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1. Előzmények, a módosítás leírása: 

2019. januárban hatályba lépett Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 
tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. tv. (Országos Területrendezési Terv, továbbiakban: OTRT) 
2020. júliusában pedig elfogadásra került a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
7/2020. (VII. 8.) rendelete Bács-Kiskun megye Területrendezési Tervéről (továbbiakban: új 
Megyeterv) 

 
Fenti területi tervek szerkezeti tervlapjainak és övezeti tervlapjainak vizsgálatából 
megállapítható, hogy a bekövetkezett térszerkezeti változások Kisszállás Község 
Településrendezési Tervén is módosításokat indokolnak. 

A módosítási eljárás során továbbá az összes településrendezési eszköz, a teljes közigazgatási 
területen új alaptérképre kerül át. Ez több helyen módosításokat indokol, illetve több tervi 
hiányosság is megszüntetésre kerül. 

Az OTRT 91.§ (2) bekezdése alapján: A megyei területrendezési terv hatálya alá tartozó 
településrendezési eszközöket 2021. december 31-ig felülvizsgálni és szükség esetén 
módosítani kell. 

 

Az előzetes tájékoztatási szakaszban leírt településszerkezeti változások és HÉSZ 
pontosítások mellett konkrét, helyhez kötött vagy területileg jól lehatárolható módosítások 
is tervezettek. Ezek jellemzően a belterületi térséget érintik. Ezek területi elhelyezkedését 
az alábbi helyszínrajz mutatja. 
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Az előzetes tájékoztatási munkarész készítése óta az alábbiakban egészültek ki a fent leírt 
„helyhez kötött” módosítások: 

A 3. számú módosításnál a sportcsarnok telkén kívül az építési övezet a szomszédos ingatlanon 
is módosul, településközponti vegyes építési övezetre. Ennek indoka, hogy az orvosi rendelő 
bővítését tervezi Kisszállás Község Önkormányzata. 
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A módosítások kiegészülnek egy új, külterületi üggyel, sorszám szerint a 10. számúval. 

Lakossági indítványt megvizsgálva a 0602/3 helyrajzi számú ingatlan általános mezőgazdasági 
területből gazdasági kereskedelmi-szolgáltató területfelhasználásba kerül át.  

Az átsorolás iránti kérelmét az Ingatlan tulajdonosa az alábbiakkal indokolta: 
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2. Tervezés indításához kapcsolódó adatszolgáltatások 

A Partnerségi egyeztetés meghirdetésére Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
a partnerségi egyeztetés rendjéről szóló 8/2017. (IV. 3.) önkormányzati rendelete szerint került 
sor. A módosítással kapcsolatos előzetes tájékoztatás 2021. október 10-től volt elérhető a község 
honlapján, illetve papír alapon a Polgármesteri Hivatalban. 2021. október 18-án került 
megtartásara az első lakossági fórum. Írásos véleményeket 2021. október 26-én éjfélig lehetett 
benyújtani elektronikus, vagy papír alapú levélben vagy személyesen. A partnerségi egyeztetés 
keretében nem érkezett be kifogásoló észrevétel a tervanyaggal szemben.  

 
Kisszállás Polgármestere az előzetes tájékoztatási szakasz megindításával egyidőben írásban kért 
véleményt a környezet védelméért felelős közigazgatási szervektől arról, hogy a hatáskörükbe 
tartozó környezet- vagy természetvédelmi szakterületet illetően várható-e jelentős környezeti 
hatás a Településrendezési eszközök tárgyi, részleges módosításából. 
 
Jelen módosítások kapcsán Kisszállás Község Önkormányzata nem tervezi lefolytatni az egyes 
tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet szerinti 
környezeti vizsgálatot, mert nem számol azzal, hogy a környezet állapotának számottevő 
romlását eredményezhetnék a változások. Ezen döntés indokolása jelen fejezetben részletesen 
megtalálható (összefoglaló táblázatok az előzetes tájékoztatási és véleményezési szakaszról), ahol 
a határidőben beérkezett államigazgatási, hivatali szervek állásfoglalásainak összegzése és az 
azokkal kapcsolatos tervezői értékelés olvasható.  
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FŐÉPÍTÉSZI FELADAT MEGHATÁROZÁS 
 

Kisszállás településrendezési eszközeinek módosításához (a 736/1 és 736/2 helyrajzi számú ingatlanok 
építési övezetét érintően) a tervezési cél és feladat alapján a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: 
Eljr.) 1. és 3. mellékleteinek alábbi tartalmi elemeit kell a tervezési területet érintően kidolgozni. 
Eljr. 1. melléklete (A megalapozó vizsgálat tartalmi követelményei) alábbi tartalmai elemei 

 
I. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ (csak a módosítással érintett helyszínre) 
1.3. Területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 
1.5.1. Településfejlesztési koncepcióval való összhang 
1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök 
1.15. Közlekedés a tervezési területet érintően 

 
II. HELYZETELEMZŐ ÉS HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 
 
Eljr.3. melléklete (Az alátámasztó javaslat tartalmi követelményei) alábbi tartalmai elemei 

3. 1. KÖRNYEZETALAKÍTÁS 

11. 1.2.1. A településszerkezeti változások bemutatása 
(az egyes területfelhasználási, illetve egyéb szerkezeti változások pontokba szedve, 
lehatárolva 
az adott változás bemutatása) 
– a terület a hatályos településszerkezeti tervben. 
– a javasolt módosítás és indoklása. 
 

12. 1.2.2. A településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való összefüggéseinek 
bemutatása 
 

13. 1.2.3. A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhangjának 
bemutatása 

24. 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 
 

39. 7. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 
 

 
 

Szilberhorn Erzsébet 
mb. önkormányzati főépítész 
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Az előzetes tájékoztatási szakasz értékelése 

Ikt. szám/ 
Véleménye

ző szerv 

Vélemény érdemi megállapításai Megjegyzés 
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 Minden olyan esetben, ahol a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. értelmében 
a közútkezelő hozzájárulása szükséges (pl. építmény építés, bővítés) kérjük, hogy 
Társaságunkat is vonják be az eljárásba. Az országos közút érintettségét a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 42/A.§ (1) bekezdése külterületen a közút 
tengelyétől számított 50 m-ben, autópálya, autóút és főútvonal esetében 100 m-
ben határozza meg. 

Az M9 gyorsforgalmi út tervezésének 
ütemezését a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium a NIF Zrt. tájékoztatása alapján 
megadta. Az 54. és 53. számú főutak közti 
szakasz tervezésére vonatkozó szerződés ez év 
októberben kerül aláírásra. „A 
környezetvédelmi engedély megszerzésének 
tervezett időpontja 2023. I. negyedév.”  
Az 53. számú főúttól keletre húzódó szakasz – 
tervezésének és kivitelezésének bizonytalan 
időpontja miatt ezen nyomvonal „nagy távlati 
nyomvonalként fog szerepelni a 
településszerkezeti terven. 
 
Az utak védőtávolsága a terveken 
feltüntetésre kerül.  
A 53. számú főút menti kerékpárút 
nyomvonalát – mivel a Bács-Kiskun Megyei 
Területrendezési Terv szerkezeti tervlapja is 
tartalmazza – a rendezési terven szerepeltetni 
kell. 
A 2 m-es tűzpászta és szervízút sáv a HÉSZ-ben 
szabályozásra kerül.  
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Környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek. 
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i Részletesen felsorolja a tervezés során figyelembe veendő környezetvédelmi 

vonatkozású szakági jogszabályokat. 
Környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja indokoltnak.  
Felhívja a figyelmet, hogy jelentősebb beruházások megkezdése előtt szükséges azok 
hatásainak vizsgálata a 314/2005. (XII. 25. ) Korm. rendelet szempontjából. 

A tájékoztatást tudomásul vettük. A község 
közigazgatási területét érintő 
nagyberuházások (pl. 150-es számú vasútvonal 
fejlesztése) tekintetében a környezetvédelmi 
vizsgálatok lefolytatása és a szükséges 
engedélyek beszerzése beruházói (állami) 
kompetencia.  
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Részletesen felsorolja a tervezés során figyelembe hatáskörébe tartozó szakági 
jogszabályokat. (levegő tisztaság, környezeti zaj és rezgésterhelés, ivóvíz minőség 
védelem, hulladékgazdálkodás) 
Környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja indokoltnak.  
 

A tájékoztatást tudomásul vettük. 
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 A módosításokat támogatja a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. és a 

végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rend. 19/A.§ és 19/B.§ 
figyelembevételével. 

A nagyközépnyomású fölgázszállító 
vezeték nyomvonala és biztonsági sávja a 
rajzi adatszolgáltatások alapján a terveken 
feltüntetésre kerül. 
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 Kisszállás Község Önkormányzata 
örökségvédelmi hatástanulmány 
elkészíttetését jelen módosítás keretében nem 
tervezi. Annak elsődleges célja a megyei 
területrendezési terveknek való megfeleltetés 
és a hatályos terv új alaptérképre történő 
átszerkesztése. Az örökségvédelmi 
hatástanulmány a terv teljes felülvizsgálatakor 
fog készülni.  (tervezett kezdés: 2022) 
Kisszállás Község Önkormányzata jelenleg nem 
tervez olyan beruházást, ahol előzetes 
régészeti dokumentáció (ERD) készítése 
előírás. 
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A tájékoztatásban leírt tervezési 
szempontok és Útügyi Műszaki előírások 
alapján készül a tervmódosítás.  
 
A 694/3 hrsz-ú ingatlan közútkapcsolata a 
tömbfeltárás megszüntetése után 
valóban nem biztosított, ezért a tervezett 
szabályozás az ingatlant telekalakításra 
javasolja, így az megszüntetésre egyben 
összevonásra kerülne a határos 
lakóingatlanokkal. 



14 
 



15 
 

BK
/E

RD
/0

68
71

-2
/2

02
1 

BK
M

-i 
Ko

rm
án

yh
iv

at
al

 A
gr

ár
üg

yi
 F

őo
sz

tá
ly

 E
rd

és
ze

ti 
O

sz
tá

ly
 

 

  

A NIF Zrt tájékoztatása (BP/0801/00429-
8/2021. számú levél tartalmazza) szerint az 
M9-es gyorsforgalmi út, 54-es és 53-as számú 
főutak közti szakaszának tervezése! kezdődik 
meg idén októberben. A szükséges 
környezetvédelmi engedély tervezett 
megszerzésének időpontja ezen szakaszra 
2023. I. negyedév. 
 
Az 53. számú főúttól keletre húzódó szakasz 
tervezésének ideje, ezáltal a pontos 
nyomvonal is, bizonytalan. Ezért ezen a 
szakaszon a gyorsforgalmi út nyomvonalához 
semmilyen szabályozás nem fog kötődni, 
csupán távlati nyomvonalként szerepel majd 
a településszerkezeti terven, megfelelve az új 
Megyetervnek. Így az érintett erdőkre sem 
lesz semmilyen közvetlen hatása jelenleg.  
Az 53. számú úttól nyugatra eső szakasz a 
közigazgatási területen nem keresztez és nem 
közelít meg meglévő erdőterületet. 
Továbbá mivel a gyorsforgalmi út 
nemzetgazdasági beruházás, ezért az ahhoz 
kapcsolódó bármilyen környezeti vizsgálat, 
hatástanulmány elkészítését beruházói 
(állami) hatáskörnek tartjuk. 
Összefoglalva környezeti vizsgálat jelen 
módosítás kertében nem fog készülni. 
Környezeti vizsgálat a rendezési terv teljes 
felülvizsgálatakor fog készülni (várható kezdés 
2022.) Kérjük ezen szakmai indoklás 
tudomásul vételét. 
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A településrendezési módosítása ellen termőföldvédelmi szempontból kifogást nem 
emel. 
Általános tájékoztatást ad a termőföld védelméről szóló CXXIX. tv. előírásairól. 
Művelési ágakra lebontva megadja a község földterületeinek átlagos aranykorona 
értékét. 
Földvédelmi szempontból nem tartja szükségesnek környezeti vizsgálat 
lefolytatását. 
  

A tájékoztatást tudomásul vettük. 
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 A tájékoztatást tudomásul vettük. 
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Környezeti vizsgálat lefolytatását az alábbi megjegyzésekkel nem tartja szükségesnek: A tájékoztatást tudomásul vettük. 
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A nagyközépnyomású fölgázszállító 
vezeték nyomvonala és biztonsági sávja a 
rajzi adatszolgáltatások alapján a terveken 
feltüntetésre kerül. 
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Általános tájékoztatást ad a hatáskörébe tartozó vízügyi és vízvédelmi szakági 
jogszabályokról. Környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja indokoltnak. 

A tájékoztatást tudomásul vettük. 
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A tájékoztatást tudomásul vettük. 
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A HÉSZ környezetvédelmi előírásai - azon 
belül is a vízügyi érintettségű 29.§ (3) 
bekezdés - az alábbi előírással egészül ki: 
„A felszíni és a felszín alatti vizekbe 
közvetlenül vagy közvetetten bevezetésre 
kerülő szennyezett vizek esetében vizsgálni 
szükséges, hogy a bevezetésre tervezett 
szennyező komponensek nem okozzák-e a 
felszíni és a felszín alatti víz aktuális 
állapotának romlását. Amelyek rontják az 
aktuális vízállapotot, azokat csak a 
szükséges tisztítás után lehet bevezetni a 
vizekbe.” 
 
A belvízzel veszélyeztetett területeken az 
az alábbi előírás kerül a HÉSZ-be: 
„A szabályozási terven lehatárolt „Belvízzel 
veszélyeztetett területeken” a huzamos 
emberi tartózkodásra szolgáló épületrész 
földszinti padlószintje a csatlakozó 
rendezett terep szintjéhez képest legalább 
50 cm-rel magasabban épüljön. Terepszint 
alatti épületszint nem építhető.” 
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Tájékoztatást adott továbbá a vízjogi engedélyezési eljárások megváltozott 
folyamatáról és a vízkárelhárítással, vízkészlethasznosítással kapcsolatos 
jogszabályokról.  
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Tájékoztatást ad az ökológiai hálózatok – új Megyetervben lehatárolttól eltérő – 
területére vonatkozóan. Az ökológiai hálózatok és egyéb természet -és 
tájképvédelmi vonatkozású területek lehatárolását tartalmazó térinformatikai 
állományokat megküldi. 
Környezeti vizsgálat elkészítését nem tartja szükségesnek. 

A megküldött állományok a rendezési 
eszközökön ábrázolásra kerülnek. Az 
azokkal kapcsolatos településrendezési 
korlátozásokat a módosítás figyelembe 
veszi. 
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Az alábbi szakmai tájékoztatást és figyelemfelhívást tartalmazza az előzetes 
állásfoglalás: 
 

 

 

Az előzetes szakmai állásfoglalás alapján 
készül a véleményezési anyag. 
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A fenti tájékoztatáson felül az eljárás általános szabályaira hívta fel a figyelmet. 
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Határidőben megküldött, de érdemi észrevételt nem tartalmazó, hozzájáruló vélemények 
 
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály 
Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 
Tompa Város Önkormányzata (az eljárás további szakaszában nem kíván részt venni) 
Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály (az eljárás további szakaszában nem kíván részt venni) 
Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft. 
FGSZ Földgázszállító Zrt. 

 

 

Az előzetes tájékoztatási szakaszban beérkezett állásfoglalások teljes terjedelmükben a dokumentáció végén találhatóak. 
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A véleményezési szakaszban beérkezett állásfoglalások teljes terjedelmükben a dokumentáció végén találhatóak. 

A véleményezési szakasz összefoglalása 

Ikt. szám/ 
Véleményező szerv 

Vélemény érdemi megállapításai Megjegyzés 
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 A módosítással érintett ingatlan feltárása a 
0601 hrsz-ú, önkormányzati kezelésben lévő 
útról tervezett.  
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A módosítási ügyek felsorolása és összefoglalása után az alábbi véleményt adja: A véleményt tudomásul vettük.  
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A véleményt tudomásul vettük. 
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A földgáz elosztó vezeték és biztonsági 
övezete a tervlapokon szerepel. A védett és 
védőterületek előírásai a HÉSZ-ben továbbra 
is megmaradnak. 
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A megküldött adatszolgáltatásban (excel 
táblázat) Kisszállás közigazgatási területét 
érintően 59 db régészeti lelőhely szerepel. 
Ezek a tervlapokon feltüntetésre kerültek a 
küldött térinformatikai állományok alapján. A 
HÉSZ örökségvédelmi érintettségű 
mellékleteinek (6. és 7.) kiegészítését a 
véleményezési anyag eddig nem tartalmazta. 
Ezek kiegészítésre kerültek. 
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A véleményt tudomásul vettük. A Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. Bács-Kiskun Megyei 
Igazgatósága véleménye rendelkezésre áll. 
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A véleményt tudomásul vettük. 



32 
 

10
05

1/
12

/2
02

1 
BK

M
KH

 F
öl

dh
iv

at
al

i 
Fő

os
zt

ál
y 

 
 
A módosítási ügyek felsorolása után kifejti, hogy azok földvédelmi érdekeket nem 
sértenek. 
Általános tájékoztatást ad a termőföld védelméről szóló CXXIX. tv. előírásairól. 
Művelési ágakra lebontva megadja a község földterületeinek átlagos aranykorona 
értékét. 
 

A véleményt tudomásul vettük. 
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A véleményt tudomásul vettük. 
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A véleményt tudomásul vettük. 
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A véleményt tudomásul vettük. 
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Általános tájékoztatást ad az Országos Tűzvédelmi Szabályzat, a Katasztrófavédelmi 
Törvény, az Építési Törvény tűzvédelmi, polgári védelmi előírásaival kapcsolatban. 

A véleményt tudomásul vettük. 
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A véleményt tudomásul vettük. 
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A véleményt tudomásul vettük. 
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A véleményt tudomásul vettük. 
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A véleményt tudomásul vettük. 



37 
 

BK
M

KH
 Á

lla
m

i F
őé

pí
té

sz
i I

ro
da

 
BK

/A
FI

/1
58

-2
/2

02
2 

A módosítással kapcsolatos szakmai észrevételek: 

 

 
 
A válemény további része a tervmódosítási eljárásrenddel kapcsolatos szabályokról 
illetve a 2021. júliusában jelentősen módosult településredezési szabályokról 
tartalmaz tájékoztatást. 

