
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 

2.1. Módosítások leírása és helyszínei  

2.2. Módosítások ismertetése (vizsgálat és javaslat) 

2.3. Területrendezési tervi összhang igazolása 

2.4. Biológiai aktivitásérték számítás 
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Módosítási helyszín 

 

Homokmégy településrendezési eszközei 93/2020.(XII.07.) határozattal kezdeményezett 

módosításának helyszíne a településszerkezeti terv részletén jelölve 

 

 

 

Módosítási helyszín (0268/25 hrsz) 
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a) módosítás ismertetése 
Iparterület Alsómégy a 17/1 hrsz-ú térségben 
 
Telektulajdonos fémipari vállalkozása érdekében kezdeményezte a településrendezési 
eszközök módosítását, amelyet Képviselő-testület 42/2020.(VII.15.) határozat 2a) pontjában 
támogatott. 

 
Alaptérkép 
(314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 28/A. § szerinti adatbázis 2020. június 12.)  

 
 

 
 
 

Alaptérkép közművekkel 
(https://ekozmu.e-epites.hu/alkalmazas/lakossag/menu/terkep/tajekoztatas) 
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Légifotó (Google 2016. augusztus) 
 
1044 hrsz            1020 hrsz         1019 hrsz…….1018 hrsz                   1017 hrsz 

 
 
Fotók (2020. június 24.) 

   
1019 és 1020 hrsz-ú telkeken épület nem áll 

 

                                  
1018 hrsz-ú telken romos, lakatlan épület van, a melléképület már ledőlt. 
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Alsómégy 17/1 hrsz-ú térség lakótelkes beépítése mára jelentősen megfogyott. A 
módosítással érintett 1018-1020 hrsz-ú telkek is lakatlanok. A 1020 és 1019 hrsz-ú telken 
épületek már nincsenek. A 1018 hrsz-ú teleken melléképületét elbontották, főépülete romos. 
A 017 hrsz-ú telken egykoron működő üzlet bezárt, az épület használaton kívül van. 
Az elnéptelenedő Alsómégyre települő vállalkozás támogatása önkormányzati szándék. 
A 1018-1020 hrsz-ú telkek összevonásával létrejövő új telken fémmegmunkálást végző 
üzemet kívánnak létrehozni. Ennek érdekében ipari terület kerül kijelölésre.   
 
Érvényes településszerkezeti terv részlete 

 
 
Módosított szerkezeti terv részlete 
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Érvényes szabályozás 
   8.9. szelvény  9.9. szelvény 

 
      9.8.szelvény 
 
Hatályos szabályozás szerint a módosítással érintett 1018-1020 hrsz-ú telkek Lf-1 építési 
övezetbe tartoznak, előírásaik a HÉSZ 7.§ (2) bekezdés szerint a következők: 
 

 (2) (Lf-1) Történeti nagytelkes beépítés előírásai 
a) Kialakítható telek:   

aa) szélessége: min 12 m,  
ab) területe: min 900 m2 
ac) külön feltételek mellett kialakítható telek: 

telek mélysége 35 m-nél kisebb vagy két utcára fordul: min 600m2 
b) Beépítési mód oldalhatáron álló. Előkert csak kialakult helyzetben tartandó. 

Hátsókert 0, a szomszédos telek felé tűzfalas vagy a telepítési távolsággal való 
kapcsolat egyidejű biztosításával, ha a telek mélysége 35m-nél kisebb vagy két 
utcára fordul a telek. 

c) Beépítettség: max. 30%, 
d) Építménymagasság: max 4,5 m 
e) Zöldfelület min 40%. 
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Módosított szabályozás 
   8.9. szelvény  9.9. szelvény 
 

 
      9.8.szelvény 
 
A módosított szabályozás szerint az érintett 1018-1020 hrsz-ú telkek Gip-3 építési övezetbe 
kerülnek, előírásaikkal a HÉSZ 10.§-a kiegészül a következők szerint: 
 
 
10.§ (1) Az ipari terület termelő gazdasági tevékenységi és községgazdasági célú építmények 

elhelyezésére szolgál. 
 

(2) Az egyéb ipari terület  
a) (Gip-1) agráripari-,  
b) (Gip-2) településgazdálkodási  építési övezetekre tagolódik 
c) (Gip-3) általános építési övezetekre tagolódik 
 

 (3) (Gip-1) agráripari  építési övezet előírásai. 
a) Az övezetben: 

1aa) szolgálati lakás, a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, 
a használó és a személyzet számára 

ab) iroda 
ac) üzemanyagtöltő  
ad) mindenfajta gazdasági tevékenységi célú épület, beleértve a nagylétszámú 

állattartás építményeit iselhelyezhető. 
b) Kialakítható telek: min 1200m2 
c) Beépítés módja: szabadon álló 
d) Beépítettség: max 30% 
e) Építménymagasság max 7,5m, ami technológiai szükségszerűségből változhat. 

                                                 
1 6/2015.(IV.15.) önkormányzati rendelet 4.§-a módosította  Hatályba lépésének ideje: 2015. május 15. 
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f) Zöldfelület: min 40%, a telekhatár mentén az ültetési távolságok 
figyelembevételével kötelező fásítással 

g) (Gip-1*) övezetben csak a természetvédelmi fenntartást szolgáló állattartó 
építmények helyezhetők el. 

 
(4) (Gip-2) településgazdálkodási építési övezet előírásai 

a) Elhelyezhetők: a település közműves ellátását biztosító területigényes 
létesítményei. 

b) Kialakítható telek: min 100m2 
c) Beépítés módja: szabadon álló 
d) Beépítettség: max 50% 
e) Építménymagasság max 4,5m, ami technológiai szükségszerűségből változhat. 
g) Zöldfelület: min 25% 

 
(5) (Gip-3) építési övezet előírásai 

a) az építési övezetben elhelyezhető: 
aa) mindenfajta gazdasági tevékenységi célú épület 
ab) szolgálati lakás, a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a 

használó és a személyzet számára 
ac) iroda 
ad) a termeléssel összefüggő szociális épületek 

b) Kialakítható telek: min 1200m2 

c) Beépítés módja: szabadon álló 
d) Beépítettség: max 50% 
e) Építménymagasság max 9 m. 
f) Zöldfelület: min 25% 

 
A környezeti konfliktusok elkerülése érdekében reálisan megvalósítható beültetési 

kötelezettség javasolt a lakótelkek irányában. 
 
Fenti változtatás településrendezési szempontból szerencsésnek nem mondhatók, de a 
munkahelyek hiánya miatt elnéptelenedő településen munkahelyet teremtő vállalkozás 
megtelepedését elősegíti.  
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b) módosítás ismertetése 

 
Lakóterület fejlesztés a Kossuth utca déli kivezető szakaszán a belterületi határ 
módosítással érintett részén 

 

A módosítási igény konkrét építési szándék alapján merült fel. A helyi építési szabályozás 

normatív jellegére való tekintettel nem egy telekre vonatkozik a módosítás. 

A változtatási igény oka az, hogy a lakóterületi fejlesztésre jelölt terület határa a jelenlegi 

telkeket átmetszi. A telkek út felőli cca 50m-es hosszban beépítésre szánt terület, a további 

telekrész mezőgazdasági területi besorolású. Ez a javaslat az 1970-1980-as évek 

gyakorlatának megfelelő, amikor a lakótelek-alakításokat a község végezte úgy, hogy a 

lakóteleknek jelölt részeket kisajátította és közművesítve értékesítette.  

