
86



4. TERVEZŐI VÁLASZOK 

Székkutas község településrendezési eszközeinek módosításához érkezett előzetes 

szakhatósági állásfoglalásokra 

Ssz. Véleményező Észrevétel kivonata Döntés 

1. 

Nemzeti Média- és 

Hírközlés Hatósági Hivatala 

Hiv. sz.: CE/30134-2/2017 

- Biztosítani kell az elektronikus 
hírközlési létesítmények 
elhelyezésének lehetőségét. 

- Hírközlési szakági munkarészt a 
terv véleményeztetéséhez csatolni 
kell. 

- A tervezett módosítások 
hírközlési létesítményt nem 
érintenek. 

- Az érintettség hiánya miatt 
szakági munkarész nem készül. 

2. 

Országos Tisztifőorvos 

30251-2/2017/KORTAP. 

- Hatáskör hiányában a megkeresést 
átteszi a Bp. Főváros Kormány-
hivatala Népegészségügyi 
Főosztályára. 

--- 

3. 

Csongrád Megyei 

Kormányhivatal 

Hódmezővásárhelyi Járási 

Hivatal Agrárügyi Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály 

- Előzetes környezetvizsgálat 
lefolytatását nem tartja 
indokoltnak. 

A tájékoztatást köszönettel vettük. 

4. 

Csongrád Megyei 

Kormányhivatal 

Járási Hivatal Hatósági 
Főosztály , II. Építésügyi és 
Örökségvédelmi 
Osztály………………… 
CS-060/01/02770-2/2017 

- Nyilvántartási adatokat az 
Örökségvédelmi Nyilvántartási 
Osztálytól kell kérni. 

- Az Örökségvédelmi 
hatástanulmányt terepbejárással 
kell elkészíteni, amelyet a Budavári 
Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető 
Nonprofit Kft. végzi. 

- Az adatbeszerzésre megtörtént. 
Az örökségvédelmi 
hatástanulmány elkészült a 
Sósfark dűlőre és környékére. A 
terepbejárást nem kellett 
elvégezni, mert az már 
korábban megtörtént, hiszen a 
területen és környezetében 
több nyilvántartott régészeti 
lelőhely található. A Pósahalmi 
dűlő környéke homokbánya 
volt ezért itt már nincs régészeti 
érintettség. 

5. 

Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főo. Bányászati 

Osztály 

JN/HF/BO/2442-2/2017 

- Javaslatot nem tesz, kifogást nem 
emel 

- Tájékoztatást ad bányatelekről és 
a szénhidrogén vezetékek 
üzemeltetőiről 

- nem kíván részt venni a 
továbbiakban 

- ---- 
- A tájékoztatást köszönettel 

vettük 

6. 

Csongrád Megyei Rendőr-

főkapitányság 

06000/13934/2017 

- Észrevételt, indítványt nem tesz 
- nem kíván részt venni a 

továbbiakban 
--- 

7. 

Nemzeti Agrárgazdasági 

Kamara Csongrád Megyei 

Igazgatósága 

CsON01-04444-2/2017 

- Tájékoztat a tervezési területek 
Mezőgazdasági Parcellaazonosító 
Rendszerben elfoglalt besoro-
lásáról. 

A tájékoztatást köszönettel vettük. 
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8. 

Alsó-Tisza vidéki Vízügyi 

Igazgatóság 

2466-0004/2017 

- Tájékoztat a Vízgyűjtő Gazdál-
kodási Terv szerinti minősítésről 
(„gyenge”), javasolja hézagos 
burkolt felületek kialakítását. 

- Tájékoztat a belvíz-veszélyez-
tetettségről. („belvízzel alig 
veszélyeztetett”) 

- Felhívja a figyelmet a hatályos 
jogszabályok és az általános 
feltételek figyelembevételére 

A tájékoztatást köszönettel vettük, 
a tervezés során hasznosítjuk. 

9. 
MOL 
UES 10120/BMK-2-30/2017 

- Az üzemeltetésükben lévő 
létesítmények biztonsági övezetét 
a tervezett módosítások nem 
érintik. Megadta a hozzájárulását. 

--- 

10. 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Állami 
Főépítész 
CsB/01/8884-3/2017 

- A környezetértékelés kidolgozását 
szükségesnek tartja a beépítési 
intenzitás nagyarányú növekedése 
miatt. 