Köszönettel vettük a részletes szakmai 
véleményt. 
Reflektálás a vélemény 4-6. pontjaira: A 
terveken a rajztechnika finomításra került: 
övezetek kitöltése egyértelműbben 
elhatárolható egymástól (pl. ökológiai 
folyosók) 
A helyrajzi számok mérete és láthatósága 
javítva lett (nagyobb betűméret). 
 
Az összes területi tervi övezet (OTRT és MvM 
rendelet mellékletek) térképi kivágata 
beillesztésre került a dokumentációba. (5. 
fejezet) 
 
Reflektálás vélemény 7-9. pontjaira: a HÉSZ 
módosító rendelet jelen Dokumentációban 
(záró véleményre) már az említett rendszerben 
került kidolgozásra, így a paragrafusok 
számozásának hibái javítva lettek. 
 
Reflektálás a vélemény 10-12. pontjaira: 
10. Az említett szakaszból csak a növények 

telepítési távolságának szabályozására 
vonatkozó rész és utalás kerül törlésre (ez 
nem HÉSZ „hatáskör”), az 1 fasor ültetési 
kötelezettség megmarad. 

11. A HÉSZ fogalom meghatározásainál [32.§ 
(2) bek. k) pont] a tanya fogalma 
pontosításra került. A HÉSZ 21.§ (1) 
bekezdés b) pontjának bd) alpontja az 
alábbiak szerint módosul: „Az SZ-1 jelű 
Szabályozási Terv tervlapjain jelölt tanyás 
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telkeken a maximális beépítettség lakó-, és 
gazdasági építményekre együttesen 4%, 
de legfeljebb 180 m2, építési helynek a 
kialakult beépítést kell tekinteni.” 
Így a Szabályozási terv jelmagyarázatának 
szövegezése és a HÉSZ szövegtörzse 
megegyezik: „tanyás telkek”, A HÉSZ-ben 
az eddig is fennálló, OTÉK-tól 
megengedőbb szabályozás (4%-os 
beépíthetőség) csak ezen telkekre 
vonatkozik. 
 
Ezen ingatlanok túlnyomó többsége kivett 
tanyaudvarral is rendelkezik (ezért lett 
tanyás telek a megnevezése a 
jelmagyarázatban is), de a szabályozás, 
feltételekkel lakóépület építését is engedi. 
 

12. A hatálybalépés 30 napra módosul az Elj. R. 
előírása alapján. 

 

A véleményezési dokumentáció elkészültével és annak közzététele után a véleményezési szakasz (államigazgatási szervek felé) megindításával 
párhuzamosan, 2021. december 20-án került megtartásra a 2. lakossági fórum a tervmódosítási eljárásban. A partnerségi egyeztetés „második 
szakaszának” keretében sem érkezett be kifogásoló észrevétel a tervanyaggal szemben. A lakossági fórumokról készült jegyzőkönyvek a 
Dokumentáció végén találhatóak. 
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3. Megalapozó vizsgálatok, alátámasztó javaslatok 

HATÁLYOS RENDEZÉSI ESZKÖZÖK 

Mivel jelen tervmódosítás a teljes közigazgatási területen generál változásokat így a hatályos 
rendezési eszközök jelen megalapozó és alátámasztó leírásban nem kerülnek külön 
megjelenítésre, vagy bemásolásra. A hatályos, teljes rendezési terv megtekinthető a Kisszállás 
község honlapján: a www.kisszallas.hu/onkormanyzat/rendezesi-terv linkre kattintva. 

KÖZLEKEDÉSI MUNKARÉSZ 

Jelen munkarész az e-ÚT 02.01.41 számú Útügyi Műszaki Előírás tartalma alapján készült, az 
abban szereplő munkarészek és iránymutatások Kisszállás településre és a konkrét tervezési 
feladatra történő aktualizálásával. 

A település tágabb térsége közlekedési kapcsolatainak vizsgálata: 
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A Bács-Kiskun Megyei Területrendezési Terv Szerkezeti Tervlapjának részlete alapján jól 
látható, hogy a térség közlekedés (közúti, vasúti) szempontjából is meghatározó csomópontja 
Kiskunhalas. 

 

A tervezett M9-es gyorsforgalmi út Kisszállás közigazgatási területén megközelítőleg K-NY-i 
irányban halad keresztül, északról elkerülve a belterületi lakóterületeket és Újfalú beépítésre 
szánt településrészét. 

A közigazgatási területet továbbá több, meglévő országos közlekedési hálózat is érinti. É-D-i 
irányban az 53. számú, közel K-NY-i irányban pedig az 55. számú fő közlekedési út halad át, 
melyek szintbeni körforgalmú csomópontja a belterülettől 2,1 km távolságban található. 

 

A Község Fő utcája egyben az 5416. számú országos közút. (Kisszállás – Jánoshalma térségi 
összekötő út) Belterületen és a meglévő belterület északi határától számított 1 km-es 
szakaszon aszfalt burkolattal ellátott, további szakaszán földút. (Jelentős szakaszát a tervezett 
M9-es gyorsforgalmi út rajztechnikai okokból kitakarja a megye szerkezeti tervlapján.) 
Belterületi szakaszán az 55. számú főút csatlakozásától a belterület északi határáig idén nyáron 
történt burkolatfelújítás.  

Az 55-ös számú főút mentén (Kisszállás közigazgatási területén a főút déli oldalán) a térségi 
kerékpárút már megépült. Annak nyomvonal a településrendezési eszközökön is „átkerül” a 
főút déli oldalára.  

A Megyei Területrendezési Terv az 53. számú főút mentén is térségi kerékpárút építését 
irányozza elő, mely a módosítás során ábrázolásra kerül a rendezési eszközökön. 

 

A közigazgatási területen megközelítőleg É-D irányban áthalad a 150-es számú Budapest 
(Soroksár) – Kelebia vasútvonal is. A vasútállomás meglévő felvételi épülete a központi 
belterülettől azonban távol helyezkedik el. A meglévő állomás épületet az 53-as számú fő 
közlekedési úttal az 54 318. számú közút köti össze.   

A közösségi közlekedés tekintetében, a vasútvonal és a vasútállomás közigazgatási területen 
belüli kedvezőtlen elhelyezkedése miatt az autóbuszforgalom a jelentősebb. A járatok 
jellemzően a főbb hivatásforgalmi (iskola, munkahely) irányokhoz – Kiskunhalas, Baja, Szeged 
– igazodnak.  

 

A belterületi településrészen a kerékpáros és gépjárműforgalom mindenhol azonos 
nyomvonalon folyik. Önálló kerékpárút vagy kerékpár és gyalogút nincs. 
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A település belső közlekedési hálózatának és létesítményeinek vizsgálata 

A belterületi településszerkezet a központi elhelyezkedésű tömböket leszámítva jellemzően 
derékszögű-hálós rendszerű a telepített falvakra jellemzően.  

Az átmenő forgalom a két fő közlekedési úton (53-as és 55-ös számú) történik. A településre 
érkező célforgalom jelentősebb része az 5416. számú országos közúton és annak belterületi 
szakaszán bonyolódik. Kisebb része a Kossuth utcát és az 53-as számú főutat összekötő ún. 
kápolnai úton történik, mely önkormányzati kezelésben van. Ez jellemzően a Kiskunhalas felől 
érkező célforgalom szempontjából jelentősebb. A település életében gyűjtőút szerepet tölt 
be, azonban annak kialakítása: burkolatszélesség, forgalomszabályozás, pályaszerkezet, 
padkakialakítás tekintetében nem felel meg egy gyűjtőút követelményeinek.  

A többi belterületi közút kiszolgáló és lakóút funkciót tölt be. 

A meglévő belterületi közterületek szabályozási szélessége, néhány utca kivételével jónak 
mondható. A meglévő közlekedési igényeket (megközelítés, parkolás) a szűkebb 
keresztmetszetű utcák (pl. Baba utca, Park utca) is biztosítani tudják.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A belterület közúthálózata (eltérő színnel a Fő utca és a belterülettel délről határos 55-ös főút) 
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A parkolás, gépjármű elhelyezés az intézmények esetében azok telkein vagy azok telkével 
határos közterületszakaszokon megoldott. A lakótömbök lazább, falusias jellegű beépítése 
pedig mindenhol lehetővé teszi a telken belüli gépjármű elhelyezést.  

A munkarész készítésének idejében, a községet is érintő 150-es számú vasútvonal 
korszerűsítésére irányuló beruházás, tervezési - engedélyezési fázisban van. A közigazgatási 
területen, az önkormányzati kezelésben lévő utakat érintően, jelenleg két szintbeni útátjáró 
üzemel az 1424+74 és az 1476+53 számú vasúti szelvényeknél. A vasútvonal felújításához 
kapcsolódóan egy új útátjáró létesül a vasút 1443+27 szelvényénél. (A meglévő állomás 
épülettől északra, a meglévő 0387/2 hrsz-ú önkormányzati közúthoz kapcsolódva.) 

 

 

A vasútvonal felújítása ugyanis a meglévő felvételi épülettől északra található ív korrekcióját 
is szükségessé teszi a távlati pályasebesség miatt. A vasútfelújításon dolgozó Tervezőcsoport 
2021. júliusi tájékoztatása alapján a meglévő állomáskörzet vágányai részben megmaradnak 
teherforgalom céljára, de az új átmenő fővágányok nyomvonala a korrekcióval érintett 
szakaszon eltér a jelenlegitől. (fenti ábra) Így a meglévő és megmaradó egyvágányú 
vasútvonal szakasz és az új átmenő fővágányok között egy elzárt, mezőgazdasági művelés alatt 
álló területrész alakul ki. Ezen terület megközelítését fogja biztosítani az új útátjáró, amelynek 
vasúti űrszelvényen kívül eső része önkormányzati kezelésbe kerül. Az útátjárók szakági 
engedélyezési tervei elkészültek, Kisszállás Község Önkormányzata a tervezett átjáró 
kialakításához támogató közútkezelői hozzájárulást adott, így az új átjáró a külterületi 
szabályozási terven megjelenítésre kerül.  



43 
 

A vasútvonal korszerűsítés végleges tervei, így a szükséges területkisajátítások pontos 
lehatárolása is, jelen dokumentáció készítésének időpontjában nem ismertek, így a 
Szabályozási Terven csak a tervezett útátjáró fog szerepelni. 

 

Kisszállás Község az e-ÚT 02.01.41 számú útügyi műszaki előírásban (2.1 fejezet) szereplő 
tervezési kategóriák tekintetében a „B” kategóriába tartozik. 

„B - Azon települések (városi státusz nélkül) melyeket érint jelenlegi vagy tervezett országos 
jelentőségű közlekedési hálózat”  

A műszaki előírás és a település besorolása alapján forgalmi tervezéssel jelen alátámasztó 
munkarész nem foglalkozik. A közeljövőben készülő teljesen új Településterv, szakági tervező 
által készített munkarészében lesz felülvizsgálva a község teljes közlekedési hálózata, így pl. a 
meglévő kápolnai út távlati szerepe, fejlesztési lehetőségei.  

 

Közlekedésfejlesztési javaslat 

(Tárgyi módosítások tekintetében) 

 

Az M9-es gyorsforgalmi út nyomvonala a Településszerkezeti terven ábrázolásra kerül. A 
gyorsforgalmi út meglévő és védendő beépítésre szánt területtől mért távolsága a 250 m-t 
mindenhol meghaladja. Az előzetes adatszolgáltatás alapján (NIF Zrt.) a nyomvonal 54-es és 
53-as számú főutak közti szakaszának csupán a tervezése! kezdődik meg a közeljövőben. A 
környezetvédelmi engedély megszerzésének tervezett időtartama (szintén csak erre a 
szakaszra) 2023. I. negyedév. Így a Településszerkezeti Terven is „megbontásra” kerül a 
nyomvonal, az 53-as számú főúttól keletre eső szakaszán „elvi nyomvonal” megnevezéssel a 
terv jelkulcsában. 

 

Az átmenő főutak (53-as, 55-ös) térségi szerepe várhatóan a jövőben sem változik. 

 

A Szerkezeti Terven egyéb mellékútként ábrázolásra kerül a 54 318. számú, jelenlegi 
vasútállomáshoz vezető út, hiszen a módosítás alapvető célja a területi tervekkel való 
összhang megteremtése. Megjegyzendő azonban, hogy annak jelenlegi szerepe a vasútvonal 
korszerűsítése után gyakorlatilag megszűnik. A személyforgalom számára új vasúti megálló 
létesül az 55-ös számú úttól délre. (Az új vasúti megálló és a hozzá vezető út végleges tervei 
még szintén nem ismertek.)  

 

Belterületet érintő konkrét módosítási ügyeknek az 1. számú és 6. számú ügy kivételével 
közlekedéssel kapcsolatos vonzata nincs. Azok célja a meglévő beépítéshez és 
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rendeltetésekhez igazodó szabályozás létrehozása. Az ingatlanok megközelítése mindenhol 
megoldott, új bejáró az országos és helyi közutak telkén nem tervezett. Új rendeltetések 
elhelyezése nem tervezett, így a parkolási igények is változatlanok maradnak. 

 

Az 1. szám ügynél az Orgona utca (Csap utcától nyugatra eső szakasza) szélességének 
növelését irányozza elő a Szabályozási Terv a 0894/7 helyrajzi számú ingatlan keleti 
nyúlványának közterületi szabályozásával. Ezen területrész a valóságban is az itt meglévő 
lakóépület és a mezőgazdasági épületek megközelítését szolgálja. Az út ezen szakasza jelenleg 
zúzott kővel borított. A tervezett szabályozással, útépítés esetén megfelelő burkolatszélesség 
alakítható ki, valamint az út további tartozékai (padka, csapadék szikkasztó árok) is 
biztonsággal kialakíthatók. A szabályozást indokolja, hogy a meglévő gázvezeték egy szakasza 
is a 0894/7 hrsz-ú ingatlanra esik. 

 

 

A 6. számú ügynél a Jókai, Malom, Május 1 és Vetőmag utcák által határolt tömbben a 
tervezett tömbfeltárás megszüntetésre kerül. A 694/3 hrsz-ú ingatlan így közterületkapcsolat 
nélkül marad. A tervezett szabályozás az ingatlan területét javasolt telekalakítással 
beolvasztásra javasolja a 695, 696, 698 hrsz-ú ingatlanok területébe. 
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VÍZÜGY, VÍZVÉDELEM 

 

Kisszállás Község az Alsó-Tisza vízgyűjtő területéhez tartozik. Az Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi 
Igazgatóság (ATIVIZIG) részletes előzetes adatszolgáltatásában megküldte a kezelésében 
található csatornák nyomvonalát térinformatikai állományban és topográfiai térképen is. Az 
adatszolgáltatás a belvízzel veszélyeztetett területek lehatárolását is tartalmazta.  

 

Kisszállás teljes közigazgatási területe vízminőség védelmi területbe tartozik a 9/2019. (VI. 14.) 
MvM rendelet alapján.  

 

Belvízveszélyes területekként a tervezett rendezési eszközökön csak a belvízzel közepesen és 
erősen veszélyeztetett területek kerülnek lehatárolásra. Ezen területek kiterjedése az új 
Megyeterv övezeti tervlapjának (rendszeresen belvízjárta térség) lehatárolásával azonos.   

 

Belvízzel közepesen és erősen veszélyeztetett településrészek: 

 

Az érintett területeken, Újfalu településrész beépítésre szánt lakóterületeinek (már meglévő 
építési övezetek) kivételével csak beépítésre nem szánt területek találhatók.  
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Az ATIVIZIG kezelésében lévő csatornahálózatok Kisszálláson 
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A meglévő csatornák partéle mentén biztosítandó védősávokról a hatályos HÉSZ már 
rendelkezik. 

A vízvédelem érdekében a HÉSZ környezetvédelmi előírásai – 29.§ (3) bekezdés – az alábbi 
ponttal egészül ki: 

 
„A felszíni és a felszín alatti vizekbe közvetlenül vagy közvetetten bevezetésre kerülő 
szennyezett vizek esetében vizsgálni szükséges, hogy a bevezetésre tervezett szennyező 
komponensek nem okozzák-e a felszíni és a felszín alatti víz aktuális állapotának romlását. 
Amelyek rontják az aktuális vízállapotot, azokat csak a szükséges tisztítás után lehet bevezetni 
a vizekbe.” 
 

A belvízzel veszélyeztetett területek védelme érdekében pedig a meglévő védőterületekre 
vonatkozó előírások egészülnek ki az alábbi új bekezdéssel: 

„A szabályozási terven lehatárolt „Belvízzel veszélyeztetett területeken a huzamos emberi 
tartózkodásra szolgáló épületrész földszinti padlószintje a csatlakozó rendezett terep 
szintjéhez képest legalább 50 cm-rel magasabban épüljön. Terepszint alatti épületszint nem 
építhető.” 
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ZÖLDFELÜLETI, TÁJRENDEZÉSI MUNKARÉSZ 

 

Tájhasználati szempontból legjelentősebb tervi változás az erdőterületek jelentős 
növekedése. Jellemzően a közigazgatási terület északi és keleti részén jelentős az 
erdőterületek aránya.  

A módosítással az új Megyetervben, egyben az Országos Erdőállomány Adattárban lehatárolt 
erdők 98%-a erdő területfelhasználási egységbe kerül. (A térkép alapú számítást, 
részletesebben a területrendezési tervekkel való összhang igazolására készült fejezet 
tartalmazza) 

 

Az erdők védettség szerinti besorolását megvizsgálva a 
NÉBIH online térképi nyilvántartásában (fenti ábra) látható, 
hogy védett erdő nem található a közigazgatási területen. A 
hatályos szabályozásban az erdőterületek természetvédelmi 
szempontból történő megkülönböztetése így indokolatlan, 
azok megszüntetésre kerülnek. A Kiskunsági Nemzeti Park 
adatszolgáltatásában megküldött, természetvédelmi, 
tájképvédelmi vonatkozású területek természetesen 
lehatárolásra kerülnek a rendezési eszközökön, és ezen 
területekre vonatkozó településrendezési korlátozásokat (pl. 
beépítésre szánt terület kijelölésének tilalma) is figyelembe 
veszi a módosítás, így a természetvédelmi érdekek nem 
sérülnek.   
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Megállapítható továbbá, hogy a jelen módosításban kijelölt erdőterületek szinte teljes 
területe a valóságban is erdőként funkcionál már. Ez a műholdfelvételekre megfelelően 
ránagyítva egyértelműen látható.  

Az alábbi képen egy véletlenszerűen kiválasztott jelentősebb területű, jelen módosításban 
kijelölt erdőterület látható (0631/4 hrsz-ú ingatlan) 

 

 

Szintén ezen elv mentén az általános mezőgazdasági területek természetvédelmi szempontú 
kategorizálása is megszűnik a módosítással.  