Jelenleg az önkormányzati nem alakít a leírtak szerint lakótelkeket. A telektulajdonosok 

feladata a településrendezési terv szerinti telekalakítás. 

A meglévő telekrendhez igazított területfelhasználás jogos igény, amit Képviselő-testület  

42/2020.(VII.15.) határozat 2b. pontjában támogatott. 

 

 

Kossuth utca déli végének beépítési előzményeit jól szemlélteti az 1900-as évek fordulójának 

kataszteri térképe és a külterületi mezőgazdasági parcellákat felező hatályos terv szerinti 

lakóterületet jelölő térkép. 
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Érvényes településszerkezeti terv részlete 

 
 
Módosított településszerkezeti terv részlete 

 
 
 

Szabályozás lényegi tartalmi elemeit a módosítás nem érinti. (Lf-1) építési övezetben marad a 

terület, útszabályozás sem tervezett. A nagyobb telekterületre és tekintettel arra, hogy a 

mezőgazdasági gépek tárolására alkalmas épületek a lakóterületre megadott max 4,5m-nél 

nagyobb magasságot igényelnek, az építménymagasságra vonatkozó kiegészítésre kerül sor. 

A településképi szempontok és a kialakult településszövet alapján Lf-1 építési övezetben az 

utcaképet nem befolyásoló az utcavonaltól legalább 15m-rel hátrább lévő gazdasági épületek 

építménymagasságának max 7,5 m-re emelése javasolt. 

 

Fentiek szerint a szabályozása következőképpen változik: 

 
Falusias lakóterület általános előírásai 

6.§ (1) Falusias lakóterületen az építési övezeti előírások figyelembevételével  
a) lakóépület, 
b) kereskedelmi , szolgáltató és vendéglátó épület, 
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c) szálláshely szolgáltató épület, 
d) kézműipari építmény, 
e) igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület 
f) sportépítmény 
g) mező és erdőgazdasági -a terület alaprendeltetését nem zavaró- üzemi és tároló 

építmény, 
h) egyéb a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású gazdasági 

tevékenység céljára szolgáló építmény elhelyezhető 
 

(2) Az építményfajták elhelyezésének általános előírásai a következők: 
a) Telkenként csak egy lakóépület építhető legfeljebb 2 lakással 
b) állattartó épület utcafronton nem helyezhető el. 
c) állattartó építmény és épület távolsága: min 6m. 

 

(3) Kerítés előkertes beépítésben az épület előtti utcaszakaszon csak áttört lehet. Tömör 
kerítés magassága: max 2m. 

 

(4) Falusias lakóterület  
a) (Lf-I) Intézményi beépítés 
b) (Lf-1) Történeti nagytelkes beépítés 
c) (Lf-2) Történeti kistelkes beépítés 
d) (Lf-3) Előkertes beépítés övezete 
e) (Lf-4) Kerttel vegyes beépítés övezete 
f) (Lf-5) Mácsai beépítés építési övezetekre tagolódik. 

 

 

Falusias lakóterület övezeti előírásai 

 

7.§ (1) (Lf-I) Intézményi beépítés előírásai 

a) Az övezeti előírások figyelembevételével 
aa) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, és az azokat kiszolgáló 

létesítmény 
ab) iroda, műterem 
ac) szolgálati lakás 
ad) sportépítmény 
ae) kereskedelmi, szolgáltató, szálláshely szolgáltató épület elhelyezhető 

b) Kialakítható telek: min 600 m2  
c) Beépítés módja: zártsorú építési hely figyelembevételével, kötelező építési vonal 

nincs 
d) Beépítettség: max 30% 
e) Építménymagasság: max 7,5m 
f) Zöldfelület: min 40% 

 

(2) (Lf-1) Történeti nagytelkes beépítés előírásai 

a) Kialakítható telek:   
aa) szélessége: min 12 m,  
ab) területe: min 900 m2 
ac) külön feltételek mellett kialakítható telek: 

telek mélysége 35 m-nél kisebb vagy két utcára fordul: min 600m2 
b) Beépítési mód oldalhatáron álló. Előkert csak kialakult helyzetben tartandó. 
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Hátsókert 0, a szomszédos telek felé tűzfalas vagy a telepítési távolsággal való 
kapcsolat egyidejű biztosításával, ha a telek mélysége 35m-nél kisebb vagy két 
utcára fordul a telek. 

c) Beépítettség: max. 30%, 
d) Építménymagasság: max 4,5 m  

da) a db) pontban foglalt eltéréssel: max 4,5 m 
db) az utcai telekhatártól legalább 15 m-re lévő gazdasági célú építmények: max 

7,5m  
e) Zöldfelület min 40%. 

 
 
Hatályos szabályozás (Belterületi térség szabályozási terv 5.7. szelvény) 

 
 

Módosított szabályozás (Belterületi térség szabályozási terv 5.7. szelvény) 
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c. módosítás ismertetése 
Gazdasági terület kijelölése a 0264/54 hrsz-ú térségben  
 
Kossuth utca déli végében a gázfogadó melletti 026+4/54 hrsz-ú telken betonelem gyártó 
üzem működik. Pályázati eredményesség és a nagyobb beépíthetőség érdekében 
kezdeménmyezte vállalkozó a településrendezési eszközök módosítását, amely során a a 
lakóterületi telephely gazdasági területire változik. Kezdeményezést Képviselő-testület 
42/2020.(VII.15.) határozatában támogatta. 
 

Alaptérkép(314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 28/A. § szerinti adatbázis 2020. június 12.)  

 

 
 
 

Alaptérkép közművekkel 
(https://ekozmu.e-epites.hu/alkalmazas/lakossag/menu/terkep/tajekoztatas) 
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Légifotó (Google 2019. október) 

 
0264/52 hrsz   Gázfogadó (0264/53 hrsz) 0264/54 hrsz 

 
Fotók 

(2012.) 
 

 (2020. június 24.) 
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A lakóterülettel határos gazdasági beépítésű telek a gazdasági területi kategórián belül 
kereskedelmi szolgáltató területbe javasolt.  
 
Érvényes településszerkezeti terv részlete 

 
 
Módosított településszerkezeti terv részlete 
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Hatályos szabályozás (Belterületi térség szabályozási terv 7.3. szelvény) 

 
 
Módosított szabályozás (Belterületi térség szabályozási terv 7.3. szelvény) 

 
 
0264/52 és 0264/53 hrsz-ú telkek előírásai a HÉSZ szerint: 
6.§ (1) Falusias lakóterületen az építési övezeti előírások figyelembevételével  

a) lakóépület, 
b) kereskedelmi , szolgáltató és vendéglátó épület, 
c) szálláshely szolgáltató épület, 
d) kézműipari építmény, 
e) igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület 
f) sportépítmény 
g) mező és erdőgazdasági -a terület alaprendeltetését nem zavaró- üzemi és tároló 

építmény, 
h) egyéb a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású gazdasági 

tevékenység céljára szolgáló építmény elhelyezhető 
(2) Az építményfajták elhelyezésének általános előírásai a következők: 

a) Telkenként csak egy lakóépület építhető legfeljebb 2 lakással 
b) állattartó épület utcafronton nem helyezhető el. 
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c) állattartó építmény és épület távolsága: min 6m. 
(3) Kerítés előkertes beépítésben az épület előtti utcaszakaszon csak áttört lehet. Tömör 

kerítés magassága: max 2m. 
(4) Falusias lakóterület  

a) (Lf-I) Intézményi beépítés 
b) (Lf-1) Történeti nagytelkes beépítés 
c) (Lf-2) Történeti kistelkes beépítés 
d) (Lf-3) Előkertes beépítés övezete 
e) (Lf-4) Kerttel vegyes beépítés övezete 
f) (Lf-5) Mácsai beépítés építési övezetekre tagolódik. 