- az elkerülő út kérdése nagyobb 
területre kiterjedő vizsgálatot 
igényel 

- Funkcionális szempontból 
kedvezőbb a vasúttól D-re fekvő 
ipari fejlesztés kijelölése. 

- A beépítésre szánt terület 
összességében 6,22 hektárral 
csökken:  
Megszűnő: 16,81 ha 
Új beépítésre: 10,59 ha 

- Jelen módosítás keretében az 
elkerülő út nyomvonala nem 
változik, ennek módosítására a 
teljes körű felülvizsgálat hivatott. 

- A tervezett módosítás után is 
marad a D-i Ipari területen 
mintegy 36 ha fejlesztési terület, 
amely azonban infrastruktúrával 
ellátatlan, felhasználására csak 
nagyobb távlatban kerülhet sor. 

- Az ÉK-i lakóterület-fejlesztési 
területeket a módosítás nem 
érinti. 

11. 

Csongrád Megyei 

Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztály 

Közegészségügyi Osztály 

Hiv. sz.: CS/NEF/01270-

3/2017 

- A tervezett módosítások 
közegészségügyi érdekeket nem 
sértenek. 

---- 

12. 

FGSZ. Kecskeméti Földgáz 

Szállító Üzem 

2664-17-2/2017 

- A tervezett módosítások az FGSZ. 
üzemeltetésében lévő vezetékek 
biztonsági övezetét nem érintik. 

---- 

13. 
Országos Közegészségügyi 
Intézet 
KÖZ-5331-2/2017 

- Kifogást nem emel 
- A további eljárásban nem kíván 

részt venni. 
--- 
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14. 
INVITEL 
NM2-720/2017 

- A távközlési hálózat nagyobb 
mértékű fejlesztését nem tervezi 

A tájékoztatást köszönettel vettük 

15. 

Égáz-Dégáz  
FH83-117093/2017 

- Tájékoztat a módosítással érintett 
területek gázellátási lehetőségéről 

- Felhívja a figyelmet az energetikai-
gázellátási munkarész 
elkészítésének szükségességéről 

- nem kíván részt venni a 
továbbiakban 

- A tájékoztatást köszönettel 
vettük 

- Rövidesen sor kerül a 
településrendezési eszközök 
teljes körű felülvizsgálatára, 
ennek keretében energetikai 
munkarész is készül. 

16. 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Jogi és 
Hatósági Főosztály 
Földhivatali Osztály 
10.075-2/2017 

- Tájékoztat a Földtörvény 
vonatkozó előírásairól. 
- Az átlagosnál jobb minőségű 
termőföldek védelme érdekében 
javasolják a 2.sz. terület helyett a 3. 
sz. terület gazdasági hasznosítását. 
 

- A tájékoztatást köszönettel 
vettük. 

- A 3. sz. terület közművesítésére 
csak nagyobb távlatban nyílik 
lehetőség, ezért szükséges az 
infrastruktúrával ellátott 2. sz. 
terület gazdasági hasznosítása. 

17. 
Körös-Maros Nemzeti Park 
Igazgatósága 
1791-  /2017 

- Kifogást nem emel 
- A további eljárásban nem kíván 

részt venni 
--- 

18. 
Magyar Telekom  
17092801 495 

- Észrevételt nem tesz 
- A további eljárásban nem kíván 

részt venni 
--- 

19. 

ALFÖLDVIZ 
ARV/27-5123/2017 
 

- Az eljárás jelen szakaszában nem 
kíván véleményt nyilvánítani. 

- A továbbiakban CD lemezen kéri a 
tájékoztatást 

A tájékoztatást köszönettel vettük. 

 
 
 
 
 
Szeged, 2017. december 
 Bartók Erika 
 település tervező 
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ÉSZREVÉTELEK ÉS VÁLASZOK 

Székkutas Község településrendezési eszközeinek módosításához az egyeztetési 

dokumentációra érkezett észrevételekre 

(iktatószám szerinti sorrendet mutat az irat) 

 

Ssz. Véleményező Észrevétel kivonata Döntés 

1. 
Nemzeti Média- és 
Hírközlés Hatósági Hivatala 
Hiv. sz.: CE/30134-4/2018 

A dokumentáció nem tartalmaz 
hírközlési szakági anyagot 

A módosítás hírközlési léte-
sítményeket nem érint, ezért nem 
készült szakági munkarész. 