A jelenlegi Má-2 (Má-2*) és Má-3 övezetek megszüntetésre kerülnek. Az Má-2 – 
természetközeli mezőgazdasági terület övezete – előírásai részben településképi szabályozást 
tartalmaznak: HÉSZ 21.§ (2) bekezdés c) pont: „Az övezetben aszfaltút és légvezeték nem 
létesíthető.” A beépítés feltételei – meglévő tanyaudvarok vonatkozásában – pedig 
megegyeznek az Má-1 övezetével.  

A természetközeli területek védelme érdekében a gyep, nádas művelési ágban új épület 
elhelyezése továbbra sem lesz megengedett. A vonatkozó HÉSZ rendelkezés (20.§ /4/ bekezd.) 
továbbá kiegészül a rét és legelő művelési ágakkal.  Így a természetvédelmi érdekek nem 
sérülnek, sőt javulnak. 

Az Má-3 jelű fejlesztési övezet az M9 gyorsforgalmi út régi nyomvonalának 300 – 300 m-es 
körzetében került kijelölésre. Tekintettel arra, hogy a gyorsforgalmi út tervezett nyomvonala 
az igazgatási terület jelentős részén nem végleges és változott is a területi terveken, így ezen 
övezet szintén indokolatlan már. A nyomvonal menti védősávok (vonatkozó OTÉK szabályozás 
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szerint ez az út tengelyétől számított 250-250 m) kijelölésével az építési tevékenység 
megfelelően szabályozható ezen a területrészen. 
 
A belterületet érintő módosítási ügyek közül az 5-ös és a 8-as érint zöldterületet.  
 
Az 5-ös számú ügynél a 442 hrsz-ú ingatlan délkeleti nyúlványa (mely zöldterületi besorolást 
kap) jelenleg is zöldfelülettel fedett. A módosítást alapvetően az új alaptérképre történő 
átdolgozás indokolja. 
 
Hasonlóan a 8-as számú ügyhöz. A Polgármesteri Hivatal telkének településközponti vegyes 
övezeti besorolása a hatályos telekhatárokhoz igazodik. A telek északi és déli részén kialakult 
közparkként funkcionáló terület a valóságban természetesen továbbra is közparként kerül 
fenntartásra, ennek érdekében beültetési kötelezettség kerül előírásra. 
 

 

4. A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való 
összhangjának bemutatása 

 

Kisszállás hosszútávú fejlesztési koncepciója 2001-ben készült, mely 2007-ben, az „alapterv” 
készítése előtt kiegészítésre került.  

A koncepció megállapításai tárgyi tervmódosításra nincsenek jelentős kihatással. 
Lakóterületekre vonatkozó megállapítások: 

„Az érvényben lévő belterület rendezési tervben a lakóterületek (tömbök) építési övezeti 
besorolásai megfelelnek a jelenlegi igényeknek és elvárásoknak. Ezért ezek kialakult építési 
jellegét és besorolását továbbra is meg kell tartani a készítendő új szabályozási tervben.” 

A lakóterületeket érintő módosítások (1,7,9 számú ügyek) éppen a lakótömbök kialakult 
beépítéséhez való jobb alkalmazkodást segítik.  

  

A hatályos fejlesztési koncepció sok megállapítása tekintetében idejét múlt, a rendezési 
eszközök teljes felülvizsgálata során várhatóan teljesen új fejlesztési munkarész fog készülni. 

 

5. A változás országos területrendezési tervvel való 
összefüggéseinek bemutatása 

 
Az 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklet 1.2.2. pontja a településszerkezeti terv 
alátámasztó munkarészei között előírja a „területrendezési tervek és a településszerkezeti 
terv összhangját igazoló térkép” „és leírás (számítás)” készítését.  
A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 
törvény (továbbiakban OTrT), valamint a területrendezési tervek készítésének és 
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alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) Kormányrendelet 
(továbbiakban MVM rendelet) rendelkezik az ország területeinek használati módjáról és 
szabályairól.  

Kisszállás az Ország Szerkezeti Tervében 
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Országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények Kisszállást érintő elemei: 

4/1. melléklet    
1. táblázat: távlati gyorsforgalmi utak: 

M9 gyorsforgalmi út – tervezett szakasz - Nagycenk (M85) – 
Szombathely –Vasvár Rábahídvég (M80) Vasvár (M80) – Zalaegerszeg –
Nagykanizsa – Kaposvár – Dombóvár –Szekszárd - Dusnok – Szeged 
(M5) 

 
3.1 táblázat: távlati főutak meglévő szakaszai 
 
   53. számú főút - Solt (52. sz. főút) – Kiskunhalas – Tompa – (Szerbia) 
   55. számú főút - Szeged (5. sz. főút) – Baja – Bátaszék (M6) 
 
 
4/2. melléklet 
Meglévő országos törzshálózati vasúti pályák 

150-es vonalszámú - Budapest [IX. kerület, Ferencváros] – Kelebia – 
(Szerbia) 

 
A módosítással az infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények pontos, hatályos OTRT 
szerinti megnevezése a településszerkezeti tervlapon feltüntetésre kerül. 
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Országos övezetekkel való összhang vizsgálata 
 

Az OTrT 19. § (1) bekezdés szerint az országos övezetek a következők (Kisszállás területét is 
érintő övezetek kiemelve):  
 
1. ökológiai hálózat magterületének övezete,  
2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete,  
3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete,  
4. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete,  
5. jó termőhelyi adottságú szántók övezete,  
6. erdők övezete,  
7. erdőtelepítésre javasolt terület övezete,  
8. tájképvédelmi terület övezete,  
9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete,  
10. vízminőség-védelmi terület övezete,  
11. nagyvízi meder övezete,  
12. VTT-tározók övezete,  
13. honvédelmi és katonai célú terület övezete. 
 

 
Az OTrT 3/1. számú rajzi mellékletét (sárga=ökológiai folyósó, zöld=magterület) és a hatályos 
rendezési eszközök ökológiai hálózati elemeit összevetve látható, hogy azok teljes mértékben 
egyeznek.  
 
A Kiskunsági Nemzeti Park előzetes adatszolgáltatása és tájékoztatása alapján azonban az 
ökológiai hálózatok területe eltér az OTRT-ben meghatározott területektől. Így a módosítás 
során az ökológiai folyósók területe az adatszolgáltatás alapján módosul. 
Részlet az előzetes tájékoztatásból: 
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 „A KNPI ezúton szeretné felhívni a figyelmet, hogy a megküldött adatszolgáltatásban az 
Országos Ökológia Hálózat övezeteinek lehatárolása eltér a Magyarország és egyes kiemelt 
térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 3/1. mellékletében 
(továbbiakban MTrT) meghatározottaktól. A települési tervekben az országostól eltérő 
lehatárolás szerepeltetésére a MTrT. 23. § (2) alapján van lehetőség, miszerint:  
 
A településrendezési eszközök készítésénél a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv 
térségi övezeteinek lehatárolásához képest a térségi övezetek csak - az e törvény 
felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott - illetékes 
államigazgatási szervek egyetértése esetén változtathatók meg, kivéve a 22. § szerinti esetet. 
Ha az illetékes államigazgatási szervnek a térségi övezet lehatárolására vonatkozó 
adatszolgáltatása eltér az OTrT-ben, a területrendezésért felelős miniszter 19. § (4) bekezdése 
szerinti rendeletében, illetve a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben 
meghatározott övezeti lehatárolástól, a településrendezési eszköz készítése során a települési 
önkormányzat számára kedvezőbb lehatárolás szerepeltethető, kivéve, ha az jogszabályba 
ütközik.” 
 
 
Elhelyezkedésüket az alábbi ábra mutatja. (pirossal-magterületek, sárgával – ökológiai 
folyosók) 
 

 
  
Az ökológiai hálózatok területén tárgyi módosításban sem kerül kijelölésre új beépítésre 
szánt terület. 
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A fenti térkép a 
beépítésre szánt 
területek és a 

kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek (OTrT 3/2. melléklet) viszonyát mutatja be. 
Beépítésre szánt terület a kiváló adottságú szántóterületeken belül továbbra sem kerül 
kijelölésre. Beépítésre szánt terület (ipari) az övezeten belül csak egy helyen került kijelölésre 
korábban, a belterület északkeleti sarkánál (szennyvíztisztító telep), még a jelenlegi módosítás 
előtt jogszerűen elfogadottan. 
 
 
Jó termőhelyi adottságú szántóterületek és a beépítésre szánt területek viszonya látható az 
alábbi térképen.  
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Jó termőhelyi adottságú szántók területén az eljárásban nem lesz kijelölve beépítésre szánt 
terület. 

 
Országos erdők övezete OTrT 3/3. melléklete 

 
Jelen módosítás jelentős mértékben érinti az országos erdők övezetét. Az OTrT előírja: „Az 
erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a településrendezési eszközében 
legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolnia”, néhány területet, pl. 
a törvény hatálybalépését megelőzően kijelölt beépítésre szánt területeket, valamint a települési 
térség területein lévő erdők övezetének területét a számításnál figyelmen kívül kell hagyni.   
 

 
A fenti térképszelvényből és jelmagyarázatából egyszerűen kiszámolható, hogy az országos 
erőövezet 98,9 %-a, a településrendezési eszközökben erdőterületként kerül kijelölésre az 
eljárásban. Így a fenti OTRT előírás teljesül.  
 
Az 1-es és 10-es számú módosítási ügyek esetében új beépítésre szánt területek kerülnek 
kijelölésre, azonban az ingatlanokon meglévő és tervezett rendeltetések (1-es ügy: lakóépület, 10-
es ügy: lakóépület, szálláshely szolgáltatás) nem igénylik védőterületek (pl. erdő, zöldterület) 
kijelölését. A közigazgatási terület egyéb részein a hatályos tervhez képest jelentős területű 
erdőterületek kerültek kijelölésre így az OTRT 12.§ (3) bekezdésének előírása teljesül. 
 
Országos erdőtelepítésre javasolt terület övezete és a módosítási helyszín viszonya: 
 
Az MVM rendelet 3. § (1) bekezdés szerint a „település-rendezési eszközök készítése során az 
Országos Erdőállomány Adattárban nem szereplő erdőterület terület-felhasználási egységeket 
a település-fejlesztési és településrendezési célokkal összhangban - a természeti és kulturális 
örökségi értékek sérelme nélkül - az erdőtelepítésre javasolt övezet területén javasolt 
kijelölni.  
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Az erőtelepítésre javasolt területek a Településrendezési Eszközökön feltüntetésre 
kerülnek, tájékoztató jelleggel. Az övezeten belül azonban erdőterület, egyelőre nem kerül 
kijelölésre. 
 
 
 
 
Az alábbi ábrán látható, az erőtelepítésre javasolt területek és a beépítésre szánt területek 
viszonya. Új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre az övezetben jelen eljárásban. 
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Az MVM rend. 3. melléklete szerinti tájképvédelmi területek. A Kiskunsági Nemzeti Park 
előzetes tájékoztatása alapján a tájképvédelmi területek kiterjedése nem változott.  

 
MVM Rend 4.§ (2) – (4) bekezdés: 
„(2)A tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a tájképi egység, a hagyományos 
tájhasználat fennmaradása, valamint a tájba illesztés biztosítása érdekében – a településkép 
védelméről szóló törvény vagy annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabály eltérő 
rendelkezésének hiányában – meg kell határozni 
a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi 
szabályait, 
b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti 
településképi rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet) a településképi 
követelményeket. 
(3) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 
(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai 
infrastruktúra hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a 
hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások 
alkalmazásával kell megvalósítani.” 
 
Fenti előírásokat a hatályos HÉSZ és a településkép védelméről szóló rendelet is figyelembe 
veszi. 
 
 
 
 
 
 
 
 



62 
 

Vízminőség védelmi terület övezete (MVM rend. 4. melléklet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A vízminőség védelmi terület övezetébe a község teljes közigazgatási területe, így jelen 
módosítási helyszínek is beletartoznak. 
Az MVM rendelet 5. § (2) bekezdés előírja: „A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó 
települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett 
területeket. A kijelölt vízvédelemmel érintett területekre vonatkozó egyedi szabályokat a helyi 
építési szabályzatban kell megállapítani.” 
  
A hatályos HÉSZ az alábbi vízvédelmi előírásokat teszi: 
„29.§ (3) A vízvédelem érdekében 
a) Átmeneti megoldásként a szennyvízcsatorna hálózat megépítéséig csak szigorúan vízzáró 
szennyvízgyűjtőtároló építhető. A szennyvíz rendszeres szállítását igazolni kell. A 
szennyvízcsatorna hálózat megépítését követően az ingatlanokat be kell kötni a 
szennyvízcsatorna hálózatba. 
b) A beépített területektől távol eső, a gazdaságosan nem csatornázható, laza, szétszórt 
beépítésű területeken, tanyák és egyedül álló épületek, épületegyüttesek szennyvízkezelési 
módja talajmechanikaiszakvéleményre alapozva határozandó meg.” 
 
30.§ (2) Az egyes vonalas létesítmények védősávjait a szabályozási és övezeti terv „védőterület 
határa” jellel ábrázolja. A védőterületen belül építés csak az illetékes szakhatóság 
hozzájárulásával lehetséges: 
a) vízügyi közvetlen védőterületek, amelyen belül vízügyi érdekből az építés korlátozott: 
állami csatornáknál partéltől: 10 m szabadon hagyandó, állandó épület min.15 m-re, 
társulati csatornánál partéltől: 4 m szabadon hagyandó, állandó épület min.10 m-re” 
 
A szennyvízcsatorna hálózat belterületen az elmúlt időszakban kiépült. A HÉSZ 29.§. (3) 
bekezdése új ponttal egészül ki, eleget téve MvM rendelet előírásainak. 
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A községet nem érintő országos övezetek (OTRT és MvM rendelet) 
Nagyvízi meder övezete: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VTT tározók övezete:  
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Honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett települések: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ökológiai hálózat puffer területei: (pufferterület citromsárga) 
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Világörökségi és világörökség várományos helyszínek: 

 
 

6. Bács-Kiskun Megye Területrendezési tervével való összhang vizsgálata 
 
 
A megyei terv tekintetében Bács-Kiskun Megye Közgyűlésének 7/2020. (VII.8.) önkormányzati 
rendeletével hatályba léptetett területrendezési tervét (továbbiakban: megyeterv) vesszük 
alapul.  

 
 
 

Kisszállás és környéke Bács-Kiskun Megye Szerkezeti Tervében – részlet 
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Térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények 
 
Kisszállás településrendezési eszközeinek jelen módosítása nem változtatja meg az térségi 
szerkezeti elemeket, a közlekedési és közmű-infrastruktúra elemei változatlanok maradnak. 
Azok szabatos megnevezése a tervlapokon a teljes felülvizsgálati eljárás során biztosítva lesz: 
 
Kisszállást érintő szerkezeti elemek: 
 

- Tervezett gyorsforgalmi utak - M9 gyorsforgalmi út – tervezett szakasz - Nagycenk 
(M85) – Szombathely –Vasvár Rábahídvég (M80) Vasvár (M80) – Zalaegerszeg –
Nagykanizsa – Kaposvár – Dombóvár –Szekszárd - Dusnok – Szeged (M5) 
 

- Meglévő főutak  
53. számú főút - Solt (52. sz. főút) – Kiskunhalas – Tompa – (Szerbia) 
55. számú főút - Szeged (5. sz. főút) – Baja – Bátaszék (M6) 
 

- Meglévő térségi szerepű összekötő utak – 5416. j. Jánoshalma – Kisszállás ök. út. 
- Meglévő egyéb mellékutak – 54318 Kisszállás állomáshoz vezető út 
- Tervezett egyéb mellékutak – 5416. j. Jánoshalma - Kisszállás 
- Egyéb kerékpárútvonalak: 

 
- Meglévő országos törzshálózati vasúti pálya – 150 Budapest [IX. kerület, Ferencváros] 

– Kelebia – (Szerbia) 
- Meglévő térségi földgázelosztó vezeték – Kisszállás ellátó vezeték (1/13. melléklet) 
- Térségi belvíz- és öntözőcsatorna (1/16. melléklet 2. táblázat 17. sor) 

 
 
 
Megyeterv Területfelhasználási térségeinek kiterjedése Kisszálláson (1/2. melléklet alapján 
alapján)  
Erdőgazdálkodási térség:   3499 ha   37 %  
Mezőgazdasági térség:   5324 ha   59 %  
Vízgazdálkodási térség:   56 ha    0 %  
Települési térség:    368 ha   4 % 
  

 
 
 

Megyeterv övezetei  
A Kisszállás területét érintő övezetek kiemelve:  
 
„5. § (2) Az OTrT-ben és az MvM rendeletben meghatározott megyei övezetek közül  
a) az ásványi nyersanyagvagyon övezetét a 3/9. melléklet,  
b) a rendszeresen belvízjárta terület övezetét a 3/10. melléklet,  
c) a tanyás területek övezetéhez tartozó települések területét a 3/11. melléklet, és  
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d) a földtani veszélyforrás terület övezetét a 3/12. melléklet  
tartalmazza.  
(3) Az OTrT 24. §-a alapján egyedileg meghatározott megyei övezetek közül  
a) a városkörnyéki településegyüttesek övezetéhez tartozó városkörnyékeket a 3/13.  
melléklet,  
b) a különleges eszközökkel fejlesztendő területek övezetét a 3/14. melléklet,  
c) a gépjárműgyártási beszállítói terület övezetét a 3/15. melléklet,  
d) a híd gazdaságfejlesztési térség övezetét a 3/16. melléklet,  
e) az együtt élő négy város térségének övezetét a 3/17. melléklet,  
f) a kötött pályás gazdasági terület övezetét a 3/18. melléklet,  
g) az általános turisztikai fejlesztés övezetét a 3/19. melléklet,  
h) a pusztai turizmusfejlesztés övezetét a 3/20. melléklet,  
i) a pincefalvak övezetét a 3/21. melléklet,  
j) a gyógyhelyek és gyógyfürdők övezetét a 3/22. melléklet,  
k) a Duna menti térség övezetét a 3/23. melléklet,  
l) a natúrpark terület övezetét a 3/24. melléklet,  
m) a napelempark elhelyezésére szolgáló különleges övezetet a 3/25. melléklet,  
n) a geotermikus energia hasznosítását szolgáló övezetet a 3/26. melléklet, és  
o) a klímaváltozással fokozottan érintett térség övezetét a 3/27. melléklet  
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Fenti térkép a megyei erdőgazdálkodási térség, valamint a megyei mezőgazdasági térség 
viszonyát ábrázolja a település közigazgatási területén belül. 
Kiszámolható, hogy a Megyeterven mezőgazdasági térségként szereplő területek 97,5%-a 
mezőgazdasági területként kerül kijelölésre jelen eljárásban. (Leszámításra kerül az 
erdőtelepítésre javasolt terület.) 
Így az OTrT 11. § b) pontjának előírása teljesül: 
„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,”  
 
 
 
 
A rendszeresen belvízjárta terület övezetébe az OTrT szerint „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”.  
Az MvM rendelet 9. § (1) bekezdése értelmében „rendszeres belvízjárta terület övezetében új 
beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a vízügyi igazgatási szerv a település-
rendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott véleményében hozzájárul."  
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Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság előzetes adatszolgáltatásként megküldte a belvízzel 
veszélyeztetett területek kiterjedését. A településrendezési eszközökön jelen eljárásban a 
belvízzel közepesen vagy erősen veszélyeztetett területek kerülnek feltüntetésre. 
 