 
Falusias lakóterület övezeti előírásai 

 (…………….. 
 
7.§ (2) (Lf-1) Történeti nagytelkes beépítés előírásai 

a) Kialakítható telek:   
aa) szélessége: min 12 m,  
ab) területe: min 900 m2 
ac) külön feltételek mellett kialakítható telek: 

telek mélysége 35 m-nél kisebb vagy két utcára fordul: min 600m2 
b) Beépítési mód oldalhatáron álló. Előkert csak kialakult helyzetben tartandó. 

Hátsókert 0, a szomszédos telek felé tűzfalas vagy a telepítési távolsággal való 
kapcsolat egyidejű biztosításával, ha a telek mélysége 35m-nél kisebb vagy két 
utcára fordul a telek. 

c) Beépítettség: max. 30%, 
d) Építménymagasság: max 4,5 m 
e) Zöldfelület min 40%. 

 
Módosítással a 0264/52 és 0264/53 hrsz-ú telkek előírásai a következőkre változnak: 

 
Kereskedelmi, szolgáltató terület 
9.§ (1) Kereskedelmi, szolgáltató terület a község nem zavaró hatású gazdasági tevékenységi 

célú épületekkel beépített illetve beépíthető területe. 

(2) A területen az övezeti előírások figyelembevételével  
a) mindenfajta nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület és az 

azokhoz kapcsolódó szociális ellátás és szórakoztatás építményei 
b) szolgálati lakás, a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a 

használó és a személyzet számára 
c) iroda elhelyezhető: 

(3) A kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz-1) általános beépítés övezetbe tartozik. 
(4) (Gksz-1) általános beépítés előírásai 

a) Kialakítható telek: min 900 m2 
b) Beépítés szabadonálló: legalább az adott oldal szerinti homlokzatmagasság 

szerinti oldal-, elő-, és hátsó kerttel. 
c) Beépítettség max 60%. 
d) Építménymagasság: max 7,5m, ami a technológia függvényében változhat 
e) Zöldfelület: min 20%. 
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d. módosítás ismertetése 
Iparterületek funkcionális szempontú felülvizsgálata és módosítása  

  
A településrendezési eszközök készítésének idején hatályos OTÉK különleges beépítésre 
szánt területi kategóriaként a mezőgazdasági üzemet nem tartalmazta. 
Ezért a külterületi majorságok, géptelepek ipari területi besorolást kaptak.  
Képviselő-testület 42/2020.(VII.15.) határozata értelmében most ezek felülvizsgálatára és 

szükség szerinti módosítására kerül sor. 
A hatályos szabályozás szerint a külterületi majorságok, géptelepek (Gip-1) jelű agráripari 

építési övezetbe tartoznak. 
 
(Gip-1) építési övezet alaptérképen jelölve: (hrsz a hatályos terv alaptérképe szerint) 
016/16-17 hrsz  0184/1-4 hrsz       0268/13-14 hrsz  0319/7 hrsz 0637/1, 0639/66 hrsz 

 
 

 0353/2 hrsz                                        0573/1 hrsz                 0667/2 hrsz 

 
 
A hatályos szabályozás szerint a külterületi majorságok, géptelepek (Gip-1) jelű agráripari 

építési övezetbe tartoznak. 
Előírásaik a HÉSZ 10.§-a szerint a következők: 
10.§ (1) Az ipari terület termelő gazdasági tevékenységi és községgazdasági célú építmények 

elhelyezésére szolgál. 

(2) Az ipari terület  
(Gip-1) agráripari-,  
(Gip-2) településgazdálkodási  építési övezetekre tagolódik 
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 (3) (Gip-1) agráripari  építési övezet előírásai. 

a) Az övezetben: 
1aa) szolgálati lakás, a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a 

tulajdonos, a használó és a személyzet számára 
ab) iroda 
ac) üzemanyagtöltő  
ad) mindenfajta gazdasági tevékenységi célú épület, beleértve a nagylétszámú 

állattartás építményeit iselhelyezhető. 
b) Kialakítható telek: min 1200m2 
c) Beépítés módja: szabadon álló 
d) Beépítettség: max 30% 
e) Építménymagasság max 7,5m, ami technológiai szükségszerűségből változhat. 
f) Zöldfelület: min 40%, a telekhatár mentén az ültetési távolságok 

figyelembevételével kötelező fásítással 
g) (Gip-1*) övezetben csak a természetvédelmi fenntartást szolgáló állattartó 

építmények helyezhetők el. 
 
 
(Gip-1) építési övezeti helyszínek (Google 2016. 2019.) 
016/16-17 hrsz    0184/1-4 hrsz  
 

  
 
0268/13-14 hrsz    0319/7 hrsz 

  
 

                                                 
1 6/2015.(IV.15.) önkormányzati rendelet 4.§-a módosította  Hatályba lépésének ideje: 2015. május 15. 
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0637/1, 0639/66 hrsz     0353/2 hrsz (2019.) 

    
 
 
0573/1 hrsz      0667/2 hrsz (2019.) 

   
 
Táblázatos kimutatás 
Gip-1 építési övezet Gip-1* építési 

övezet 

Beépítés  

016/16-17 hrsz  Vegyes 
0268/13-14 hrsz  Vegyes 
 0319/7 hrsz Állattartással kapcsolatos épületek 
0637/1 hrsz  Állattartással kapcsolatos épületek 
0639/66 hrsz  Beépítetlen 
0353/2 hrsz  Vegyes 
0573/1 hrsz  Vegyes 
 0667/2 hrsz Állattartással kapcsolatos épületek 

 
Az állattartással kapcsolatos épületeket tartalmazó beépítések (0319/7 hrsz, 0637/1 hrsz 
0667/2 hrsz) mezőgazdasági üzemi területbe javasoltak. A raktárakat, javító és gyártó 
részlegeket is tartalmazó beépítések változatlanul agráripari építési övezetben maradnak. 
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A változtatás a településszerkezeti tervet és a szabályozást a következőképpen érinti: 

 

 

Településszerkezeti tervi részletek 

Érvényes      Módosított 

    
0319/7 hrsz 

 
 

    
0637/1 hrsz 

 
 

    
0667/2 hrsz 
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Szabályozásban a 3 telephely Mü építési övezetbe kerül. A természetvédelmi szempontok 
érvényesítése érdekében a Gip-1* építési övezetek Mü* építési övezetbe javasoltak a HÉSZ 
alábbi kiegészítésével: 
 
 

4.§ (1) A beépítésre szánt területek építési használatuk általános jellege valamint sajátos 
építési használatuk szerint  

a) Lakóterület, amely falusias lakóterület 
b) Gazdasági terület, amely: 

ba) Kereskedelmi szolgáltató terület 
bb) Ipari terület 

c) különleges beépítésre szánt falusi turizmus terület, amely:  
ca) Falusi turizmus terület 
cb) Mezőgazdasági üzem területfelhasználási egységekbe soroltak: 

…………………………….. 

Ipari terület 
10.§ (1) Az ipari terület termelő gazdasági tevékenységi és községgazdasági célú építmények 

elhelyezésére szolgál. 