2. 
ALFÖLDVIZ 
ARV/2910-2/2018 

A dokumentáció tartalmával 
egyetért. 

Köszönjük válaszukat! 

3. 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Hódmezővásárhelyi Járási 
Hivatal Agrárügyi Főosztály 
Növény- és Talajvédelmi 
Osztály 
Cs-02/FO1/00688-2/2018 

Hatásköre megszűnt. 

Köszönjük válaszukat! 

4. 
FGSZ. Földgázszállító Zrt. 
2664-17-4/2018 

A tervezett módosítások vezeté-
keket, azok biztonsági övezetét nem 
érintik. 

Köszönjük válaszukat! 

5. 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Népegészségügyi és 
Élelmiszerlánc-biztonsági 
Főosztály 
CS/NEF/00489-2/2018 

Megállapítja, hogy a tervben 
bemutatott településrendezési 
eszközök módosításai közegész-
ségügyet nem sértenek, az emberi 
egészségre kockázatot jelentő 
negatív irányú közegészségügyi 
hatás nem várható. 

Köszönjük válaszukat! 

6. 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Jogi és 
Hatósági Főosztály 
Földhivatali Osztály 
10026-2/2018 

A tervanyag ellen kifogást nem 
emel. 

Köszönjük válaszukat! 

7. 
Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara  
CsONO1-01410-2/2018 

A dokumentációban foglaltakkal 
egyetért, a módosítást támogatja. Köszönjük válaszukat! 

8. 
Jegyzőkönyv Lakossági 
Fórumról 

Érdeklődő nem volt, észrevétel nem 
hangzott el. 

 

9. 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Járási Hivatal Építésügyi és 
Örökségvédelmi Osztály 
CS-06/001/00804-2/2018 

 A tervezett változtatások 
elfogadása ellen kifogást nem 
emel. 

 Kéri a hatályos nyilvántartási 
adatok lekérését az 
Örökségvédelmi Nyilvántartási 
Osztálytól. 

Köszönjük válaszukat! 
A Tervben szereplő hatályos 
adatokat 2017. december 6-án 
kaptuk meg a nyilvántartási 
osztálytól, a tervbe ezek kerültek 
beépítésre. A hatályos település-
rendezési eszközökön régészeti 
lelőhelyeket a külterületi szerke-
zeti és szabályozási tervlap mutat 
be, így ezeken a tervlapokon került 
ábrázolásra az új adatszolgáltatás 
szerinti régészeti terület.  
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10. 
Alsó-Tisza vidéki Vízügyi 
Igazgatóság 
0784-0004/2018 

A tervek a tájékoztatási szakaszhoz 
képest nem változtak, kifogást nem 
emel, korábbi levelében írtakat 
fenntartja. 

Köszönjük válaszukat! 

11. 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Kormánymegbízotti 
Kabinet, Állami Főépítész 
CsB/01/4307-2/2018 

 
1.) Felhívja a figyelmet a 

jogszabályi követelmények 
betartására: a Főépítészi 
munkakör betöltésére. 

2.) A környezeti vizsgálat szük-
ségességéről beérkezett eltérő 
véleményeket egyeztetni kell az 
érdekeltekkel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.) Az 1.3. fejezetet ki kell 

egészíteni az OTrT és a CsmTrT 
térségi szerkezeti tervével és 
ezek valamennyi övezetére 
vonatkozó részlettel. Az 1.2.-
ben a Tájképvédelmi terület 
övezetre vonatkozó megál-
lapítása téves. 

4.) A „Kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterület övezeté”-hez 
kapcsolódó szöveg nem 
egyértelmű, fogalmak keve-
rednek. 

5.) A tájképvédelmi szempontból 
kiemelten kezelendő terület 
övezetében be kell tartani a 
2003. évi XXVI. t. 14/A.§(6) 
bekezdésében előírtakat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.) A „Térségi jelentőségű 

árutermelő mezőgazdasági 

Köszönjük az észrevételeiket! 
1.) Az Önkormányzat költség-

fedezet hiányában nem tud 
főépítészt alkalmazni. 
 

2.) A környezeti hatásvizsgálatban 
érdekelt szakigazgatási szervek 
annak kidolgozását nem 
tartották indokoltnak. Szüksé-
gességét az állami Főépítész 
kérte a beépítési intenzitás 
növekedése miatt. A 
beépítésre szánt területek 
összességében a település 
egészére nézve csökkennek, 
ezért döntött az Önkormányzat 
a hatástanulmány szükség-
telensége mellett. 