 

BKMTrT övezeti tervlap részlete: 
rendszeresen belvízjárta terület  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság adatszolgáltatása: 
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A Megyeterv övezeti tervlapján és az adatszolgáltatáson a belvízzel veszélyeztetett 
területek lehatárolása megegyezik. Ezeken a területeken az eljárásban nem kerül kijelölésre 
beépítésre szánt terület. 
 
 
Kisszállás község a tanyás területek övezetébe 
tartozik. 
Az MVM rendelet 10. § (2) bekezdése 
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) a településrendezési eszközökben a 
területfelhasználás és az építés helyi rendjének 
egyedi szabályait, 
b) az a) pont szerinti egyedi szabályokkal érintett 
területre a településképi rendeletben a 
településképi követelményeket. 
 
A hatályos rendezési terv tanyás mezőgazdasági területekre vonatkozó előírásai több ponton 
is megengedőbbek az OTÉK-nál (beépítettség mértéke, telekméret) a tanyaudvarok meglévő 
beépítettségéhez jobban igazodva. A meglévő tanyaudvarok is jelölve vannak a Szabályozási 
Terven. A hatályos terv teljes felülvizsgálatakor a mezőgazdasági (egyben tanyás) 
településrészek szabályozásának felülvizsgálata is meg fog történni. 
 
 
Kisszállás község a városkörnyéki 
településegyüttesek övezete 
tekintetében Tompa 
vonzáskörzetébe tartozik, Kelebia 
községgel együtt.  
 
A Megyeterv értelmében: 
„városkörnyéki településegyüttesek: 
a megye városainak és a város 
térségéhez tartozó olyan 
településeknek az együttese, amely 
központi városának, esetenként a 
településegyüttes más 
településeinek intézményeit, 
közlekedési és közműhálózatait, 
valamint kereskedelmi és szolgáltató létesítményeit, munkahelyeit más, a 
településegyütteshez tartozó település lakossága is használja.”  
Az övezeti tervlap magyarázata közli: „a megye egyes városkörnyékeihez tartozó területeket 
a terv a járási beosztás szem előtt tartásával úgy alakítja ki, hogy azok a lehető legteljesebben 
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a városok tényleges szomszédságait fedjék le, teljeskörűen, de átfedések nélkül. A beosztás 
nem kizárólagos érvényű az egyes intézmények ellátási körzetét tekintve, azokat az érintett 
önkormányzatok az adott szakterület sajátosságainak megfelelően eltérő módon is 
megállapíthatják”.  
Nem elhanyagolható Kiskunhalas város hatása sem a község életében (iskolák, 
munkahelyek, kereskedelmi-rekreációs szolgáltatások), sőt jobban érvényesül, mint Tompa 
város központképző hatása. A két város távolságra is közel azonos Kisszállástól. Mivel a 
Megyeterv ezen övezet tekintetében semmilyen konkrét előírást vagy rendezési feladatot 
nem foganatosít így csak jelen alátámasztó munkarészben kerül szerepeltetésre. 
 
 
Gazdasági, innovációs fejlesztési térségek  
A Megyeterv 6. § (2)-(3) bekezdése 
gazdasági, innovációs fejlesztési térségeket 
jelöl ki, amelyek területén belül a 
kereskedelmi szolgáltató gazdasági 
területegységeken (Gksz) sajátos építési 
övezetek jelölhetők ki.  
A sajátos Gksz övezetekben a környék 
lakosságának, intézményeinek zavarása 
nélkül az OTÉK 2. mellékletében 
meghatározottnál az építési telek 
legnagyobb beépítettsége legfeljebb 10%-
kal nagyobb, az építési telek legkisebb 
zöldfelülete pedig legfeljebb 5%-kal kisebb 
lehet.  
 
A településrendezési tervben kijelölt Gksz 
építési övezetekbe tartozó telkek esetében 
a meglévő beépítettség sehol sem közelíti meg az építési övezetre előírt felső határértéket. A 
legintenzívebben beépített telek esetében sem, ami 742/4 hrsz-ú ingatlan. Beépítettség 36%, 
maximális beépíthetőség: 50 %, ami az adott telek esetében még több mint bruttó 4000 m2 
bővítési lehetőséget ad. Továbbá Kisszállás Község Önkormányzat nem tud egyéb, jelentős 
bővítési, fejlesztési igényekről a gazdasági területek vonatkozásában. Így ezen lehetőséggel 
nem él a Község a tervmódosítás során. 
 
 
Kisszállás a „Gazdasági innovációs fejlesztési térségek” tekintetében a Kötött pályás gazdasági 
terület övezetében is érintett. Az övezetben a barnamezős, vagy a település beépített 
területéhez csatlakozó területrészen, a működő vasútállomás felvételi épületének kijáratától 
a telek bejáratáig a legrövidebb gyalogos megközelítési úton mérve legfeljebb 500 m-es 
távolságon belül alkalmazható a már említett sajátos Gksz övezet. 
 
A 150-es számú vasútvonal és az 53. számú út közötti területen kijelölt gazdasági területek 
(Gksz) beletartoznak a fent említett 500 m-es körzetbe. Mind a meglévő felvételi épület, 
mind a tervezett vasúti megálló tekintetében. A területen lévő telkek beépítettsége 
azonban itt sem indokolja a különleges övezet alkalmazását.  
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A Megyeterv övezeti tervlapja a kötött pályás gazdasági terület övezetében ugyanazokat a 
területfoltokat állapítja meg Kisszállás igazgatási területén, mint különleges eszközökkel 
fejlesztendő terület övezetében. 
 
 
 
 
A Megyeterv 8. § (1) bekezdése értelmében 
Kisszállás érintett területein belül 
létrehozható különleges napelempark 
elhelyezésére szolgáló terület a következők 
szerint:  
„A napelempark elhelyezésére szolgáló 
különleges övezet a megye településeinek a 
településrendezési tervében a 3/25. 
mellékleten kijelölt területrészen 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.”  
Az övezetet a vonatkozó megyei tervlap olyan módon tünteti fel, hogy abba csak az 
erőgazdálkodási térségek nem tartoznak bele. Megjegyzendő, hogy a Megyeterv szerkezeti 
tervlapja Kisszállás község igazgatási területére nem is irányoz elő tervezett, 5 MW-nál 
nagyobb naperőművet.  
Ennek alapján nem kerül kijelölésre napelempark elhelyezésére szolgáló terület jelen 
eljárásban. 
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Klímaváltozással fokozottan érintett térség  
Kisszállás igazgatási területe az 
övezetbe tartozik, mert adottságai 
miatt a vízmegtartó vízgazdálkodás 
és a víztakarékos mezőgazdálkodás 
elterjesztése kimagaslóan fontos 
cél. A településfejlesztési 
koncepcióban és integrált 
településfejlesztési stratégiában 
szerepeltetni kell a kapcsolódó 
intézkedéseket. Nagyrészt a 
Homokhátság területén érvényes 
ez az előírás, ahol a sajátos 
talajszerkezet és a klímaviszonyok 
miatt az aszályosság jelensége a 
Pálfai-féle aszályossági indexszel 
kimutathatóan a sokéves országos 
átlagnál lényegesen nagyobb mértékben jelentkezik. Kisszállás településfejlesztési 
dokumentumainak ezután sorra kerülő felülvizsgálata során vizsgálni kell a térségi övezetre 
vonatkozó célok teljesülését. 
 
A Megyeterv, Kisszállás Közigazgatási Területét nem érintő övezeti tervlapjai: 

3/9. Ásványi nyersanyagvagyon övezete: 
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3/12. Földtani veszélyforrás övezete: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/15. Gépjárműgyártási beszállítói terület övezete: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/16. Híd gazdaságfejlesztési körzet övezete: 
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3/17. Az együtt élő négy város térségének övezete: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/19. Általános turisztikai fejlesztés övezete: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/20. A pusztai turizmusfejlesztés övezete: 
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3/21. Pincefalvak övezete: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/22. A gyógyhelyek és gyógyfürdők övezete: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/23. Duna-menti térség övezete: 
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3/24. Natúrpark terület övezete: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/26. A geotermikus energia hasznosítását szolgáló övezet: 
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A területrendezési tervek nem tartalmazzák az Országos Gyümölcs Kataszterrel kapcsolatos 
nyilvántartásokat, azonban az említett területre OTRT előírás vonatkozik: 

 
Az OTRT 13.§ (2) bekezdése értelmében az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. 
osztályú területeihez tartozó földrészlet - a különleges mezőgazdasági üzemi terület 
kivételével - nem minősíthető beépítésre szánt területté.  
 

A NÉBIH weboldaláról letöltésre kerültek a Kisszállás közigazgatási területén nyilvántartott 
gyümölcs kataszteri területek. Az adatbázisok külön tartalmazzák a 2014 előtt és 2014 után 
felvitt adatokat: 

 

 

A 0261/2,3,4,6,8,11,12 és 0263/9 helyrajzi számú ingatlanok a hatályos alaptérképen is 
szerepelnek, a nyilvántartott területtel. Ezek jelölésre kerültek a rendezési eszközökön. 

 

A 0437/7,9,10 helyrajzi számú ingatlanok nem léteznek csak a 0437/11 hrsz, ami szintén 
jelölve lett a rendezési eszközökön, mint gyümölcs kataszteri terület. A kataszterben szereplő 
területi adatokból azonban nagy valószínűséggel megállapítható, hogy az érintett ingatlanok 
(/7,9,10) összevonásra kerültek, kiadva a 0437/11 hrsz-ú ingatlan jelenlegi területét. 

A 0839/2,3,4,5 helyrajzi számú ingatlanok nem léteznek a hatályos alaptérképen. Feltehetően 
telekalakítási eljárás történt. Az érintett tömböket (0839-el kezdődő ingatlanok) vizsgálva a 
nagy felbontású ortofotón, megállapítható, hogy azokon szántóföldi művelés folyik, 
gyümölcsös nem található. Ezen a területen nem került kijelölésre gyümölcs kataszteri terület.  
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Egyik területen sincs kijelölve beépítésre szánt terület, így az OTRT fenti előírása teljesül. 

 

Az Országos Borszőlő Termőhelyi Kataszter területeire szintén új beépítésre szánt területek 
kijelölésének tilalma vonatkozik OTRT előírásként. 

A Nemzeti Földügyi Központ adatszolgáltatása alapján a borszőlő termőhelyek feltüntetésre 
kerültek a tervlapokon. Ezen területek a közigazgatási terület északi részén találhatók, két 
tömbben, összesen mintegy 47,95 ha területen. 

Részben átfedést mutat a gyümölcs kataszteri területekkel a 0261/2,3,4,6,8,11,12 helyrajzi 
számú földrészletek tekintetében. Sem a hatályos tervben, sem jelen módosításban nem 
érintettek beépítésre szánt területekkel a borszőlő termőhelyek.  

 

7. Határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításához, elfogadva, 
változtatás nélkül a 79/2022. (IV. 28.) K. t. határozattal 

 
 
Kisszállás Község Önkormányzata az alábbiak szerint módosítja a község 161/2007. (XI. 29.) K.t. 
számú határozatával jóváhagyott Településszerkezeti tervét, a tervleírás és a rajzi mellékletek 
tekintetében: 
 

A Településszerkezeti Terv leírása helyébe jelen határozat 1.melléklete lép. 

A Településszerkezeti Terv T2-es tervlapja hatályát veszti, a T1-es tervlap helyébe jelen 
határozat 2. számú melléklete kerül. 

 
Felelős:  Rozsnyai Attila polgármester  
Határidő:  hatályba lépést követően folyamatos 
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1. Melléklet a 79//202. (IV.28.) határozathoz 

 
TELEPÜLÉSSZERKEZET MEGHATÁROZÓ ELEMEI 
 
A településszerkezet alakítása és a területfelhasználás távlati módjának meghatározása a 
tervezett területi elemekre, infrastrukturális fejlesztésekre és helyi sajátosságokra épül. 
 
A Településszerkezeti Terv területfelhasználási egységei Magyarország és egyes kiemelt 
térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. tv. és Bács-Kiskun Megye 
Közgyűlésének Bács-Kiskun Megye Területrendezési Tervéről szóló 7/2020. (VII. 8.) rendeletéhez 
(továbbiakban együtt: Területi Tervek) igazodnak és az azokban foglalt előírásoknak 
megfelelnek. A község közigazgatási területének pontos megoszlását a leírás végén található 
területi mérleg tartalmazza. 
 
A Területi tervek infrastrukturális fejlesztései közül az M9 gyorsforgalmi út és az 53. számú 
főút mentén tervezett kerékpárút érinti a községet. A településszerkezeti terv mindkettőt 
tartalmazza.  
 
A Településszerkezeti Terv a Területi Tervek övezeti tervlapjait és az azokhoz kapcsolódó 
előírásokat is figyelembe veszi. 

 

BELTERÜLETI HATÁR 
 
A község belterülete a beépítéssel szoros összefüggésben alakult ki. A meglévő belterületi 
határ kiterjesztése nem tervezett. A külterületi majorok és Újfalu, belterületbe vonás nélkül 
beépítésre szánt területek maradnak. 
 
TERÜLETFELHASZNÁLÁS 
Az igazgatási terület használati ill. beépítési szempontból az alábbi területfelhasználási 
kategóriákba sorolt. 
 
Beépítésre szánt területek, amelyek építési használatuk szerint: 
Lakóterületek 
Vegyes területek 
Gazdasági területek 
Különleges területek 
 
Valamennyi beépítésre szánt terület az Országos településrendezési és építési követelmények 
(OTÉK)által előírt módon építési övezetekbe sorolt. 
 
Beépítésre nem szánt területek, amelyek használatuk szerint: 
 
Közlekedési területek 
Zöldterületek 



81 
 

Erdőgazdasági területek 
Mezőgazdasági területek 
Vízgazdálkodási területek 

 
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 
 
L a k ó t e r ü l e t e k 
A beépítésre szánt területen belül a lakóterület a legnagyobb kiterjedésű területfelhasználási 
kategória. A területen belül nem csak lakás, hanem közösségi vagy vállalkozási jellegű épületek 
is elhelyezhetők, ha azok a lakóterületre nézve nem zavaróak. 
Lakóterületi szintterületi mutató: max 0,5 

 

Külterületi lakásépítések 
Kisszállás külterületének keleti részén jellemzően tanyás településszerkezet alakult ki. A 
meglévő tanyatelkek egyedileg kerülnek a szabályozásra a Helyi Építési Szabályzatban. 
 
T e l e p ü l é s k ö z p o n t v e g y e s t e r ü l e t e k 
A jellemzően településközponti funkciókat hordozó -intézményeket tartalmazó- területek 
soroltak településközpont vegyes területbe. 
A településközpont vegyes terület szintterületi sűrűsége: max 2,4. 
Meglévő beépítésben önálló lakótelkek is vegyes területbe tartoznak. A „vegyes” 
felhasználásból következően a területen önállóan lakóépületek is elhelyezhetők. 
 
G a z d a s á g i t e r ü l e t e k  
Gazdasági területbe a gazdasági célú építmények elhelyezésére szolgáló területek és azok 
feltáró belső úthálózata sorolt. 
A gazdasági területen belül kereskedelmi szolgáltató és ipari terület különíthető el. 
 
Kereskedelmi szolgáltató területbe tartoznak a környezetre jelentős hatást nem gyakorló 
gazdasági célú területek. 
A kereskedelmi szolgáltató terület szintterületi sűrűsége: max 2,0. 
 
Ipari területbe a külterületi -nagylétszámú állattartó építmények elhelyezését is lehetővé tevő 
majorok és a településgazdasági (gázfogadó, vízmű stb) telephelyek tartoznak, valamint egyéb 
ipari rendeltetést tartalmazó ingatlanok tartoznak. 
Az ipari terület szintterületi sűrűsége: max 1,5. 
 
K ü l ö n l e g e s t e r ü l e t e k 
Új beépítésben különleges terület a Kápolnató térségében javasolt szabadidős terület. A 
termálkutakat a szerkezeti terv tartalmazza, de azok megnyitásának bizonytalan időtávlata 
miatt környezetükben a terület-felhasználási váltást nem tartalmaz. 
 
További különleges területek a sportterület, a temető terület, a kegyeleti parkok, és a 
rekultiválandó hulladéklerakók. 
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 
 
Zöldfelületi rendszer 
Kisszállás belterületének zöldfelületi rendszerét az alábbi jellemző elemek alkotják: 

- Községközponti településszerkezeti értékű közparkok 
- Közterületi fásítások, fasorok 
- történeti kastélypark-részletek  

 
Erdőterületek 
A külterület keleti részén jelentős az erdősültség. A domborzati és termőhelyi viszonyokból 
itt 
további erdősítések várhatók. 
 
A mezőgazdasági terület és az erdőterület közötti „átjárás” a külterületi szabályozás során 
biztosítandó. A rendezési tervben jellemzően az Országos Erdőállomány Adattár alapján 
kerültek lehatárolásra az erdőterületek. 
 
Mezőgazdasági területek 
 
Általános mezőgazdasági terület területfelhasználási területbe tartozik a külterület jelentős 
része, melyen a meglévő tanyaudvarok kivételével az általános építésjogi szabályozás van 
érvényben. 
Kertes területbe a belterületi vagy a belterülettel közvetlenül határos kertek tartoznak. 
 