(2) Az ipari terület  
(Gip-1) agráripari-,  
(Gip-2) településgazdálkodási  építési övezetekre tagolódik 

(3) (Gip-1) agráripari  építési övezet előírásai. 
a) Az övezetben: 

aa) szolgálati lakás, a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, 
a használó és a személyzet számára 

ab) iroda 
ac) üzemanyagtöltő  
ad) mindenfajta gazdasági tevékenységi célú épület, beleértve a nagylétszámú 

állattartás építményeit is elhelyezhető. 
b) Kialakítható telek: min 1200m2 
c) Beépítés módja: szabadon álló 
d) Beépítettség: max 30% 
e) Építménymagasság max 7,5m, ami technológiai szükségszerűségből változhat. 
f) Zöldfelület: min 40%, a telekhatár mentén az ültetési távolságok 

figyelembevételével kötelező fásítással 
g) (Gip-1*) övezetben csak a természetvédelmi fenntartást szolgáló állattartó 

építmények helyezhetők el. 
…………………………….. 

 

Mezőgazdasági üzemi terület 
10/B. § Mezőgazdasági üzemi terület előírásai 

(1) elhelyezhető: 
a) elsősorban gazdasági tevékenységi célú építmény (beleértve a nagylétszámú 

állattartást szolgálókat is) és azok kiszolgáló építményei és szociális épületei  
b) kereskedelmi, szolgáltató épület, 
c) iroda, 
d) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül lakás 

(2) Telek területe legalább. 1200 m2 



2.2. Módosítások ismertetése 
 

21 

(3) Beépítési mód szabadonállóan legalább az adott oldalon mért 
homlokzatmagasságnak megfelelő elő-, oldal- és hátsókerttel. 

(4) Beépítettség: max 40% 
(5) Beépítési magasság: max 9 m épületmagassággal meghatározott, a toronyszerű 

műtárgyak, tárolók magassága max 30m. 
(6) Zöldfelület: min. 40%  
(7) (Mü*) védett területen lévő mezőgazdasági üzemi területi építési övezetben 

kizárólag a legeltető állattartással kapcsolatos építmények helyezhetők el a (2) –
(6) bekezdés szerinti feltételekkel. 

 
Szabályozási tervi részletek 

 
Hatályos szabályozás      Módosított szabályozás 

    
0319/7 hrsz (Belterületi szabályozási terv 8.9. szelvény) 
 
 

    
0637/1 hrsz (Belterületi szabályozási terv 10.10. szelvény) 
 

    
0667/2 hrsz (Igazgatási terület 1:16 000 méretarányú szabályozási terve   
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e. módosítás ismertetése 
 
Gazdasági terület kiterjesztése a 0268/25 hrsz-ú térségben 
 
Az önkormányzati tulajdonú 0268/25 hrsz-ú telken megvalósítható gazdasági célú beépítés 
érdekében a 93/2020.(XII.07.) határozat alapján módosulnak a településrendezési eszközök. 

 
Alaptérkép 
(314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 28/A. § szerinti adatbázis 2020. június 12.)  

 
 
Alaptérkép közművekkel 
(https://ekozmu.e-epites.hu/alkalmazas/lakossag/menu/terkep/tajekoztatas) 
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Légifotó (Google 2016. augusztus) 
 

 
 
Fotók (2021. január.) 
Környező beépítések 

 0268/24 hrsz 
 

 0268/14 hrsz 
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Helyzetleírás, javaslatok 
A 0268/25 hrsz-ú telek a belterülettől DK-re az 5313. jelű út déli moldalán található. 
Beépítési hagyományokkal rendelkezik a térség, 1980. évi topográfiai térkép szerint egykor a 
Hunyadi Tsz telephelye volt.  

 
Jelen módosítás a beépítésre szánt terület 0268/25 hrsz-ú telek telekhatáraihoz igazítására 
vonatkozik.  
 
Érvényes településszerkezeti terv (T-1) részlete 

 
 
Módosított szerkezeti terv részlete 
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Érvényes szabályozás (SZ-2) szabályozási terv 6.6. szelvénye 
 

 
 
 
Módosított szabályozás (SZ-2) szabályozási terv 6.6. szelvénye 
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A meglévő gazdasági terület kereskedelmi szolgáltató terület (Gksz-1) építési övezetébe 
tartozik, a  módosítással 0,7 ha-os növelése is ugyanebbe az építési övezetbe kerül. 
Előírásait a HÉSZ 9.§-a tartalmazza a következők szerint: 
Gazdasági területek 
8.§ (1) Gazdasági területbe a gazdasági célú építmények elhelyezésére szolgáló területek 

soroltak. 
(2) A gazdasági terület :kereskedelmi, szolgáltató terület és ipari terület. 
(3) A területen belül külön szabályozás nélkül min. 14,0 m-es szabályozási szélességű, min 

12m-es fordulási sugarú útburkolattal köz-, vagy magánút kialakítható. 
 
Kereskedelmi, szolgáltató terület 
9.§ (1) Kereskedelmi, szolgáltató terület a község nem zavaró hatású gazdasági tevékenységi 

célú épületekkel beépített illetve beépíthető területe. 
(2) A területen az övezeti előírások figyelembevételével  

a) mindenfajta nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület és az 
azokhoz kapcsolódó szociális ellátás és szórakoztatás építményei 

b) szolgálati lakás, a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a 
használó és a személyzet számára 

c) iroda elhelyezhető: 
(3) A kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz-1) általános beépítés övezetbe tartozik. 
(4) (Gksz-1) általános beépítés előírásai 

a) Kialakítható telek: min 900 m2 
b) Beépítés szabadonálló: legalább az adott oldal szerinti homlokzatmagasság 

szerinti oldal-, elő-, és hátsó kerttel. 
c) Beépítettség max 60%. 
d) Építménymagasság: max 7,5m, ami a technológia függvényében változhat 
e) Zöldfelület: min 20%. 
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Terv tartalmát nem érintő –magasabb szintű jogszabályból következő- HÉSZ módosítás 
 
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: Tkt) 12. § (2) 
bekezdés a)-h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Homokmégy Községi Önkormányzata 
Képviselő-testülete 6./2019. (IX.25.) számon  rendeletet alkotott Homokmégy község 
településképének védelemről. A településkép védelméről szóló rendelet egyes (kékkel jelölt ) 
tételei a helyi építési szabályzatból kerültek átvételre. Ezt a Tkr indokolta, mivel településképi 
előírások csak a Tkr-ben lehetnek. 

Tkr 
Homokmégy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2019. (IX.25.) önkormányzati 
rendelete Homokmégy község településképének védelemről 
 
„10. § A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi és egyedi 
építészeti követelmények 

(1) A beépítés, telepítés módja tekintetében a környező beépítési módhoz illeszkedni kell. 
(2) Az épületek tömegformálását, arányait, gerinc- és párkánymagasságát, tetőformáját, 

tetőhajlásszögét, anyaghasználatát a környező épületeket figyelembe véve kell 
kialakítani. 

(3) Kerti építményeket az épülettel és növényzettel összhangban kell kialakítani. 
(4) Az utcai kerítések megjelenésüket, anyaghasználatukat, karakterüket az épülethez 

illeszkedően kell megválasztani. 
(5) Kerítés előkertes beépítésben az épület előtti utcaszakaszon csak áttört lehet. 

(6) 1Tömör kerítés magassága legfeljebb 2,00 méter lehet. 

(7) Lehetőség szerint fasorokat kell telepíteni, a meglévőket megőrizni, gondozni. A 
meglévő fasorok kiegészítésénél, pótlásánál a meglévővel azonos fafajtát kell. 