3.) A tervező az 1.3. fejezetet 
kiegészíti, az 1.2. fejezetet 
javítja. 

 
 
 
 
 
4.) A tervező a szöveget javítja. 
 
 
 
 
5.) A hivatkozott törvényhely (1)-

(4) bekezdése szerint a 
település teljes közigazgatási 
területére készülő 
településrendezési eszkö-
zökben kell pontosítani az 
övezet határát és meghatározni 
a tájhasználat jellemzőit, a 
tájbaillesztés szabályait. A 
Község hatályos település-
rendezési terve 2003-2005 
között készült, ilyen előírásokat 
nem tartalmaz, a teljes körű 
felülvizsgálatra rövidesen sor 
kerül. A HÉSZ-t kiegészítjük a 
tájképvédelemre vonatkozó 
26/A.§ fejezettel. 

6.) Az övezet a CsmTrT ajánlásai 
között szerepel, a dokumen-
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övezet” tervlap nem 
értelmezhető. Az 1.4. címet 
javítani kell. 

7.) Az 1.9. fejezetben említett a 
biotermékeket forgalmazó 
üzem Kne övezetben nem 
helyezhető el. 

8.) A „Tájékoztató” többször is 
szerepel a dokumentációban. 

 
9.) A „Határozat-tervezet” utolsó 

bekezdése félreérthető. 

 
10.) A szabályozási tervlapok 

elnevezése, hatálybalépése, 
jelmagyarázata javításra szorul. 

 
 
 
 
11.) A III.2. Biológiai aktivitásérték 

számítás pontatlan. 
 
 
 
 
 
 
 
12.) A jóváhagyandó munkarészeket 

az ingatlan-nyilvántartási 
térképre kell készíteni és ezt 
jelölni. A Gksz terület a 
Belterületi lapot is érintheti. Az 
övezethatárokat egyértelműen 
kell jelölni. 
 

13.) A termőhelyek védelme 
érdekében át kell gondolni a 
tervezett területhasználatot a 
gazdasági övezetbe sorolást. 

 
 

tációból kihagyjuk. A cím elírás, 
a tervező javítja. 

 
7.) Az üzem az 1.sz. területen a 

Kne övezet szomszédságában 
Gksz övezetbe kerül. A 
szöveget pontosítjuk. 

8.) Az ismétlődő részek a 
dokumentációból törlésre 
kerülnek. 

9.) A szöveg az Eljr.43.§(2) 
bekezdésének megfelelően 
javításra kerül. 

10.) A szabályozási tervlapokon a 
módosulások eltérő színe az 
egyeztetések megkönnyítését 
szolgálta, a végleges tervlapok 
beilleszthető módon jelennek 
meg és kiegészül a belterületi 
lappal. 

11.) A III.2. fejezetet a Tervező 
javítja, kiegészíti. A 
szennyvíztisztító telep 0,1 
értéke megengedte, hogy a 
korábbi szennyvíztisztító telep 
a jelenlegi tervben ne kerüljön 
át védőerdő területhasználati 
besorolásba, ezért az marad 
továbbra is Ksz-ben. 

12.) A tervlapokat a tervező javítja. 
A Gksz övezet a belterületi 
szabályozási lapot a Mágocsi út 
mentén érinti, a belterületi 
szabályozási terv ezen része is 
módosul. 
 
 

13.) A Szennyvíztisztító és a 
Mágocsi út melletti terület 
infra-struktúrával ellátott, ezért 
gazdasági területként való 
felhasználása az összes többi 
területnél előnyösebb. A 
Község a munkahely teremtés 
érdekében feltétlenül 
szükségesnek tartja az 
átsorolást. 

12. 
Derekegyháza Község 
Önkormányzata 
DE/430-1/2018 

A véleményezési tervdoku-
mentációval kapcsolatosan észre-
vételt nem tesz. 

Köszönjük válaszukat! 
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3/2018.(VI.22.) Ör. 1. sz. melléklete 

 
KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL 

 
 
 

1. SZ. TERÜLET 
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3/2018.(VI.22.) Ör. 2. sz. melléklete 

 
KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL 

 

2.-3. SZ. TERÜLET 
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3/2018.(VI.22.) Ör. 3. sz. melléklete 

 
KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL 
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