Vízgazdálkodási területek 
Kisszállás OTÉK szerinti vízgazdálkodási területei a nyílt csatornák és partjaik. 
 
VÉDETT ÉS VÉDŐTERÜLETEK 
Természetvédelem 
A jelentősebb kiterjedésű természetvédelmi területek elsősorban a csatornák közelében 
találhatók. A természetvédelmi és tájképvédelmi vonatkozású területek lehatárolása a 
Kiskunsági Nemzeti Park adatszolgáltatása alapján történt a rendezési eszközökön. 
 
Művi értékvédelem 
A régészeti lelőhelyek és a műemlékek országos védettséget élveznek. 
Ezek területi lehatárolása az örökségvédelmi hatáskört gyakorló szakigazgatási szervek 
adatszolgáltatása alapján történt. 
 
KÖZLEKEDÉS 
A tervezett M9 gyorsforgalmi út, 53. számú főúttól keletre eső nyomvonala elvi 
nyomvonalként szerepel a Településszerkezeti Terven. 
A 150-es számú Budapest [Soroksár] – Kelebia vasútvonal térségi szerepe a Területi Terveken 
nem változik, azonban a vonal felújításához kapcsolódó ívkorrekció szerepel 
Településszerkezeti Terven. 
 

Kisszállás, 2022. április 
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BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS 

A teljes közigazgatási területre vonatkoztatva: 
 

JELENLEGI ÁLLAPOT 

TERÜLETHASZNÁLAT  
 

TERÜLET 
NAGYSÁG (ha) 

ÉRTÉK 
MUTATÓ 

AKTIVITÁS 
ÉRTÉK 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK    

Erdők (gazdasági. védelmi, közjóléti) 1956,51 9 17 608,59 

Mezőgazdasági (általános) 6706,65 3,7 24 814,61 

Mezőgazdasági (kertes) 30,14 5 150,7 

zöldterület (3 ha alatt) 6,28 6 37,68 

zöldterület (3 ha felett) 11,7 8 93,6 

Vízgazdálkodási terület 55,7 6 334,2 

Vasút terület 16,94 0,6 10,16 

Közlekedési (főutak) 53,84 0,5 26,92 

Közlekedési (mellékút, gyűjtőút) 13,21 0,6 7,93 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK    

Különleges - Temető területe 4,01 3 12,03 

Különleges - egyéb helyi sajátosságokat hordozó 
terület 

6,79 1,5 10,19 

Különleges – hulladékkezelő, lerakó 9,03 0,1 0,9 

Különleges – nagy kiterjedésű sportolási 1,98 3 5,94 

Különleges mezőgazdasági üzemi  31,36 0,7 21,95 

Ipari terület 38,7 0,4 15,48 

Kereskedelmi - szolgáltató terület 119,93 0,4 47,97 

Falusias lakóterület 175,38 2,4 420,91 

Településközpont vegyes terület 8,85 0,5 4,43 

ÖSSZESEN: 9247  43 624,19 
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TERVEZETT ÁLLAPOT 

TERÜLETHASZNÁLAT  
 

TERÜLET 
NAGYSÁG (ha) 

ÉRTÉK 
MUTATÓ 

AKTIVITÁS 
ÉRTÉK 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK    

Erdők (gazdasági. védelmi, közjóléti) 2313,17 9 20 818,53 

Mezőgazdasági (általános) 6349,47 3,7 23 493,04 

Mezőgazdasági (kertes) 30,14 5 150,7 

zöldterület (3 ha alatt) 6,28 6 37,68 

zöldterület (3 ha összefüggő terület felett) 11,7 8 93,6 

Vízgazdálkodási terület 55,7 6 334,2 

Vasút terület 16,94 0,6 10,16 

Közlekedési (főutak) 53,84 0,5 26,92 

Közlekedési (mellékút, gyűjtőút) 13,21 0,6 7,93 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK    

Különleges - Temető területe 4,01 3 12,03 

Különleges - egyéb helyi sajátosságokat hordozó 
terület 

6,79 1,5 10,19 

Különleges – hulladékkezelő, lerakó 9,03 0,1 0,9 

Különleges – nagy kiterjedésű sportolási 1,94 3 5,82 

Különleges mezőgazdasági üzemi  31,36 0,7 21,95 

Ipari terület 38,7 0,4 15,48 

Kereskedelmi - szolgáltató terület 120,23 0,4 48,09 

Falusias lakóterület 174,69 2,4 419,26 

Településközpont vegyes terület 9,8 0,5 4,9 

ÖSSZESEN: 9247  45 511,38 
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TERVEZETT TERÜLETFELHASZNÁLÁS TERÜLETI MÉRLEGE 

 

TERÜLETHASZNÁLAT  
 

TERÜLET (ha) Arány (%) 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK  

Erdők (gazdasági) 2313,17 25,02 

Mezőgazdasági (általános) 6349,77 68,67 

Mezőgazdasági (kertes) 30,14 0,32 

zöldterület (3 ha alatt) 6,28 0,07 

zöldterület (3 ha felett) 11,7 0,13 

Vízgazdálkodási terület 55,7 0,6 

Vasút terület 16,94 0,18 

Közlekedési (főutak) 53,84 0,58 

Közlekedési (mellékút, gyűjtőút) 13,21 0,14 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK  

Különleges - Temető területe 4,01 0,04 

Különleges - egyéb helyi sajátosságokat hordozó 
terület 

6,79 0,07 

Különleges – hulladékkezelő, lerakó 9,03 1 

Különleges – nagy kiterjedésű sportolási 1,94 0,02 

Különleges mezőgazdasági üzemi  31,36 0,34 

Ipari terület 38,7 0,42 

Kereskedelmi - szolgáltató terület 120,23 1,3 

Falusias lakóterület 174,69 1,89 

településközpont vegyes terület 9,8 0,11 

Összesen 9247 100 
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8. Szabályozási koncepció (HÉSZ módosítások indokolása) 

 

A hatályos Szabályozási Tervek alapját képző térkép, adattartalmát tekintve teljes 
mértékben elavult, használata nagymértékben zavaró. 

Tárgyi módosítás során így nem csupán a hatályos területrendezési terveknek való 
megfeleltetés a cél, hanem a hatályos szabályozás új alaptérképre történő „átültetése” is. A 
tárgyi eljárás módosításait elsősorban ez indokolja, illetve megszüntetésre kerülnek a hatályos 
terv alapvető hiányosságai.  

A közeljövőben, a teljesen új eljárási szabályok alapján készítendő Településterv készítése 
során a szerkesztési-tervezési feladatok így csökkenthetők, könnyebben eloszthatók időben. 

 

A HÉSZ mellékletét képező szabályozási tervlapok felépítése is alapvetően megváltozik. 

A belterületi térség Szabályozási Terve (SZ-2 jel továbbra is marad) egy darab 1:4000-es 
méretarányú tervlapra kerül a könnyebb áttekinthetőség érdekében. 

A közigazgatási területet teljesen lefedő külterületi Szabályozási Terv pedig 3 db 1:9 000-es 
méretarányú tervlapból fog állni. 

Indokolja ezt az a tény is, hogy jelenkorban a „tervhasználat és alkalmazás” elsősorban nagy 
felbontású pdf-fájlok megnyitásával történik a lakosság, az önkormányzatok és építész 
tervezők részéről egyaránt. Természetesen papír alapú tervállomány is készülni fog. 

 

A 6-os számú ügy indokolttá teszi új, nem kötelező érvényű szabályozási elemek bevezetését. 
Ezek a javasolt telekhatár és javasolt megszüntető jel, amik a 694/3, 695, 696 és 698 hrsz-ú 
ingatlanok telekhatár rendezésére tesznek javaslatot, minden szakmai szempontot 
figyelembe véve. 

A HÉSZ 3.§ (2) bekezdésének pontosítása az egyértelműbb jogalkalmazást segíti. A tervezett 
szabályozás során alapvető cél volt, hogy a telekhatárok és az övezthatárok, általános esetben 
megegyezzenek. 

A HÉSZ 3.§ (3) bekezdésének törlését a tájrendezési javaslatban megindokolt, mezőgazdasági 
és erdőterületi övezetekre vonatkozó változások indokolják. 

 

A HÉSZ 3.§ (4) bekezdés törlésre kerül: sem a korábbi (2012. augusztus 6. előtti) sem a jelenlegi 
építésjogi szabályozás alapján nem kötelező tartalmi eleme a HÉSZ-nek a lágy és fásszárú 
növények telepítési távolságainak szabályozása.  
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A HÉSZ 5.§-ának változásai a kialakult beépítéshez és telekméretekhez jobban igazodó 
tervezett szabályozás miatt indokoltak. Ahogy az alábbi tervrészleten is látszik a 
községközpont környezetében lévő falusias lakóterületi besorolású tömbökben, a kialakult 
beépítés sok helyen nem teszi lehetővé a jelenlegi előírásoknak megfelelő 4,5 m széles 
oldalkertek kialakítását. Ezért a szabályozási terven az érintett tömbök vagy jól elkülöníthető 
tömbrészletek „kialakult” beépítésként kerülnek szabályozásra az alábbi oldalkert előírással: 
„oldalkert: az övezetben előírt építménymagassággal egyező, de legalább 3 m. (3 m jelenleg a 
minimális tűztávolság) 
A falusias lakóterületi besorolás megmarad és a beépíthetőség sem nő. 

 

 

 

A belterület északi részén találhatók még jelentős számban beépítetlen lakótelkek. (Új 
lakóterületek kijelölése, így várhatóan az új településterv készítés során sem szükséges.) A 
kialakult telkek szélességi méreteit vizsgálva, azonban látható, hogy az több helyen nem éri 
el a jelenleg előírt 18 m-t. Szélességük falusi léptékben átlagosnak mondható. A 18 m-es 
szabályozás, azonban még falusias léptékben is túlzó. 

 

Az alábbi ábrán látható, hogy például a Munkácsy és Táncsics M. utcák által határolt tömbben 
kialakított beépítetlen telkek közel fele (piros kitöltés - mindegyik telek szélessége: 17,3 m) 
nem felel meg a hatályos előírásoknak, így azok jelen állapotukban beépíthetetlenek! 
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Az új, falusias lakóterületi építési övezet (Lf-4) lehatárolását az Árpád utca déli szakaszán 
kialakult ikres beépítés indokolja, mivel nem az oldalhatáron álló, falusias jellegű beépítésben, 
„pontszerűen” megjelenő telkekről beszélhetünk. 

 

  

 

A Vt-1 jelű építési övezetben, a beépítés módjának szabályozásában a HÉSZ-ben és a 
Szabályozási Terven ellentmondás volt. (HÉSZ: oldalhatáron álló, Szabályozási Terv: kialakult) 
A telkeket megvizsgálva kijelenthető, hogy a Szabályozási Terv övezetjele a helyes, a beépítés 
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kialakult állapot szerinti, nem oldalhatáron álló. A HÉSZ 6.§ (3) bekezdés c) pontjának 
módosítását ez indokolja.  

Az 526/2 és 526/3 hrsz-ú ingatlanokat a hatályos terv nem szabályozta (vagy legalábbis nem 
egyértelműen, a régi alaptérképen a telekhatárok sem azonosíthatók pontosan) Mindkét 
ingatlanon üzlet épület található. A telkek sajnos kedvezőtlen kialakításúak, fejlesztési 
lehetőségük ezáltal korlátozott, de a kialakított új településközponti építési övezet a 
meglévő beépítettséget figyelembe veszi. 

 

 

A HÉSZ 19-20.§ -ainak módosításait a tájrendezési munkarészben leírtak indokolják. 

 

Az Má jelű övezetekben az egyértelműbb jogalkalmazás érdekében pontosításra kerül az 
építménymagasság szabályozás és annak maximális értéke. Az új szabályozás egyértelműsíti, 
hogy lakó (tanya) épületekre 5 m-es maximális építménymagasság vonatkozik. Egyéb 
építmények esetében pedig általános esetben a maximum 7,5 m-es szabály lesz érvényben.  

A tanyaudvarban 4 m-es maximális építménymagasság volt meghatározva, ami – vizsgálatok 
nélkül is megállapíthatóan – túlzottan alacsony. Természetesen jogos tájvédelmi érdek, hogy 
egy alapvetően tanyás térségben (mint Kisszállás község) ne „jelenjenek meg” két, teljes 
épületszinttel rendelkező lakóépületek külterületen, de a 4 m-es maximális 
építménymagasság még egy „kényelmes” tetőtér beépítésre sem feltétlenül elegendő, a 
padlószint kiemelése esetén. 

A HÉSZ 29 és 30.§ -ainak módosításait a vízügyi, vízvédelmi munkarészben leírtak indokolják. 
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 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.  
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KRID azonosító: 246192384 

 

 

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 

 

 
        Ikt. szám: BK/KTF/02805-9/2021. 

        Ügyintéző: Nagy Andor 

        Telefon: 76/795-195 

KRID azonosító: 246192384 
Kisszállás Község Polgármestere 

 

Rozsnyai Attila 

polgármester úr részére 

 

Kisszállás 

Fő u. 28. 

6421 

 

Tárgy: Kisszállás TRE - környezeti vizsgálat szükségességének ügye 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

A 2021. szeptember 23. napján érkezett megkeresésére – Kisszállás község településrendezési 

eszközeinek módosítása tárgyában – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) 30. § (3) 

bekezdés a) pontja, valamint 37. § 4. § (2) bekezdése szerint, a környezeti vizsgálat szükségessége 

ügyében, illetve a (4) bekezdés b) pontja szerinti véleményünket a következőkben adjuk meg. 

 

A tájékoztatási szakaszban felhívjuk a figyelmet, hogy a tervanyagok kidolgozása során a hatályos 

jogszabályok előírásait be kell tartani, különös tekintettel a következőkre: 

1. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény; 

2. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 

CXXXIX. törvény; 

3. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény; 

4. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet; 

5. A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások 

kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet; 

6. A 140 kWth és az annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű 

tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási 

határértékeiről szóló 53/2017. (X.18.) FM rendelet; 

7. A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának 

vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM 

rendelet; 

8. A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 

(földtani közeg védelme tekintetében); 

9. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (földtani közeg 

védelme tekintetében); 

10. A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges 

határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM 

együttes rendelet; 

11. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény; 
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12. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet; 

13. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet; 

14. Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól 

szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet; 

15. a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet; 

16. A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és 

feltételekről szóló 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet; 

17. A veszélyes hulladékok kezeléséről szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet; 

18. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) 

Korm. rendelet; 

19. A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet; 

20. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 

rendelet; 

21. A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) 

KvVM-EüM együttes rendelet; 

22. A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás 

ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet; 

23. A stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól 

szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet. 

 

Tájékoztatom továbbá az előzetes adatszolgáltatási kötelezettségünk kapcsán, hogy az Eljr. 9. sz. 

melléklete szerinti „felszíni vízminőség-védelmi terület és felszíni szennyezésekre fokozottan 

érzékeny terület” témakörében hatóságunknak nincs hatásköre, ezért erre vonatkozóan javaslom 

megkeresni a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot.  

További felhasználható táj- és természetvédelmi adattal a területileg illetékes természetvédelmi 

kezelő, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság rendelkezik. 

 

A benyújtott dokumentáció szerint, illetve a rendelkezésre álló információk alapján 

környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból jelentős környezeti hatás nem várható, ezért 

nem kérjük környezeti vizsgálat lefolytatását. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kivitelezés megkezdése előtt szükséges megvizsgálni a beruházás 

érintettségét a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet szempontjából. 

 

A tervezés, kivitelezés során be kell tartani a mindenkor hatályos környezetvédelmi és 

természetvédelmi jogszabályokban foglalt előírásokat. 

 

Az eljárás további szakaszában hatóságunk részt kíván venni, a véleményezési dokumentációt 

elektronikus úton kérjük benyújtani. 

 

Kecskemét, 2021. október 12.             Tisztelettel:   Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából 

 

Csókási Anita 

főosztályvezető 

 

 

 

 

 

Kapják: 

1. Címzett – HKP 

2. Irattár 
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 Ikt. szám:  BK/ERD/06871-2/2021. 

 Hivatkozási szám: - 

 Ügyintéző: Bak Péter 

 Telefon: 62/553-923 

 Melléklet: - 

Rozsnyai Attila polgármester 
részére 
 
Kisszállás Község Polgármestere 
 
6421 Kisszállás 
Fő u. 28. 
 
Tárgy: Kisszállás Község TRE módosítása teljes eljárásban – előzetes tájékoztatás és 

alátámasztás a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséhez 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 
A 2021. szeptember 27-én érkezett levelére hivatkozva a földművelésügyi hatósági és igazgatási 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése 
alapján eljárva, a rendelet 2. melléklete szerinti illetékességi szabályok figyelembevételével 
Kisszállás településrendezési tervének módosításával kapcsolatban az egyeztetésre bocsátott 
dokumentációt az alábbiak szerint véleményezem: 
 

- Az 53. számú főút mentén tervezett kerékpárút által érintett ingatlanok egy részén fák, 
fasorok találhatók a főút mentén. Amennyiben ezek a fák, fasorok kitermelésre kerülnének, 
azt az erdészeti hatóság felé az nfk.gov.hu honlapról letölthető nyomtatványon – helyrajzi 
számonként, a munkák megkezdése előtt legkésőbb 21 nappal – a földhasználónak 
hatóságunkhoz előzetesen be kell jelenteni. Továbbá a Kisszállás 0401/17 hrsz-ú ingatlanon 
erdőt tartunk nyilván az Országos Erdészeti Adattárban (érintett erdőrészlet: Kisszállás 128 
A, 128 B). Minden erdőt, erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló 
földterületet érintő esetben a jelenleg hatályos, az erdőről, az erdő védelméről és az 
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (Továbbiakban: Evt.), valamint a 
végrehajtására kiadott 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (Továbbiakban: Vhr.) előírásai a 
mérvadóak. 
 

- Az erdőterület átminősítés ellen kifogást nem emelünk. Általánosságágban elmondható, 
hogy erdők, zöldfelületek, fasorok, stb., kialakításával kapcsolatos terveket, távlati 
elképzeléseket az erdészeti hatóság támogatja.  