 
11. § A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó egyedi építészeti 

követelmények 
(1) A Lakóterületekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények: 

a) Homlokzati színezés során a természetes anyagok színei, illetve pasztell színek 
javasoltak. Az épület színeinek összeállításakor az egymással harmonizáló színek 
választására kell törekedni!  

b) A tetőhajlásszöget a környezethez illeszkedve kell kialakítani. A melléképület 
hajlásszögével a főépület tetőszerkezetének jellemző hajlásszögéhez igazodjon. 
 

(2) A Intézményi központra vonatkozó egyedi építészeti követelmények: 

a) A környezethez való illeszkedés érdekében a fehér, szürkével tört fehér,világos 
okker árnyalatai, homok- és agyagszín, tégla- és terrakotta vörös színek, illetve 
természetes építőanyagok esetén azok természetes színei javasoltak. 
Az intézményi rendeltetésű épületeken a sötét színek, valamint kis felületen  
kiegészítésként élénk színek is használhatók. 

b) Az épület színeinek összeállításakor törekedjünk az egymással harmonizáló 
színek választására!  
c) Nem megengedettek a kiselemes, cserépszerű homlokzatburkolatok. 

                                                 
1 HÉSZ 6.§(3) bekezdéséből átvéve 
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d) Műanyag hullámlemez, előregyártott kiselemes fémlemez, bitumenes zsindely 
tetőhéjalásként, épületburkolatként nem alkalmazható. 

e) Cégéreket úgy kell elhelyezni, hogy a homlokzat vízszintes és függőleges 
tagolásához illeszkedjen. 

f) A tető hajlásszöge 9 -25°között, illetve 50°felett nem megengedett. 

g) Lakóépületnél, intézményi épületeknél tetőhéjazatként a hagyományos égetett 
kerámiacseréptől eltérő bitumenzsindely, műanyaglemezes anyag alkalmazása 
nem megengedett. 

2 (3) Mácsaszállásra vonatkozó egyedi építészeti követelmények: 
a) Mácsaszálláson a homlokzatok csak fehér meszelésűek vagy fehér festésűek 
lehetnek. 
b) Nyílászárók csak kávában helyezhetők el. 
d) Az ablaktáblák kivételével a szárnyak csak befelé nyílhatnak. 
e) A nyílászárók anyaga barna, olajzöld, szürke festett vagy natúr fa lehet. 
f) A homlokzat szélessége legfeljebb 8 méter lehet. 
h) Csak nyeregtetős tetőkialakítás megengedett 42°és 45°közé eső tetőhajlásszöggel. 
i)  A tetőfedés anyaga kiselemes fedés lehet. 
 

HÉSZ 
HÉSZ tartalmaz olyan településképi előírást, amit a Tkr nem vett át, vélhetően ezek 
szabályozására nincs jogalkotói szándék. Tekintettel arra a Tkt előírásra, miszerint 
településképi előírás csak TKr-ben lehet a HÉSZ alábbi rendelkezéseit is hatályon kívül kell 
helyezni illetve módosítani. 
 

Homokmégy Községi Önkormányzat 7/2010.(XI.03.) számú önkormányzati rendelete 
a helyi építés szabályairól 

 
3.§ (4) Sövénykerítést a telek közterülettel határos részére úgy lehet telepíteni, hogy az a 

közterületre ne nyúljon át, és a közlekedést ne zavarja. 
 

 
6.§ (3) Kerítés előkertes beépítésben az épület előtti utcaszakaszon csak áttört lehet.  

 
Helyi települési értékvédelem  
27.§ A Homokmégy településképi rendeletében szabályozott helyi védettségű értékek 

védelméről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépéséig feltétlen megtartandó 
védelemmel rendelkező (V1) épületeket, és megtartandó védelemmel rendelkező (V2) 
épületeket a szabályozási terv és a HÉSZ 3. függeléke tartalmazza. 

  

                                                 
2 HÉSZ 7.§(6)f) pontból átvéve 
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Terv tartalmát nem érintő –állami adat átvételéből következő módosítás 

 
A tervezéshez a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 
Főosztálya adatszolgáltatásként az állami nyilvántartás szerinti régészeti lelőhelyeket helyrajzi 
számokkal táblázatos formában és EOV koordinátahelyesen rajzos formában is megadta. 
A 2020. decemberi adatok és a hatályos településrendezési eszközök szerinti lelőhelyek minden 
esetben megegyeznek, amennyiben azok teljes egészében Homokmégy közigazgatási területére 
esnek. A közigazgatási határon átnyúl lelőhelyeket azonban nem tartalmazzák a 
településrendezési eszközök. 
Ezekkel való kiegészítés jelen módosítás keretében megtörténik a következők szerint: 
 
(Változatlan régészeti lelőhelyek kontúrral. Új lelőhelyek kék felületi jelöléssel.) 

 
 
Az alábbi új lelőhelyekkel a szerkezeti terv, az Igazgatási terület SZ-1 szabályozási terv és a 
HÉSZ 4. függeléke kiegészül. 
 
Azonosító Név Hrsz 

62056 Öregcsertő - 3. sz. lh. (Kustár R.) 032/13 

62062 Öregcsertő - 5. sz. lh. (Kustár R.) 011/7, 011/5, 011/6, 011/8 
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2 . 3 .  T e r ü l e t r e n d e z é s i  t e r v v e l  v a l ó  ö s s z h a n g  
i g a z o l á s a  
 
Jelen igazolás a 7/2020.(VII.8.) számú önkormányzati rendelettel elfogadott 
2020. július 8-tól hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési Tervet 
(továbbiakban: Megyeterv) és Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről szóló 2019. június 6-án hatályos 2018. évi CXXXIX. 
törvényt (továbbiakban: OTrT) veszi alapul. 
 
T e r ü l e t f e l h a s z n á l á s i  é s  m ű s z a k i  i n f r a s t r u k t ú r a -
h á l ó z a t i  m e g f e l e l é s  
 
Ország Szerkezeti Terve 
 

  

 
Módosítási helyszínek települési és mezőgazdasági térségbe tartoznak. 
Az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és a műszaki infrastruktúra 
egyedi építményei: a 400 kV-os átviteli hálózati távvezeték (meglévő) a 
módosítási helyszíneket nem érinti. 
 
 
Ú j  b e é p í t é s r e  s z á n t  t e r ü l e t e k  k i j e l ö l é s e  
 
Új beépítésre szánt terület jön létre, ezért az OTrT alábbi feltétele teljesítendő: 

OTrT 12. § (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 alkalmazni, ha a c) pont szerinti meglévő beépítésre 
szánt terület – tervezett rendeltetésnek megfelelő – igénybevétele 
aránytalanul nagy terhet jelentene annak várható költsége miatt. 
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(3) Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a 
területnövekmény legkevesebb 5%-ának megfelelő kiterjedésű, 
legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel 
kapcsolatban lévő zöldterületet, – gazdasági vagy különleges 
terület kijelölése esetén zöldterületet vagy véderdőt – kell 
kijelölni. Ha a zöldterület vagy véderdő kijelölése az új 
beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az adott területen nem 
valósítható meg, akkor a zöldterületet vagy a véderdő területét a 
település arra alkalmas más területén kell kijelölni. 

 

A jogszabályi feltétel teljesül azzal, hogy 0,32 ha véderdő kerül kijelölésre  

 

 

28/A erdőrészlet mezőgazdasági területbe sorolt 0,32 ha-os területe 
 

A OTrT 13. §(1) bekezdés értelmében „Borvidéki település borszőlő termőhelyi 
katasztere I–II. osztályú területeihez tartozó földrészlet – a különleges 
mezőgazdasági üzemi terület kivételével – nem minősíthető beépítésre szánt 
területté.” 
Homokmégy nem borvidéki település, ezért a vizsgálatra nincs szükség. 
 