 
- Az M9 gyorsforgalmi út tervezett nyomvonala az Országos Erdészeti Adattárban 

nyilvántartott erdőt, erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületet 
érint (érintett erdőrészlet: Kisszállás 115 TI2, 115 H, 117 D, 117 F, 117 G, 26 A, 26 B, 26 C, 33 
A, 33B, 33 C, 33 D, 33 E, 33 F, 34 A, 34 B, 34 C, 34 G, 34 H, 34 N, 34 O, 34 P, 42 A, 42 C, 42 F, 
42 G, 43 A,  43 B, 43 C, 43 E, 43 F, 43 I, 48 A, 49 C, 49 D, 49 F, 49 G, 49 I, 49 J, 49 TI, 50 TI, 123 
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C, 123 D, 123 F). Minden erdőt, erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló 
földterületet érintő esetben a jelenleg hatályos Evt., valamint a Vhr. előírásai a mérvadóak. 
 

- Amennyiben a tervezettek következtében – kerékpárút, gyorsforgalmi út – az érintett 
ingatlanokon igénybevételére (lásd: Evt. 77-85. §-ai, mezőgazdasági művelésbe vonás, 
termelésből való kivonás, időleges igénybevétel, stb.) kerülne sor, úgy ehhez az erdészeti 
hatóság előzetes hozzájárulása szükséges! Az, hogy az igénybevétel engedélyezhető, vagy 
sem, illetve az engedély milyen feltételek teljesülésével adható meg, az akkori 
engedélyezési eljárás során – a felmerülő összes körülmény ismeretében és ezek 
mérlegelését követően – kerül megállapításra!  

 
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 3. 
számú melléklet II.2.c) pontja alapján eljárva az alábbi nyilatkozatot adom: 

Az M9 gyorsforgalmi út tervezett nyomvonala miatt, a környezeti értékelés elkészítését az 
erdővédelemre kiterjedően, hatóságunk indokoltnak tartja. 

 
Az Országos Erdőállomány Adattárban jelenleg nyilvántartott erdők elhelyezkedéséről (a szabad 
rendelkezésű erdők egy részét is beleértve) a http://erdoterkep.nebih.gov.hu/ weblapon elérhető 
Magyarországi Erdészeti Webtérképről kaphatnak információt. 
 
Az eljárás további szakaszában rész kívánunk venni. 

Szakmai véleményemet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdése, és 37. § (4) bekezdés 
b) pontja valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) 
Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése és 2. melléklete alapján adtam ki. 

Kecskemét, 2021. október 1. 
 

Tisztelettel: 

Kovács Ernő 
kormánymegbízott nevében és megbízásából 

 
 

Bak Péter 
             vezető-hivatalitanácsos 

 
 
 
 
 
Kapják: 

1.  Címzett  –  HK  
2.  Irattár  



 

 

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 
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 Ügyintéző: Kovács Péter  
 Telefon: 06-76/795-812  
 Melléklet:  -  
Rozsnyai Attila részére  
Kisszállás Község Polgármestere 
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Tárgy: Kisszállás község településrendezési eszközeinek módosítása, 
környezeti vizsgálat szükségessége 

 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 

A 2021. szeptember 28. napján Főosztályunkhoz érkezett Ph/2318-6/2021. számú 
megkeresésében tájékoztatott arról, hogy Kisszállás Község Önkormányzata a 
településrendezési eszközeinek módosítását kezdeményezte.  

A megküldött dokumentációra a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 37.§ 
(4) b) pontja szerinti véleményünket az alábbiak szerint adjuk meg: 

A településrendezési eszközök módosítása ellen, termőföldvédelmi szempontból 
előzetesen a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali 
Hatósági Osztálya általánosságban kifogást nem emel. 

 
 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a termőföldek hasznosítására, a földvédelemre, a 
földminősítésre és a talajvédelemre vonatkozó általános rendelkezéseket a termőföld 
védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) tartalmazza. 

Külterületi termőföldek építési célú esetleges felhasználása ellen, a Tfvt. 6/B. § (2) a) 
pontja alapján, kifogást abban az esetben nem emelünk, amennyiben azok többségében 
nem érintenek átlagosnál jobb minőségű termőföldeket. Egyúttal felhívjuk a figyelmet arra, 
hogy a tényleges felhasználást megelőző illetékes ingatlanügyi hatóságnál indított 
engedélyezési eljárás során, ezen átlagosnál jobb minőségű termőföldek esetében részletes 
indoklással kell a területfelhasználás elkerülhetetlenségét és szükségességét alátámasztani. 

Kiemelt, nemzetgazdasági jelentőségű beruházás, nyomvonalas létesítmény, elkerülő 
út kivitelezése illetve helyhez kötött beruházással (major, mezőgazdasági üzem) kapcsolatos 
igénybevételi cél esetén a módosítás földvédelmi érdekeket nem sért. 

 

 



 

A termőföld mennyiségi védelme érdekében álláspontunkat az alábbiakkal 
támasztom alá: 

A Tfvt. 6/B. § (1) bekezdése alapján „Ha az ingatlanügyi hatóság a településrendezési 
eszközök, a településfejlesztési koncepció, illetve az integrált településfejlesztési stratégia 
elkészítése vagy azok módosítása tekintetében az egyeztetési eljárásban véleményező 
hatóságként működik közre, a termőföld védelmének érvényesítése érdekében érvényre kell 
juttatnia, hogy a beépítésre szánt területek kijelölése lehetőség szerint a gyengébb minőségű 
termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételével történjen. A 
vélemény kialakítása során figyelemmel kell lenni továbbá arra, hogy az egyeztetési eljárás 
tárgyát képező földrészletekkel szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági 
hasznosítását az övezeti átsorolás szerinti területfelhasználás ne akadályozza. 

(2) Az egyeztetési eljárásban az ingatlanügyi hatóságnak - a (3) bekezdésben 
meghatározott eset kivételével - kifogást kell emelni, ha a településrendezési eszköz 
készítése, vagy módosítása alapján kijelölt beépítésre szánt területek 

a) többségében átlagosnál jobb minőségű termőföldeket érintenek, és a beépítésre szánt 
terület övezeti besorolásának megfelelő, területfelhasználásra hasonló körülmények és 
feltételek esetén átlagosnál gyengébb vagy átlagos minőségű termőföldeken is sor kerülhet, 
vagy 

b) övezeti besorolásának megfelelő területfelhasználásra kellő nagyságú térmértékben 
lehetőség van a település már beépítésre kijelölt, de még fel nem használt területén is. 

 (3) A (2) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a zártkerti ingatlan esetében, ha a 
településrendezési eszköz készítése vagy módosítása a zártkerti ingatlan területének 
beépítésre szánt területbe történő átsorolása érdekében történik.” 

E törvény értelmében a termőföldet elsősorban művelési ágának megfelelően kell 
hasznosítani /Tfvt. 5. § (1)/. 

A hasznosítási kötelezettségtől csak hatósági engedéllyel lehet eltérni / Tfvt. 10. § 
(1)/. Termőföld időleges vagy végleges más célú hasznosításához, külterületi föld esetleges 
belterületbe vonásához, a földhivatal előzetes engedélye szükséges. 

Külterületi termőföld igénybevételekor takarékos terület felhasználást kell megvalósítani. 

Termőföldet más célra csak kivételesen – elsősorban a gyengébb minőségű termőföld 
igénybevételével – lehet felhasználni /Tfvt. 11. § (1)/. Az átlagosnál jobb minőségű 
termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, illetőleg helyhez kötött igénybevétel 
céljából lehet /Tfvt. 11. § (2)/. Átlagos minőségű termőföld: az adott település azonos 
művelési ágú termőföldjei 1 hektárra vetített aranykorona-értékeinek területtel súlyozott 
átlagának megfelelő termőföld /Tfvt. 2. § (1)/.  

 

Tájékoztatásul közöljük, hogy Kisszállás község külterületén az átlagos 
aranykorona érték művelési áganként a következő: 

 

Művelési ág 
átlag AK 
érték / ha 

minőségi osztályok 

gyümölcsös 43,18 1-4  /ahol 1-2 átlagosnál jobb, 3-4 átlagosnál gyengébb/ 
kert - - 

szántó 22,40 2-8  /ahol 2-3 átlagosnál jobb, 4-8 átlagosnál gyengébb/ 
szőlő 21,62 3-5  /ahol 3-4 átlagosnál jobb, 5 átlagosnál gyengébb/ 
legelő 4,60 1-5  /ahol 1-3 átlagosnál jobb, 4-5 átlagosnál gyengébb/ 

rét 8,56 3-4,6  /ahol 3-4 átlagosnál jobb, 6 átlagosnál gyengébb/ 
erdő 1,83 1-7  /ahol 1-4 átlagosnál jobb, 5-7 átlagosnál gyengébb/ 



 

nádas 10,40 4  /ahol 4 átlagos/ 
fásított terület 3,71 2-5  /ahol 2 átlagosnál jobb, 3-5 átlagosnál gyengébb/ 

 

A Tfvt. 11. § (3) bekezdése alapján helyhez kötött igénybevételnek kell tekinteni 
különösen a meglévő létesítmény bővítését, közlekedési és közmű kapcsolatainak kiépítését, 
valamint bányaüzemet és a természeti kincsek kitermeléséhez szükséges egyéb létesítményt 
valamint azt a területet, amelyet a Kormány a Magyar Közlönyben közzétett határozatával 
beruházási célterületté nyilvánított, továbbá kiserőmű létesítését a betáplálásra alkalmas 
villamosenergia-elosztói hálózat 1000 méteres közvetlen környezetében. 

Az igénybevételt az indokolt szükségletnek megfelelő legkisebb területre kell 
korlátozni /Tfvt. 11. § (4)/. 

A termőföld időleges és végleges más célú hasznosításának, illetve külterületi föld 
belterületbe vonásának engedélyezésére irányuló kérelmeket a területileg illetékes 
ingatlanügyi hatósághoz kell benyújtani (jelen esetben a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 7. (Kiskunhalas). 

A levegőtisztaság védelme kapcsán a pollenszennyezettség csökkentése érdekében a 
parlag-területeket illetve a fertőzési gócokat fel kell számolni. 

A mező és erdőgazdasági területeken a terület felaprózódását nem támogatjuk, mivel 
a gazdaságos termelés érdekében nagyobb területegységek kialakítása lenne célszerű. 
 

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) 
Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése szerinti véleményünket az alábbiak szerint adjuk meg: 
 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya földvédelmi 
szempontból nem tartja szükségesnek a környezeti vizsgálat elkészítését. 

 

Tájékoztatom, hogy a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. 
törvény (továbbiakban Fttv.) 6. § (20) bekezdése szerint: 

„A területrendezésért felelős miniszter, a megyei önkormányzat, valamint a települési 
önkormányzat a területrendezési, valamint a településrendezési feladatainak ellátásához (a 
területrendezési tervek, valamint a településrendezési eszközök készítéséhez szükséges 
adatokhoz) díj-, költség- és térítésmentesen hozzáférhetnek a 3. § (1) bekezdés d)-f) pontjában 
foglalt adatbázisokhoz, valamint az ország 1:10000 digitális szintvonalrajzához és 
domborzatmodelljéhez (DDM-5).”  

Továbbá az Fttv.  8. §-a szerint: 

 „A 3. § (1) bekezdés d)-f) pontjában meghatározott adatbázisokat kötelező alkalmazni a 
közfeladatok ellátását támogató térinformatikai rendszerek geometriai alapjainak 
biztosításához, így a c) pont alapján a helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához 
szükséges tevékenységhez.” 

Az adatok jogszerű felhasználását a 383/2016. (XII. 2.) Kormány rendelet 39. § 2 c) 
bekezdése alapján az ingatlanügyi hatóság földmérési szakfelügyelője ellenőrzi éves 
munkaterve alapján. Szabálytalan adatfelhasználás esetén az állami alapadatok felhasználóit 
a hibák kijavítására, a hiányosságok megszüntetésére kötelezheti, indokolt esetben 
szabálysértési eljárást kezdeményezhet. 

A jogszerű adatfelhasználás igazolása érdekében kérem, hogy a végleges rendezési 
terv megküldésekor a benyújtott iratokhoz mellékelje a rendezési tervben megjelenített 
térképek származását igazoló számla másolatát is. 



 

Az Fttv. 32. § (3-4) bekezdéseiben foglaltak szerint: „Az állami földmérési és 
térképészeti adatbázisok, adatok, termékek, munkarészek továbbfelhasználására, illetve 
azokról további másolatok készítésére, értéknövelt termékek előállítására a tulajdonosi jogok 
gyakorlójával kötött megállapodás alapján kerülhet sor. A továbbértékesítés céljából történő 
másolásért vagy bármilyen célú felhasználásáért a tulajdonosi jogok gyakorlóját 
szerződésben meghatározott díj illeti meg. A törvény alkalmazásában másolásnak minősül a 
térképek, adatbázisok, valamint a földmérési, távérzékelési és térképészeti állami alapadatok 
digitális átalakítása is.” 

A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes 
igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. (VII.21.) FVM-HM-PM együttes rendelet 
(továbbiakban 63/99.) 15. §. (2) bekezdése alapján, az állami alapadatokat tartalmazó 
térképekből átdolgozott (értéknövelt) vagy azonos tartalmú térképek készítéséhez - ha az 
ellenértékért vagy reklámként kerül forgalomba - a földügyért felelős miniszter, illetve az 
NKP Nonprofit Kft. engedélye szükséges. 

Továbbá a 63/99. 15. § (4) bekezdése alapján minden olyan térképművön- 
megjelenési formájától függetlenül – amely az adatszolgáltató szervek által rendelkezésre 
bocsátott adatok felhasználásával készült, fel kell tüntetni az adat-felhasználási engedély 
számát, az adatfelhasználást engedélyező nevét, valamint a következő szöveget: „Készült az 
állami alapadatok felhasználásával.” 

Az állami alapadatokon (Pl: földmérési alaptérképeken) alapuló nyilvántartási, 
(térinformációs, vagy térinformatikai) rendszerek tulajdonosai a 63/99. rendelet 15. § (1) 
bekezdése alapján azok állami alapadat tartalmáért minden év június 30-ig díjat kötelesek 
fizetni a földhivatalnak. 

A településrendezési terv és a helyi építési szabályzat további módosítása esetén 
az eljárásban, a továbbiakban is részt kívánunk venni, ezért kérjük megküldeni 
részünkre, a földvédelmi érdekek érvényesítése céljából. 

 

Kecskemét, 2021. október 6.                             

 Tisztelettel: 

Kovács Ernő 
kormánymegbízott nevében és 

megbízásából: 

Szénásné Ország Krisztina 
osztályvezető 

Kapják: 
1. Fenti cím /elektronikus úton: hivatali kapu: KISSZALLAS/ 
2. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 7. 

/tájékoztatásul, elektronikus úton: hivatali kapu: KKHJFH/  
3. Irattár 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály 
Földhivatali Hatósági Osztály 

Cím: 6000-Kecskemét, Fecske utca 25. Levelezési cím: 6001-Kecskemét, Pf.: 100 
  06-76/795-826,  06-76/795-858, foldhivatal.megye@bacs.gov.hu 

Hivatali Kapu: BKMKHFH 
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Tárgy: Kisszállás község településrendezési eszközeinek 2021. évi 2. 
módosítása

Tisztelt Polgármester Úr!

Megkeresésükre értesítem, hogy a tárgyi dokumentációt megvizsgáltattam és azzal 
kapcsolatban az alábbi állásfoglalást adom:

A fenti hivatkozási számon érkezett dokumentációban foglaltak a honvédelem érdekeit 
nem érintik, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása 
biztosított, ezért az abban foglaltakkal kapcsolatban külön észrevételt nem teszek.

Jelen állásfoglalást, mint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. sz. 
mellékletének 20. pontjában megjelölt államigazgatási szerv adtam ki, figyelemmel az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (2) m) pontjára.

Tájékoztatom, hogy jelen állásfoglalásom, nem helyettesíti a 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 9. sz. melléklet 14. b) pontjában nevesített katonai légügyi hatóság állásfoglalását.

Állásfoglalásomat a honvédelemért felelős miniszter nevében, a Honvédelmi 
Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (III. 5.) HM utasítás 42. § 
(10)-(11)-(12) bekezdése alapján adtam ki.

Budapest, „időbélyegző szerint”
Tisztelettel:

Dr. Benkő Tibor
Magyarország honvédelmi minisztere

nevében és megbízásából

Bucsánszky Zoltán alezredes
településrendezési hatósági osztályvezető

. számú példány
„Elektronikusan továbbítandó!”



2

Készült:  2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző (tel/fax): Varga László főtanácsos (tel.:+36 (1) 474-1126; HM 022-22-267; fax: +36 (1) 474-1467)
Kapják: 1. sz. pld.: Irattár

2. sz. pld.: Címzett 
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Hivatkozási szám:
Iktatószám: BK/NEF/2967-2/2021.     

   Ügyintéző: Szilágyiné Tóth Éva
Telefon:+36 76 896 313

Rozsnyai A ila
polgármester

Kisszállás Község Polgármestere

Kisszállás

Tárgy: Kisszállás településrendezési eszközeinek módosítása - előzetes szakasz

Tisztelt Polgármester Úr!

Kisszállás Község településrendezési eszközeinek „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos  jogintézményekről” szóló  314/2012.  (XI.  8.)  Korm.  rendelet  32.  §  (1)  szerinti  teljes
eljárásban történő módosítása során kérte Főosztályunk véleményét. 

A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban előzetes véleményünk az alábbi:

 A  településrendezési  terv  és  a  helyi  építési  szabályzat  módosítása  során  a
hatáskörünkbe tartozó kérdésekben az alábbi jogszabályokon alapuló követelmények
érvényre ju atását kell biztosítani:

- Be kell tartani „a levegő védelméről” szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben
rögzíte  vonatkozó  levegővédelmi  követelményeket  a  levegőterhelés
megelőzése vagy csökkentése érdekében.

- Gondoskodni  kell  „a  környezeti  zaj-  és  rezgésterhelési  határértékek
megállapításáról”  szóló  27/2008.  (XII.3.)  KvVM-EüM  rendeletben  rögzíte
zajterhelési  határértékek figyelembevételéről,  betartásáról,  szükség esetén  a
zajcsökkentési  feladatok  megoldásáról  az  építés,  kivitelezés,  üzemi  és
szabadidős  tevékenység  során,  valamint  a  közlekedési  létesítmények
tervezése, működtetése alkalmával is. 

- Az építmények rendeltetésszerű  használatához  gondoskodni  kell  az  ivóvíz
minőségű  víz  biztosításáról,  és  be  kell  tartani  „az ivóvíz  minőségi
követelményeiről  és  az  ellenőrzés  rendjéről”  szóló  201/2011.  (X.25.)  Korm.
rendeletben előírt határértéket.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Közegészségügyi Osztály

6000 Kecskemét Nagykőrösi utca 32.
  76/896-300, nepegeszsegugy@bacs.gov.hu
Hivatali kapu:BKMKHNSZ; Kridkód:312011757



Az  építmények  rendeltetésszerű  használatához  a  keletkeze  települési  szilárd  és
folyékony  hulladék  előírásoknak  megfelelő  gyűjtéséről,  elhelyezéséről
gondoskodni kell „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal
kapcsolatos  közegészségügyi  követelményekről”  szóló  13/2017.  (VI.  12.)  EMMI
rendeletben foglalt közegészségügyi követelmények teljesítésével.

A településrendezési terv és helyi építési szabályzat további véleményezésébe is kérjük
Népegészségügyi  Főosztályunk  bevonását.  A  véleményezési  dokumentációk  digitális
formában történő elérhetőségének biztosítása megfelelő számunkra.

A benyújto  dokumentációban foglaltak alapján környezet- és település-egészségügyre
kiterjedően változás nem feltételezhető, a terveze  változás nem okoz olyan környezeti
változásokat, melyek az emberi egészségre, a környezetre kockázatot jelentenek, ezért „az
egyes  tervek,  illetve  programok  környezeti  vizsgálatáról” szóló  2/2005.  (I.  11.)  Korm.
rendelet  szerinti  környezeti  vizsgálat  lefolytatását  közegészségügyi  szempontból  nem
tartjuk szükségesnek elvégezni.

Véleményemet „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló
314/2012.  (XI.8.)  Korm.  rendelet  37.  §-ban  foglaltak,  az  „egyes  tervek,  illetve  programok
környezeti  vizsgálatáról”  szóló  2/2005.  (I.  11.)  Korm.  rendelet  4.  §.  (2)  bekezdése  és  a  3.
melléklet II.1. c) pontja alapján, „a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi
kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv
kijelöléséről” szóló  385/2016.  (XII.  2.)  Korm.  rendelet  2.  §  (1)  bekezdés  b)  pontjában és  „a
fővárosi  és  megyei  kormányhivatalokról,  valamint  a  járási  (fővárosi  kerületi)  hivatalokról”  szóló
86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdésében megállapíto  illetékességgel adtam ki.

Kecskemét, 2021. október 07.
Kovács Ernő 

      kormánymegbízo  
   nevében és megbízásából

Kisháziné Dr. Puskás Zsuzsanna
                 osztályvezető

Kapják:
1./ Címze  Hivatali Kapu
2./ Ira ár

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Közegészségügyi Osztály

6000 Kecskemét Nagykőrösi utca 32.
  76/896-300, nepegeszsegugy@bacs.gov.hu
Hivatali kapu:BKMKHNSZ; Kridkód:312011757
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Tárgy: Kisszállás TRE módosítás – 
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szükségességéről 

Iktatószámunk: 933-9/2021 
Ügyintéző 
nálunk: 

Bakró-Nagy Zsolt 
Hivatkozás: - 

 
 
 

Ügyintézőjük: - 
Melléklet: elektronikus térképi állományok 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Kisszállás Község településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatban, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 9. számú melléklete 
alapján a hazai vagy nemzetközi jogszabály alapján természetvédelmi oltalom alatt álló 
területek, értékek és ökológiai hálózat lehatárolására vonatkozó adatszolgáltatásunkat ezúton 
megküldjük. 

A KNPI ezúton szeretné felhívni a figyelmet, hogy a megküldött adatszolgáltatásban az 
Országos Ökológia Hálózat övezeteinek lehatárolása eltér a Magyarország és egyes kiemelt 
térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 3/1. mellékletében 
(továbbiakban MTrT) meghatározottaktól. A települési tervekben az országostól eltérő 
lehatárolás szerepeltetésére a MTrT. 23. § (2) alapján van lehetőség, miszerint: 

„A településrendezési eszközök készítésénél a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv 
térségi övezeteinek lehatárolásához képest a térségi övezetek csak - az e törvény felhatalmazása 
alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott - illetékes államigazgatási szervek 
egyetértése esetén változtathatók meg, kivéve a 22. § szerinti esetet. Ha az illetékes 
államigazgatási szervnek a térségi övezet lehatárolására vonatkozó adatszolgáltatása eltér az 
OTrT-ben, a területrendezésért felelős miniszter 19. § (4) bekezdése szerinti rendeletében, illetve 
a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben meghatározott övezeti lehatárolástól, a 
településrendezési eszköz készítése során a települési önkormányzat számára kedvezőbb 
lehatárolás szerepeltethető, kivéve, ha az jogszabályba ütközik.” 

Igazgatóságunk a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatosan táj- és 

természetvédelmi szempontból előzetesen észrevételt nem tesz. 

A településrendezési eszközözök módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat 
szükségességéről, mint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 
2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 3. számú melléklet II.1.b) pontjában szereplő 
környezetvédelemért felelős szerv, a KNPI a következő nyilatkozatot adja: 



 A tervezett módosítás az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendeletben szereplő 
Natura 2000 területekre és jelölő fajokra káros hatást nem jelent. 

 A várható környezeti hatások nem érintenek olyan területet, amelyek hazai 
(országos vagy helyi), közösségi vagy más nemzetközi szintű védettséget 
élveznek. 

 
Fentiek alapján Igazgatóságunk nem tartja szükségesnek az egyes tervek, illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet által 
meghatározott környezeti vizsgálat lefolytatását. 
 

A Korm. rendelet 37. § (4) bb) pontban előírtaknak megfelelően a véleményezési eljárás 
további szakaszában Igazgatóságunk részt kíván venni. 

 

Kelt: Kecskemét, elektronikus aláírás szerint 

 

 Üdvözlettel:  

 Ugró Sándor 

 igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Értesül: címzett (HKP-n és a szaboj.foepitesz@gmail.com címen) 
 irattár 
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Kisszállás Község Önkormányzata  
 

RRoozzssnnyyaaii  AAttttiillaa  
polgármester részére 
 
Kisszállás 
Fő utca 28. 
6421 
 
Tárgy:  Kisszállás Község településrendezési eszközeinek teljes eljárásban történő kidolgozása az 

országos és megyei területrendezési tervvel való összhang megteremtése céljából - előzetes 

tájékoztatási szakasz – örökségvédelmi vélemény 

 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
Köszönettel megkaptam a Kisszállás Község településrendezési eszközeinek az országos és megyei 

területrendezési tervvel való összhang megteremtése céljából elindított, teljes eljárásban történő 

kidolgozása kapcsán küldött megkeresést. A beadvánnyal kapcsolatosan a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Trk.) 
30., illetve 37. § értelmében az alábbi véleményt adom: 
 
A településrendezési eszközök felülvizsgálata, kidolgozása kapcsán felmerülő fejlesztési szándékok 
örökségvédelmi szempontrendszerű megközelítése során vizsgálni szükséges azoknak a régészeti 
örökségre gyakorolt jövőbeni hatását.  
Ebből következően a felülvizsgálat tartalmi követelményei közé tartozik örökségvédelmi szempontból 
az a körülmény is, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban 
Kötv.) 85/A. § (1) bekezdése, valamint a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 
68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet (továbbiakban: Övr.) 84. § (1) bekezdése kötelezően előírja 
örökségvédelmi hatástanulmány elkészítését a település fejlesztési tervének kidolgozása során.  
Ha a településfejlesztési terv elkészítésekor nem készült, vagy a rendezés alá vont területekre nincs 
örökségvédelmi hatástanulmány, vagy van, de az 10 évnél régebbi, akkor azt a rendezés alá vont 
területekre el kell készíteni.  Ezt követően az örökségvédelmi hatástanulmányban megfogalmazott 
értékvédelmi terv szerint kell meghatározni az örökségvédelemmel érintett területekre vonatkozó 
településfejlesztési és területrendezési terveket.  
A hatástanulmány elkészítéséről a településfejlesztési koncepció vagy a településrendezési eszköz és a 
településképi rendelet készíttetője köteles gondoskodni. 
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A Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése szerint örökségvédelmi hatástanulmányt a Kötv. 85/A. §-ában 
meghatározott esetekben a településfejlesztési koncepció vagy a településrendezési eszköz 
megalapozó vizsgálata keretében, települési örökségvédelmi hatástanulmányként a 14. melléklet 
szerinti tartalommal a (2) bekezdés a)-c) pontja alapján kell elkészíttetni. Az örökségvédelmi 
hatástanulmány kidolgozása során az Övr. 14. és 15. mellékletében foglaltakat figyelembe véve kell 
eljárni. Az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítésére az alábbiak jogosultak az Övr. 84. § (2) 
bekezdése alapján: 

a) az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti szakterületi munkarésze vonatkozásában a 
régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 

20.) Korm.rendelet szerint régészeti területen szakértői tevékenység végzésére jogosult szakértő, 
b) a helyi építési szabályzat kidolgozása során a gyűjtőterületén érintett régészeti gyűjtőkörrel 

rendelkező múzeum, amely az újonnan beépítésre szánt területnek kijelölt terület terepbejárását 
térítésmentesen, 60 feltárásra alkalmas nap alatt végzi el. A terepbejárásra alapozott hatástanulmányt 
azonban csakis régész szakértő készítheti el, illetve 

c) az örökségvédelmi hatástanulmány műemléki szakterületi munkarésze vonatkozásában a 
régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet szerint 
műemléki terület műemléki érték dokumentálása szakterületen szakértői tevékenység végzésére 
jogosult szakértő vagy az, aki a hatástanulmány alapjául szolgáló tervfajta elkészítésére egyébként 
jogosultsággal bír. 

A településfejlesztési koncepcióban, területrendezési tervben felmerülő későbbi fejlesztésekkel 
kapcsolatban felhívom a figyelmet az örökségvédelmi szempontból nagyberuházásnak minősülő 
ügyekre vonatkozó külön eljárásrendre, melyet a Kötv. és az Övr. szabályoz.  
A Kötv. 7. § 20.) pontja értelmében a következő beruházások számítanak nagyberuházásnak: 

a) a bruttó 500 millió forintos értékhatárt meghaladó teljes bekerülési költségű beruházás 
c) a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által kezelt beruházás, 
d) a védmű-, töltés- és a 2500 hektár alapterületet meghaladó árapasztó- vagy árapasztó 

tározó-építés, vagy 
e) azon közérdekű célú beruházás, amelynek megvalósítása érdekében a kisajátításról szóló 

törvény szerint kisajátítást végeztek. 
Az a) pontban felmerülő teljes bekerülési költség számításának módját a Kötv. 23/F. § (4) bekezdése 
határozza meg, mely szerint a teljes bekerülés költség a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 47-51. §-
ában meghatározott tételek tervezett összege. 
 
A Kötv. 23/C. § (1) bekezdés, illetve a Kötv. 23/D. § (1) bekezdés értelmében előzetes régészeti 
dokumentációt (ERD), illetve feltárási projekttervet kell készíteni ezen projektek esetén, még akkor is, 
ha a fejlesztésre szánt területen egyelőre nincs nyilvántartott lelőhely. Az ERD a Kötv. 7. § (3) pontja 
szerint valamely terület régészeti érintettségének tisztázására, a régészeti örökség elemeire vonatkozó 
ismeretek (különösen a lelőhely jellegének, korának, kiterjedésének és intenzitásának) megszerzésére 
és pontosítására szolgáló, valamint az ebből következően elvégzendő régészeti feladatellátás 
formájának, idő- és költségvonzatainak meghatározásához hozzájáruló, az ismert adatok és források 
feldolgozásával, a lelőhely állapotában maradandó változással nem járó műszeres lelőhely-, illetve 
leletfelderítés, terepbejárás és próbafeltárás alkalmazásával készült dokumentum. Elkészítésére a 
Kötv. 23/C. § (3) bekezdés alapján a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit 
Zrt (1013 Budapest, Ybl Miklós tér 6. Tel.: +36 1 225 0554, E-mail: 
regeszetiprojektiroda@várkapitányság.hu) jogosult. 
A további régészeti feladatellátásról az előzetes régészeti dokumentáció, illetve a feltárási projektterv 
ismeretében születik egyedi döntés. Az ERD-t legkésőbb a tárgyi projekttel összefüggő engedélyezési 
eljárások keretében szükséges benyújtani. Amennyiben az ERD készítése során új régészeti lelőhely 
kerül felfedezésre, Hatóságom az engedélyezési eljárásokban szakhatóságként, vagy a kulturális 
örökség védelmére kiterjedő szakkérdés vizsgálatába bevont szakértőként jár el. 
A jövőbeni projektek engedélyezését kérelmezőnek nyilatkoznia kell Hatóságom felé, hogy a fent 
megjelölt módon kiszámolt bruttó bekerülési költség eléri-e az értékhatárt, s ha nem, arról is, hogy a 
beruházás nem számít nagyberuházásnak. 
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Amennyiben egyes beruházások nem minősülnek nagyberuházásnak, de topográfiai vizsgálatokkal 
még nem kutatott külterületen kívánják őket megvalósítani, esetükben a beruházónak régészeti 
terepbejáráson alapuló hatástanulmányt kell készíttetni, melyet ugyancsak az engedélyezési eljárást 
megindító kérelemhez szükséges csatolni.  
Amennyiben nincsen jelenleg is ismert és nyilvántartott lelőhely a fejlesztési szándékok megvalósulási 
helyszínein, Hatóságomnak az egyes projektek esetében az ERD vagy az örökségvédelmi 
hatástanulmány ismeretében áll módjában az esetlegesen felmerülő régészeti szakfeladatok 
meghatározása. 
 
Jelen levelem mellékleteként megküldöm továbbá a kérelemben megjelölt örökségvédelmi 
adatszolgáltatást. Továbbá jelen levelem kiküldésével egyidejűleg átteszem a környezeti vizsgálat 
szükségességének meghatározására vonatkozó felkérésüket az ügyben illetékes Budapest Főváros 
Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályához, melynek illetékességét az egyes tervek, 
illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 3. sz. mellékletének II.2. 
h) pontja alapozza meg. 
 
Hivatalom részvételét a további településrendezési eljárásokban is biztosítani szíveskedjenek. 
 
 
Kecskemét, 2021. szeptember 30. 
 
Tisztelettel: 
                                                                         Kovács Ernő kormánymegbízott 

                    nevében és megbízásából 

 
        

        Vilidár Katalin 
       osztályvezető 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erről értesül: 

1. Rozsnyai Attila, Kisszállás Község Polgármestere (hivatali kapu) 
2. Irattár 



Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, 
Útügyi Osztály 

6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A. 
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 Ügyintéző: Szilágyi Szabolcs  

 Telefon: 76/795-107 

   
 

 

Rozsnyai Attila polgármester 

részére 

 

Kisszállás Község Önkormányzata 

 

6421 Kisszállás, Fő u. 28. 

 

 

Tárgy: Nyilatkozat Kisszállás Község településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában 

– teljes eljárás, előzetes tájékoztatási szakasz 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

1. Hatóságunkhoz 2021. szeptember 27-én megküldött megkeresésére hivatkozva, a 

tervezett módosításokkal kapcsolatban az alábbi észrevételeket tesszük: 

 

A településfejlesztési koncepció keretében Kisszállás Község közlekedési fejlesztéseit az 

alábbi fő gondolatok, célok mentén javasoljuk vizsgálni: 

 A gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésének hatásai; 

 A település országos közútja és annak távlati fejlesztése; 

 A belterületi gyűjtőúthálózat felülvizsgálata és a szükséges szabályozási szélességek 

biztosítása; 

 A közösségi közlekedés fejlesztési lehetőségei; 

 A kerékpárút hálózat kiépítése, fejlesztése; 

 A parkolási létesítmények fejlesztési lehetőségei; 

 Az ipari, gazdasági és turisztikai területek közúti kapcsolatainak biztosítása. 

 

A településkép kialakítása során kérjük figyelembe venni a közterületi akadálymentesítést, a 

közutak melletti árkok, folyókák burkolásának lehetőségét, a fejlesztendő területeken fellépő 

parkolási igényeket. 

 

A tervezés során az utak és csomópontok helyigényét a távlati forgalmi igények alapján kell 

meghatározni. Figyelembe kell venni a szükséges keresztmetszeti elemeket (forgalmi sávok, 

parkolósávok, járdák, gyalogút, padkák, rézsűk, kerékpársávok, kerékpárút, elválasztó sáv, 

zöldsáv, forgalom elől elzárt terület stb.), a közművel elhelyezését, valamint a vízelvezetés és 

az esetlegesen szükséges környezetvédelmi berendezések helyigényét is. 

 

A közlekedési javaslat készítése során a településrendezési tervek kötelező alátámasztó közúti 

közlekedési munkarészeinek tartalmi követelményeit tartalmazó e-UT 02.01.41 számú Útügyi 
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Műszaki Előírásban, valamint a közutak tervezésére vonatkozó e-UT 03.01.11 számú Útügyi 

Műszaki Előírásban foglaltakat kérjük betartani. 

 

Az országos közutakat érintő új csomópontok vagy útcsatlakozások tervezésekor figyelembe 

kell venni a „Szintbeni közúti csomópontok méretezése és tervezése” e-UT 03.03.21 számú és 

a „Közutak melletti ingatlanok, kiszolgáló létesítmények útcsatlakozása” e-UT 03.02.21 

számú Útügyi Műszaki Előírásokban előírtakat. 

 

Kérem, hogy az országos közúthálózatot érintő esetleges fejlesztések tervezése során a 

Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel, illetve a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Bács-Kiskun Megyei 

Igazgatóságával egyeztetni szíveskedjenek. 

 

Új útcsatlakozás kizárólag a közútkezelő hozzájárulásával létesíthető. 

 

Út megszüntetése esetén figyelembe kell venni az egyes ingatlanok jövőbeni 

megközelíthetőségét. Az útterület újraszabályozásakor szükséges az OTÉK 26. § (2) 

bekezdésében foglaltak előírásokat figyelembe venni. 

 

2. A tájékoztató 3. pontjában (6. ügy) hivatkozott tömbfeltárás tervezett megszüntetése 

esetén javasoljuk megvizsgálni, hogy a 694/3 hrsz-ú ingatlan közúti kapcsolata 

(megközelíthetősége) továbbiakban is biztosítható-e. 

 

A Településfejlesztési Koncepció és Településrendezési Eszközeinek egyeztetési eljárásának 

további szakaszaiban részt kívánunk venni. 

 

 

Kecskemét, 2021. október 11. 