A OTrT 13. §(2) bekezdés értelmében „Az Országos Gyümölcs Termőhely 
Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet – a különleges 
mezőgazdasági üzemi terület kivételével – nem minősíthető beépítésre szánt 
területté.” 
 
https://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-noveny adatbázis szerint az Országos 
Gyümölcs Termőhely Kataszterbe a következők tartoznak  

 (2014-2017.) 
sorszám település hrsz  fajta 

294 Homokmégy 2709 
II. osztályú, termesztésre 
alkalmas homoktövis 

244 Homokmégy 0702/29 
II. osztályú, termesztésre 
alkalmas bodza 

 
Módosítással érintett telkek nincsenek az Országos Gyümölcs Termőhely 
Kataszter nyilvántartásában. 
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M e g y e t e r v i  m e g f e l e l é s  i g a z o l á s a  
 
Térségi Szerkezeti Terv  
 

     

 

Megyetervben a módosítási helyszínek mezőgazdasági és települési térségbe 
tartoznak. 
 
OTrT 11. § b)  értelmében a megyei területfelhasználási kategóriák területén 
belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során: 
„ a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a 
mezőgazdasági terület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a 
fennmaradó rész természetközeli terület, – nagyvárosias lakóterület és vegyes 
terület kivételével – beépítésre szánt terület vagy különleges honvédelmi, 
katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület területfelhasználási egységbe 
sorolható” 
Megyeterv szerint a településen mezőgazdasági térségbe 6196 ha tartozik. a, a 
jogszabályi feltétel a módosítással bevezett 3,4 ha-os  mezőgazdasági 
területi csökkentéssel láthatóan teljesül. 
 
OTrT 11. § d) értelmében: 
„a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység 
kijelölhető” 
A jogszabályi feltétel teljesül. 
 
Megyeterv közlekedési hálózati építmények valamint az energetikai 
hálózatok és egyéb építmények települést érintő elemei a módosítási 
helyszínt nem érintik. 
 



2.3. Területrendezési tervi összhang igazolása 4 

Ö v e z e t i  m e g f e l e l é s  (ábrázolásuk a Megyeterv 3. mellékletei szerint) 
 
Ökológiai hálózat övezetei  (Megyeterv 3/1. melléklete) 
Homokmégy területét az alábbi ökológiai hálózati elemek érintik: 

Ökológiai hálózat magterületének övezete (zöld) 
Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete (okker) 

 

  
 

Az ökológiai hálózatra vonatkozó előírások az OTrT 25-27.§-ai szerint: 

„13. Ökológiai hálózat magterületének övezete 

25. §(1) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében – kivéve, ahol az 
Ország Szerkezeti Terve, vagy a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti 
Terve, vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve 
települési térséget határoz meg – csak olyan megyei 
területfelhasználási kategória és megyei övezet, valamint a 
településrendezési eszközökben olyan övezet és építési övezet 
jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai 
hálózat ökológiai folyosója természetes és természetközeli élőhelyeit 
és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 

(2) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében új beépítésre szánt 
terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: 

a) a települési területet az ökológiai hálózat magterülete, vagy az 
ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai 
folyosója körülzárja, továbbá 

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén 

beépítésre szánt terület az állami főépítészi hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági 
eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető 
ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai 
hálózat magterület és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó 
természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az 
ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. 

(4) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében a közlekedési és 
energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala a 
magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, 
az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó 
műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el. 
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(5) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében bányászati 
tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre 
vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben új 
célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, a 
meglévő külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan nem bővíthető. 

(6) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében az erőművek közül 
csak háztartási méretű kiserőmű létesíthető épületen elhelyezve. 

15. Ökológiai hálózat pufferterületének övezete 

27. § (1) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében – kivéve, ahol az 
Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve 
vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési 
térséget határoz meg – csak olyan megyei területfelhasználási 
kategória és megyei övezet, valamint a településrendezési eszközökben 
olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat 
magterülete, ökológiai folyosója és pufferterülete övezetek természetes 
és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 

(2) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében – a (3) bekezdésben 
meghatározott feltétel kivételével – a településszerkezeti terv 
beépítésre szánt területet csak abban az esetben jelölhet ki, ha az a 
szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, 
biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti. 

(3) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében, ahol az Ország 
Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a 
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget 
határoz meg, beépítésre szánt terület a (2) bekezdésben meghatározott 
feltételektől függetlenül is kijelölhető. 

(4) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében bányászati 
tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre 
vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben 
célkitermelőhely nem létesíthető. 

 
Az ökológiai hálózati övezetekkel a módosítási helyszínek nem érintettek.  
 

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete és jó termőhelyi adottságú 
szántók övezete (Megyeterv 3/2. melléklete: Szántóterületek) láthatóan nem 
érintik a módosítási helyszíneket. Az övezeti lehatárolásra vonatkozó adatkérés 
ezért mellőzhető volt. 
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Erdők övezete és erdőtelepítésre javasolt terület övezete (Megyeterv 3/3. 
melléklete: Erdők övezetei) 
 

 

Az övezet láthatóan nem érinti a módosítási helyszíneket. A módosítással 
bevezetett erdő az erdészeti nyilvántartásból került átvezetésre. 
Fentiek szerint a jogszabályi feltétel teljesül. 
 
 
Tájképvédelmi terület övezete (Megyeterv 3/4. melléklete) 
 

 
 
A módosítási helyszínek az övezettel láthatóan nem érintettek. 
 
 

 

Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete (Megyeterv 
3/5. melléklete) 
Az övezet nem érinti a települést 
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Vízminőség-védelmi terület övezete (Megyeterv 3/6. melléklet) nem érinti a 
települést. 

 
 

Nagyvizi meder és a VTT tározók övezete (Megyeterv 3/7. melléklete) 
nem érinti a települést 
 

 

 

Honvédelmi és katonai célú terület övezete (Megyeterv 3/8. melléklete) nem 
érinti a települést 
 

 

 

 

Ásványi nyersanyagvagyon övezete (Megyeterv 3/9. melléklete) 

 

 
OTrT 4.§ 2. értelmében:ásványi nyersanyagvagyon övezete  
„a megyei területrendezési tervben megállapított övezet, amelyben a 
megállapított bányatelekkel lefedett, valamint bányatelekkel le nem fedett, az 
állam kizárólagos tulajdonát képező, az állami ásványi nyersanyag és 
geotermikus energiavagyon nyilvántartás szerint nyilvántartott ásványi 
nyersanyagvagyon területei találhatók” 
9/2019.(VI.14.) MvM rendelet 8. § értelmében  
„(1) Az ásványi nyersanyagvagyon övezetét a településrendezési eszközökben 

kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti területen, a településrendezési eszközökben csak 

olyan területfelhasználási egység, építési övezet vagy övezet jelölhető ki, 
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amely az ásványi nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti 
el.” 

Tényleges területlehatárolását a Bányakapitányság adatszolgáltatása szerint a 
hatályos településrendezési eszközök tartalmazzák. 
 
Rendszeresen belvízjárta terület övezete (Megyeterv 3/10. melléklete) 

 

Adatkérés az ADUVIZIG-től megtörtént. 
 
OTrT 4.§ 38. értelmében a rendszeresen belvízjárta terület övezet  

„… a megyei területrendezési tervben megállapított övezet, amelybe a 
síkvidéki vagy enyhe lejtésviszonyokkal rendelkező területek azon mélyebb 
részei tartoznak, ahol a helyi csapadék egy része átmeneti vízfelesleg 
formájában, nagyobb mennyiségben és gyakorisággal összegyűlik” 
9/2019.(VI.14.) MvM rendelet 9. §(1) értelmében: 

„ A rendszeresen belvízjárta terület övezetében új beépítésre szánt terület csak 
akkor jelölhető ki, ha ahhoz a működési területével érintett vízügyi igazgatási 
szerv a településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott 
véleményében hozzájárul.” 
 
Jelen terv a rendszeresen belvízjárta területet ábrázolja, azon belül beépítésre 
szánt terület nem kerül kijelölésre, a jogszabályi feltétel ezzel teljesül. 
 

 

Tanyás területek övezete (Megyeterv 3/11. melléklete) 

 
 
OTrT 4.§ 44. értelmében a tanyás területek övezete  
„ amelybe jellemzően a települések külterületén lévő mezőgazdasági termelés, a 
növénytermesztés, az állattartás és állattenyésztés, továbbá az ezekkel 
kapcsolatos, a saját termék feldolgozása, tárolása és árusítása, valamint 
ökológiai és biotermesztés, illetve a falusi és ökoturizmus céljára létesített lakó- 
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és gazdasági épület, épületcsoport, térbelileg hozzá kapcsolódó, jellemzően 1 ha 
területű föld együttesei tartoznak” 
 
9/2019.(VI.14.) MvM rendelet 10. § (2) bekezdés a) pontja értelmében: 

„ 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 
településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi 
rendjének egyedi szabályait.” 
 
Jogszabályi feltétel azzal teljesül, hogy a külterületen új beépítésre szánt terület 
nem kerül kijelölésre és a táji adottságok szerint a mezőgazdasági terület 
övezetekre tagolt.  
 

 

Földtani veszélyforrás területének övezete (Megyeterv 3/12. melléklete) érinti 
a települést. 
 

 
 

OTrT 4.§ 13. pontja értelmében:  
13. földtani veszélyforrás terület övezete: kiemelt térségi területrendezési terv 
esetében a területrendezésért felelős miniszter rendeletében, valamint a megyei 
területrendezési tervben megállapított övezet, amelybe a geomorfológiai 
adottságaik és földtani felépítésük folytán a lejtős tömegmozgások és egyéb 
kedvezőtlen mérnökgeológiai adottságok által érintett területek tartoznak; 
 
9/2019.(VI.14.) MvM rendelet 11. § (1) bekezdése értelmében 
„A földtani veszélyforrás terület övezetében a földtani veszélyforrással érintett 
terület kiterjedését a településrendezési eszközökben kell tényleges 
kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti területen új beépítésre szánt terület csak akkor 
jelölhető ki, ha ahhoz a bányafelügyelet a településrendezési eszközök 
egyeztetési eljárása során adott véleményében hozzájárul.” 
Új beépítésre szánt kijelölés történt a b) és e) módosításnál, ezért az adatkérés 
megtörtént. 
JN/43/02372-2/2020. számú nyilatkozat szerint Homokmégy I. –tőzeg 
módosítási helyszíneket nem érintő bányatelek található a településen.  
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Városkörnyéki településegyüttesek övezete (Megyeterv 3/13. melléklete) 
 

 
Megyeterv 2.§ 15. pontja értelmében: 
„városkörnyéki településegyüttesek: a megye városainak és a város térségéhez 
tartozó olyan településeknek az együttese, amely központi városának, esetenként 
a településegyüttes más településeinek intézményeit, munkahelyeit más, a 
településegyütteshez tartozó település lakossága is használja.” 
 
Megyeterv 6.§(1) bekezdés értelmében: 
„a települések településfejlesztési koncepciója, integrált településfejlesztési 
stratégiája készítése során –a hatályos jogszabályban előírt fejezeteken túl- 
olyan fejezetet is készíteni kell, amely a terv típusának megfelelően, az érintett 
településekkel való egyeztetések alapján azt tartalmazza, hogy a város és 
vonzáskörzetéhez tartozó települések milyen módon tervezik fejleszteni a 
vonzáskörzet számára nyújtott szolgáltatásokat, legalább a középfokú oktatási 
és egészségügyi létesítmények, a munkahelyek és a rekreációs és szabadidő 
eltöltési lehetőségek, továbbá a várostérség belső közlekedési infrastruktúrája 
tekintetében.” 
Jelen módosítás fenti előírásoktól függetleníthető.  
 

 

Különleges eszközökkel fejlesztendő területek övezete (Megyeterv 3/14. 
melléklete) nem érinti a települést. 
 

 

 

Gépjárműgyártási beszállítói terület övezete (Megyeterv 3/15. melléklete) 
nem érinti a települést. 
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Híd gazdaságfejlesztési körzet övezete (Megyeterv 3/16. melléklete) érinti a 
módosítási helyszínt. 

 

Megyeterv 1.§ 7. pontja értelmében: 
„Híd gazdaságfejlesztési körzet: a Kalocsa térségében épülő híd Duna-híd 
beruházás- és gazdaságfejlesztő hatásai által közvetlenül érintett térség.” 
 
Megyeterv 6.§(2) bekezdése és (3) bekezdés c) pontja értelmében: 
„A különféle gazdasági, innovációs fejlesztési területeknek a (3) bekezdésben 
részletezett övezeteihez sorolt települések településrendezési terveiben a 
kereskedelmi szolgáltató gazdasági területegységen a (3) bekezdésben foglalt 
esetekben olyan építési övezetek alkalmazhatók, amelyekben a környék 
lakosságának, intézményeinek zavarása nélkül az OTÉK 2. mellékletében 
meghatározattnál az építési telek legnagyobb beépítettsége legfeljebb 10 %-kal 
kisebb lehet. Az ilyen övezetekbe tartozó települések önkormányzatainak a 
településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia 
készítése és módosítása során kell megjelölniük azokat a helyi sajátosságoknak 
megfelelő megfelelő feltételeket és beavatkozásokat, amelyek nyomán 
biztosítható az így kijelölt területek gazdasági szempontból megfelelő 
hasznosítása……. 
(3)c) a híd gazdaságfejlesztési körzet övezete……Homokmégy…..településeknek 
a 3/16. mellékleten feltüntetett településrészein belül a beépített területhez 
csatlakozóan vagy barnamezős területen alkalmazható, ha az a paksi híd 
irányából közösségi vagy egyéni közlekedési eszközzel a település 
lakóterületeinek zavarása nélkül megközelíthető.” 
Jelen módosítás fenti előírásoktól függetleníthető.  
 

 

Az együtt élő négy város térségének övezete (Megyeterv 3/17. melléklete) 
érinti a települést és a módosítási helyszínt is. 

 

 

Megyeterv 2.§1. pontja értelmében: 
„ az együtt élő négy város térsége: Kecel, Kiskőrös, Kiskunhalas és Soltvadkert 
városok és azok szomszédos települései…. 
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Megyeterv 26.§(3) bekezdés d) pontja értelmében: 
„ az együtt élő négy város térségnek övezete….Homokmégy…. a 3/17. 
mellékleten feltüntetett településrészein belül a mezőgazdaságot, illetve a 
mezőgazdasági termékfeldolgozást, illetve az ahhoz csatlakozó szolgáltatási, 
raktározási és kereskedelmi tevékenységet szolgáló létesítmények számára 
alkalmazható, a beépített területhez csatlakozó vagy barnamezős területen.” 
Jelen módosítás fenti előírásoktól függetleníthető.  
 

 

Kötött pályás gazdasági terület övezete (Megyeterv 3/18. melléklete) nem 
érinti a települést. 

 

 

 
Általános turisztikai fejlesztés övezete (Megyeterv 3/19. melléklete) nem 
érinti a települést. 

 

 

 

Pusztai turizmusfejlesztés övezete (Megyeterv 3/20. melléklete) nem érinti a 
települést. 

 

 
 
A pincefalvak övezete (Megyeterv 3/21. melléklete) nem érinti a települést. 

 



2.3. Területrendezési tervi összhang igazolása 13 

A gyógyhelyek és gyógyfürdők övezete (Megyeterv 3/22. melléklete) nem 
érinti a települést. 

 

 

 

Duna-menti térség övezete (Megyeterv 3/23. melléklete) nem érinti a 
települést. 

 

 

 
A natúrpark terület övezete (Megyeterv 3/24. melléklete) érinti a települést és 
a módosítási helyszíneket. 

 

 

Megyeterv 2.§ 12. pontja értelmében: 
„naturpark terület övezete: a megye olyan településrészei, amelyek a természet 
védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény értelmében a táji, természeti és 
kulturális értékek megőrzésén és fenntartható hasznosításán alapuló naturparki 
együttműködéshez csatlakoznak.” 
Megyeterv 7. §(2) bekezdés f) pontja értelmében: 
„a naturpark terület övezete…. …..3/24. mellékleten feltüntett területrészén 
alkalmazható, a sport- és természetközeli turizmust szolgáló létesítmények 
számára.” 
Jelen módosítás fenti előírásoktól függetleníthető.  



2.3. Területrendezési tervi összhang igazolása 14 

Napelempark elhelyezésére szolgáló különleges övezet (Megyeterv 3/25. 
melléklete) a módosítási helyszíneket érinti. 

 

 

Megyeterv 2.§ 11. pontja értelmében: 
„napelempark elhelyezésére szolgáló különleges övezet: a megye településeinek 
az olyan beépítésre szánt, vagy beépítésre nem szánt területei, amelyeken 
egybefüggő módon 0,5-50 MW közötti beépített teljesítményű napelempark 
létesítésére a településrendezési tervekben övezet jelölhető ki.” 
 
Megyeterv 8.§(1) bekezdés értelmében: 
„a kijelölt településrészen belül fekvő területegységeken alkalmazható, 
beépítésre szánt területen az OTÉK 24.§(2) bekezdés g) pontja szerint vagy 
legfeljebb 10 AK értékű mezőgazdasági vagy felhagyott külterületi korábban 
beépített területen az OTÉK 30/B §(2) bekezdés c) pontjának megfelelően. Az 5 
MW-nál nagyobb névleges teljesítőképességű napelempark ezen belül telepítési 
tanulmányterv alapján alakítható ki.” 
Jelen módosítás fenti előírásoktól függetleníthető.  
 
 
A geotermikus energia hasznosítását szolgáló övezet (Megyeterv 3/26. 
melléklete) nem érinti a települést. 

 
 

 

Klímaváltozással fokozottan érintett térség övezete (Megyeterv 3/27. 
melléklete) településhatárosan érinti a községet. 
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Megyeterv 2.§ 8. pontja értelmében: 
„klímaváltozással fokozottan érintett térség: a megyének azok a települései –
nagyrészt a Homokhátság területén- ahol sajátos talajszerkezetük és 
klímaviszonyaik miatt az aszályosság jelensége a Pálfai-féle aszályossági 
indexszel kimutathatóan a sokéves országos átlagnál lényegesen nagyobb 
mértékben jelentkezik, ezért a klímavédelem érdekében a vízvisszatartás, a 
takarékos vízhasználat kiemelt jelentőséggel bír.” 
 
Megyeterv 9.§-a értelmében: 
„A klímaváltozással fokozottan érintett térség övezetéhez tartozó 3/27. 
mellékleten feltüntetett településeken a vízmegtartó vízgazdálkodás és a 
víztakarékos mezőgazdálkodás elterjesztése olyan kimagaslóan fontos cél, amit 
az érintett települések településfejlesztési koncepciójában és integrált 
településfejlesztési stratégiájában szerepeltetni kell.” 
Jelen módosítás fenti előírásoktól függetleníthető.  
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s z á m í t á s a  

 
 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§(3) szerint 
az „újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási 

területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem 

csökkenhet” 

 
Számítás a 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet alapján (nem differenciált számítás) készült. 
 
A b) módosításnál új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre, ezért valamennyi 
területfelhasználást érintő módosításra kiterjed az igazolás. 
 
Meglévő területfelhasználás adatai 
 
Módosítás jele Terület minősége Terület 

nagysága 
(ha) 

Értékszorzó Értékmutató 

a) Falusias lakóterület 0,77 2,4 1,85 
b)  Általános mezőgazdasági 

terület 
3,4 3,7 12,58 

c) Falusias lakóterület 0,28 2,4 0,67 
d)  

0319/7 hrsz 
0637/1 hrsz 
0667/2 hrsz 

Ipari terület 8,69 
0,94 
4,14 
3,61 

0,4 3,46 

e) 0268/25 hrsz 
rész 

Általános mezőgazdasági 
terület 

0,68 3,7 2,51 

0452 hrsz rész Ált. mezőgazdasági terület 0,32 3,7 1,18 

összesen    22,25 
 
 
Tervezett területfelhasználás adatai 
 
Módosítás jele Terület minősége Terület 

nagysága 
(ha) 

Értékszorzó Értékmutató 

a) Ipari terület 0,77 0,4 0,30 
b) Falusias lakóterület 3,4 2,4 8,16 
c) Kereskedelmi szolgált. ter. 0,28 0,4 0,11 
d) 

0319/7 hrsz 
0637/1 hrsz 
0667/2 hrsz 

Mezőgazdasági üzem 8,69 0,7 6,08 

e) 0268/25 hrsz 
rész 

Kereskedelmi szolgált. ter. 0,68 0,4 0,27 

0452 hrsz rész Véderdő 0,32 9 2,88 
összesen    17,8 
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A meglévő és a tervezett területfelhasználás biológiai aktivitásértéke közötti különbsége: 
22,25 - 17,8 = 4,45 
Általános mezőgazdasági terület helyére erdőterület kerül. A 4,46 ha erdő az Örjegi kaszáló 
határrészen lévő út déli oldalán a 0687/14 hrsz-ú telek „b” alrészletén található. Az erdészeti 
nyilvántartásban 16/D erdőrészletként szerepel.  
 
4,46 ha általános mezőgazdasági terület biológiai aktivitásértéke: 4,46 x 3,7 = 15,5 
0,66 ha erdőterület biológiai aktivitásértéke: 0,69 x 9 = 40.14 
A két érték különbsége: 40,14 – 15,5 = 24,64  több, mint 4,45, tehát a biológiai aktivitásértékre 
vonatkozó jogszabályi feltétel teljesül. 
Egyúttal hektárban számolva 24,64 - 4,45 = 20,19 biológiai aktivitásérték –többlet rögzíthető. 
 

 

0687/14 hrsz-ú telken lévő 16/D erdőrészlet szerinti 4,46 ha erdő az erdészeti nyilvántartási 
térképen 

 

 

 

4,46 ha erdő a módosított településszerkezeti terven  
 

 

 

Az erdő a szabályozási tervbe nem kerül, az SZ-1 jelű szabályozási terv etekintetben nem 
módosul.  