 

Tisztelettel: 

 

Kovács Ernő 
kormánymegbízott nevében és 

megbízásából: 

 

 

dr. Sandra Jacqueline 

osztályvezető 



 

Gyorsforgalmi Útügyi Osztály 

1138 Budapest, Váci út 188. – 1387 Budapest Pf.: 1007 – Telefon: +36 (1) 474-1770 – Fax: +36 (1) 331-9917 
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Rozsnyai Attila polgármester úr 

részére 

 

Kisszállás Község Önkormányzata 

 

Kisszállás 

Fő u. 28. 

6421 

Iktatószám: 

Ügyintéző: 

Telefonszám: 

Tárgy: 

 

BP/0801/00429-8/2021. 

Bánhidi Viktória 

+36 1 815 9633 

Kisszállás község 

területrendezési eszközök 

módosítása – előzetes 

véleménykérés, környezeti 

vizsgálat szükségessége 

 

 

Ez a levél kizárólag elektronikus úton kerül megküldésre (KRID: 658228707)! 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Kisszállás község településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos 2021. szeptember 23-án 

kelt megkeresésére a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (továbbiakban: 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet) 

alapján az alábbi véleményt adom. 

Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 

345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján: 

Tájékoztatom továbbá, hogy az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.  

(I. 11.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése, illetve annak 3. számú melléklete a terv, illetve program 

megvalósítása során várható környezeti hatás jelentőségének eldöntése kérdésében a Budapest 

Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály részére közreműködési 

hatáskört nem állapít meg. 

– Az M9 gyorsforgalmi út, 54. számú főút és 53. számú főút közötti szakasz megvalósítása  

érinti a település közigazgatási területét. 

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. K-36329/2021. számú, 2021. október 5-én kelt 

tájékoztatása: 

„Tájékoztatjuk, hogy Kisszállás községet az alábbi útfejlesztési projekt érinti:  

M9 gyorsforgalmi út, 54. számú főút és 53. számú főút közötti szakasz megvalósítása 

A projekt előkészítési feladatainak keretében mintegy 35 km hosszú, 2x1 sávos új út és kapcsolódó 

csomópontok kialakításának tanulmányterv, környezeti hatástanulmány készítésére, valamint a 

környezetvédelmi engedély megszerzésére kerül sor. 

A tervezési szerződés várható aláírásának időpontja 2021. október, melynek keretében az M9 

gyorsforgalmi út 54. sz. főút és 53. sz. főút közötti szakaszra vonatkozó tanulmányterv, környezeti 

hatástanulmány készül. 
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A jogerős környezetvédelmi engedély megszerzésének tervezett időpontja 2023. I. negyedév. 

Kérjük a fentiek szíves figyelembe vételét.  

Jelezzük továbbá, hogy az eljárás további szakaszaiban részt kívánunk venni. 

A településfejlesztési dokumentumok és településrendezési eszközök készítése során esetlegesen 

felmerülő további kérdéseikben – az érintett országos közúti és vasúti infrastruktúra elemeivel 

kapcsolatban – állunk szíves rendelkezésükre. 

Kapcsolattartó: Major Eszter Flóra 

műszaki titkár 

tel: ( + 36) 20 368 63 68  

e-mail: majoreszter.flora@nif.hu” 

 

A módosításokkal kapcsolatos egyéb észrevételek. 

A tervezés során figyelembe kell venni Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 

tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény előírásait, valamint összhangban kell lenni az elfogadott  

Bács-Kiskun Megyei Területrendezési Tervvel. 

A településrendezési tervek kötelező, alátámasztó közúti közlekedési munkarészeinek tartalmi 

követelményeit az e-UT 02.01.41 számú Útügyi Műszaki Előírás határozza meg. A közlekedési javaslat 

készítése során a közutak tervezésére vonatkozó e-UT 03.01.11 számú Útügyi Műszaki Előírást is be 

kell tartani. 

A közlekedési javaslat célja az, hogy a közlekedési létesítményekre vonatkozó tervezett műszaki 

paraméterek (pl. a közutak, vasutak elhelyezésére biztosítandó építési terület szélessége) beépítésre 

kerüljenek a szerkezeti tervbe, a szabályozási tervbe és a helyi építési szabályzatba. 

A rendezési tervben a közúthálózati elemeket, azok tervezési osztályba sorolását úgy kell meghatározni, 

hogy azok megfeleljenek a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendeletben és a 

„Közutak tervezése” e-UT 03.01.11 számú Útügyi Műszaki Előírásban foglaltaknak, valamint 

összhangban legyenek a kiszolgálandó területi igényekkel, a védett vagy védelemre javasolt területekre 

vonatkozó szabályozásokkal, a térségre vonatkoztatott környezetvédelmi előírásokkal. 

A tervezés során az utak és csomópontok helyigényét a távlati forgalmi igények alapján kell 

meghatározni. Figyelembe kell venni a szükséges keresztmetszeti elemeket (forgalmi sávok, 

parkolósávok, járdák, gyalogút, padkák, rézsűk, kerékpársávok, kerékpárút, elválasztó sáv, zöldsáv, 

forgalom elöl elzárt terület stb.), a közművek elhelyezését, valamint a vízelvezetés és az esetlegesen 

szükséges környezetvédelmi berendezések helyigényét is. 

A keresztmetszeti méretezést azon meglévő utak esetében is el kell végezni, melyeket magasabb 

kategóriába sorolnak, vagy új funkciókat terveznek (új kerékpárút vagy kerékpársávok, várakozósáv, 

párhuzamos szervizút kialakítása, zöldsávok vagy fasorok telepítése stb.). 

Az országos közutakat érintő új csomópontok vagy útcsatlakozások tervezésekor figyelembe kell venni a 

„Szintbeni közúti csomópontok méretezése és tervezése” e-UT 03.03.21 számú és a „Közutak melletti 

ingatlanok, kiszolgáló létesítmények útcsatlakozása” e-UT 03.02.21 számú Útügyi Műszaki Előírásban 

foglaltakat. 

A közúti közlekedésről szóló, 1988. évi I. törvény (Kkt.) 42/A. § (1) bekezdése szerint: 

„A közút kezelőjének hozzájárulása szükséges 

a) külterületen a közút tengelyétől számított ötven méteren, autópálya, autóút, gyorsút és főútvonal 

esetén száz méteren belül építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, 

nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, kő, kavics, agyag, homok és egyéb ásványi 

nyersanyag kitermeléséhez, valamint a közút területének határától számított tíz méter távolságon belül fa 

ültetéséhez vagy kivágásához, valamint 
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b) belterületen – a közút mellett – ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá egyéb szolgáltatási célú 

építmény építéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, valamint a helyi építési 

szabályzatban, vagy a szabályozási tervben szereplő közlekedési és közműterületen belül nyomvonal 

jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, továbbá a közút területének határától számított két méter 

távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához, 

c) amennyiben az elhelyezendő létesítmény dőlési távolsága a közút határát keresztezi.” 

A Kkt. 12. § (3) bekezdés szerint:  

„A gépjárművek közlekedésére szolgáló közút területén, a felett és mellett – a közúti jelzőtáblák 

megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről szóló miniszteri rendeletben 

meghatározott területen belül – nem lehet olyan jel, jelzés, egyéb tárgy és berendezés, amely a közúti 

jelzések-kel – azok alakjával, színével – összetéveszthető, a láthatóságot akadályozza, alkalmas arra, 

hogy a közlekedők figyelmét elterelje, vagy a közlekedés biztonságát egyéb módon veszélyezteti. 

(3a) Nem lehet továbbá reklámtábla, reklámhordozó és egyéb reklámcélú berendezés, valamint a 

tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszköz lakott területen 

a) a gépjárművek közlekedésére szolgáló közút területén, a közút úttesten kívüli burkolatlan területe 

kivételével, 

b) a gépjárművek közlekedésére szolgáló közút felett, annak műtárgyán, tartozékán, a járda, a gyalogút, 

valamint a kerékpárút kivételével. 

(3b) Reklámtábla, reklámhordozó és egyéb reklámcélú berendezés közvilágítási-, villany-, és telefon-

oszlopon az adott ellátási területen működő áram-, illetve telefonszolgáltató engedélyével helyezhető el. 

Reklámtábla, reklámhordozó és egyéb reklámcélú berendezés közvilágítási-, villany-, és telefonoszlopon 

történő elhelyezése esetén az elhelyező köteles a közterület-használati díjak megfizetésére. 

(3c) Tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszköz a közvilágítási-, villany- és 

telefonoszlopon az áram-, telefonszolgáltató vagy áramhálózati engedélyes, valamint az oszlop 

tulajdonosának a hozzájárulásával helyezhető el; az elhelyezést az eszközzel érintett oszlop alatti 

földterület tulajdonosa és az eszközzel érintett oszlop alatti földterülettel szomszédos ingatlan 

tulajdonosa tűrni köteles. 

(3d) A tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszköz (3c) bekezdés szerinti elhelyezése 

esetén 

a) nem kell alkalmazni az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti település-

képi bejelentési eljárásra vonatkozó szabályokat, 

b) a közterület igénybevétele rendeltetésszerű igénybevételnek, a tájékozódást segítő jelzést 

megjelenítő reklámcélú eszköz pedig a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait 

szolgáló berendezésnek minősül, 

c) a közterület b) pont szerinti rendeltetésszerű igénybe vétele közterület használati díjfizetési 

kötelezettséggel nem jár, a tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszköz elhelyezéséért az 

elhelyezőnek a közút kezelője részére elhelyezési díjat kell fizetnie, 

d) az elhelyezéshez a közterület használatra vonatkozó jogszabályok szerinti hatósági engedély, illetve 

polgári jogi jogviszony nem szükséges. 

(3e) A gépjárművek közlekedésére szolgáló közút lakott területen kívüli szakasza mellett nem lehet 

reklámtábla, reklámhordozó vagy egyéb reklámcélú berendezés, valamint a tájékozódást segítő jelzést 

megjelenítő reklámcélú eszköz. A tilalom nem vonatkozik a 2010. december 31-éig a nem gyorsforgalmi 

utak mentén kihelyezett 12A/0-ás ív méretű reklámfelülettel rendelkező reklámtáblákra, az üzemanyag-

töltő állomások területén elhelyezett cégjelzésre, és üzemanyagárakat tartalmazó táblákra, az 

építményeken, az építmények telkén elhelyezett olyan feliratra, amelyek az építményben működő cég 

nevét, jelét (piktogramját), vagy tevékenységét jelzik, továbbá azokra a – közvetlenül a közút mellett 

elhelyezett – berendezésekre, amelyek közlekedés biztonságát elősegítő közérdekű tájékoztató táblák 

szakmai tartalmát, valamint engedélyezésüket meghatározó testület által engedélyezett a közlekedés 

biztonságát elősegítő közérdekű tájékoztatást tartalmaznak.” 
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A tervezés során a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 38. §-ában rögzített védősávot 

(biztonsági övezetet) biztosítani kell. 

Tájékoztatom, hogy a vasúti átjáró – az ideiglenesen létesített vasúti átjáró kivételével – létesítése, 

áthelyezése és megszüntetése, valamint a létesítés és az áthelyezés során a vasúti átjáró biztosítási 

módjának és forgalmi rendjének kialakítása engedély köteles. A 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § 

(2) bekezdés 10. pontja első fokon országos illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki 

útügyi hatóságként. 

A vasúti átjáró létesítési eljárást Hivatalom az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 

elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet alapján folytatja le a szintbeni közúti-vasúti átjárók 

kialakításáról szóló e-UT 03.06.11 számú Útügyi Műszaki Előírás (UME) figyelembevételével. 

Kiemelt figyelmet kell fordítani a közlekedésbiztonsági szempontokra, a fejlesztések tervezésénél, 

megvalósításánál elsőbbséget kell, hogy élvezzenek azok a beruházások, amelyekkel a 

személysérüléses balesetek, balesetveszélyes helyzetek előzhetőek meg. 

Az eljárás további szakaszában részt kívánok venni. 

Tájékoztatom továbbá, hogy az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.  

(I. 11.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése, illetve annak 3. számú melléklete a terv, illetve program 

megvalósítása során várható környezeti hatás jelentőségének eldöntése kérdésében a Budapest 

Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály részére közreműködési 

hatáskört nem állapít meg. 

Érintett államigazgatási szervként fenti véleményemet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. § (4) bekezdése alapján, a 

rendelet 9. melléklet 12. pontja szerinti véleményezési jogkörömben adtam. 

Fenti véleményem kialakítása során a hivatkozott Korm. rendelet 37. § (5) bekezdése szerinti ágazati 

elhatározással és adatokkal rendelkező államigazgatási- és kezelő szerveket – NIF Zrt., Magyar Közút 

NZrt. – megkerestem, és a NIF Zrt. által adott véleményt levelembe foglaltam. 

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint 

 

Tisztelettel: 

 

dr. Sára Botond 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

Bognár Géza 

osztályvezető 
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Rozsnyai Attila polgármester 

 

Kisszállás Község Önkormányzata 

 

6421 Kisszállás 

Felszabadulás u. 28. 

 

Iktatószám:  BP/2602/00676-3/2021. 

Ügyintéző: Dr. Tóth János Attila 

Telefonszám: 061/795-9045 

E-mail: toth.janos.attila@bfkh.gov.hu 

Tárgy: Kisszállás településrendezési eszközeinek 

több részterületre vonatkozó módosítása – 

örökségvédelmi vélemény környezeti 

vizsgálat szükségességének meg-

határozása 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

A fent megjelölt hivatkozási számon és tárgyban küldött – a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal útján, 

áttétel során kézhez kapott – megkeresésükre az egyes tervek, illetve programok környezeti 

vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 1. § (3) bekezdés a) pontjában, 4. § (2) 

bekezdésében, továbbá a 3. számú melléklet II. 2. h) pontjában foglaltak alapján nyilatkozom, hogy a 

rendelkezésre álló szakanyagok alapján műemlékvédelmi és régészeti örökségvédelmi szempontból  

 

az alábbi megjegyzésekkel nem tartom szükségesnek 

a környezeti vizsgálat lefolytatását. 

1. Megállapítottam, hogy az M9 gyorsforgalmi út tervezett nyomvonalának módosítási 

területén, illetve a Budapest (Soroksár) – Kelebia vasútvonal felújításához kapcsolódó 

területen a Miniszterelnökség által vezetett közhiteles nyilvántartás (továbbiakban: 

Nyilvántartás) aktuális adatai alapján nyilvántartott régészeti lelőhelyek találhatóak. Ezúton 

tájékoztatom, hogy fenti ún. nagyberuházásokhoz a kulturális örökség védelméről szóló 

2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) 23/C. § (1) bekezdése szerint előzetes régészeti 

dokumentációt kell készíteni. Fenti jogszabály 7. § 20. pontja alapján ugyanis 

nagyberuházásnak minősül a földmunkával járó a) bruttó 500 millió forintos értékhatárt 

meghaladó teljes bekerülési költségű beruházás, c) a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által 

kezelt beruházás, e) azon közérdekű célú beruházás, amelynek megvalósítása érdekében a 

kisajátításról szóló törvény szerint kisajátítást végeztek. Az előzetes régészeti dokumentáció, 

a tervezés ezen szakaszában megfelelően biztosítja a régészeti örökség védelmét.  

 

2. A 235 ha erdőterület kijelölése örökségi elemet (műemléket, régészeti lelőhelyet) közvetlenül 

nem sért, mivel a kijelölés meglévő területfelhasználathoz igazodik, ugyanakkor – a 

Nyilvántartás adatai alapján régészeti lelőhelyek találhatóak a területen (83979 és 83981 

azonosítószámú lelőhelyek) – ezért felhívom a szíves figyelmüket arra, hogy a kulturális 
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örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) 9. §-a szerint a 

régészeti lelőhelyeket – a fenntartható használat elvének figyelembevételével – csak olyan 

mértékben lehet igénybe venni, hogy azok állománya számottevően ne csökkenjen, illetve 

eredeti összefüggéseik jelentősen ne károsodjanak. A 10. § (1) bekezdése előírja, hogy a 

régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti lelőhelyükön, eredeti állapotukban, eredeti 

összefüggéseikben kell megőrizni, továbbá a 11. § (2) bekezdése alapján a nyilvántartott 

régészeti lelőhelyek e törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak. A továbbiakban az 

erdőgazdálkodás során fentieket, illetve a lent hivatkozott jogszabályi előírásokat 

fokozottan figyelembe kell venni. 

 

3. Megállapítottam, hogy a belterületen tervezett 1–9. számú módosítások örökségi elemet 

(műemléket, régészeti lelőhelyet) nem érintenek. 

 

A további hatósági eljárások során biztosítani kell az örökségvédelmi szempontok 

érvényesülését és a területileg illetékes megyei örökségvédelmi hatóság, a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal (Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi 

Osztály, 6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.). a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. 

törvény 62. § a) pontja szerinti állásfoglalását ki kell kérni. 

 

 

Budapest, dátum: digitális aláírás szerint 

 

 

 

Tisztelettel: 

Dr. Sára Botond kormánymegbízott megbízásából: 

  

  

  

 dr. Zelenyánszki Éva 

            osztályvezető  

 

 

 

Erről értesül: 

1. Címzett  
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Hivatali kapu KRID azonosító: 427094958 
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Rozsnyai Attila polgármester 

részére 

 

Kisszállás Község Önkormányzata  
 
 

Ez a levél kizárólag elektronikusan kerül megküldésre! 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Kisszállás község településrendezési eszközeinek módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat 

szükségességének eldöntése kapcsán, 2021. szeptember 28-án, elektronikus úton érkezett levelében 

történt megkeresésére a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a 

továbbiakban: BFKH) az alábbi tájékoztatást adja. 

 

A község közigazgatási területén természetes gyógytényező érintettsége nem áll fenn, ezért jelen 

esetben a BFKH véleményezési lehetőséggel nem rendelkezik. 

 

Érintettség esetén a BFKH, mint államigazgatási szerv feladatát a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

314/2012. Korm. rendelet) 9. számú mellékletének 25. pontja, mint a környezet védelméért felelős szerv 

feladatát az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: 2/2005. Korm. rendelet) 3. számú melléklete II.2. pontjának g) bekezdése állapítja meg. 

 

BFKH felhívja a figyelmet a 314/2012. Korm. rendelet 28/B. §-ra, valamint 2/2005. Korm. rendelet 4. 
§ (2a) bekezdésére, melyek szerint: 
 
„28/B. § Budapest Főváros Kormányhivatala a természetes gyógytényezőkre, gyógyhelyekre vonatkozó 

nyilvántartását a honlapján közzéteszi a gyógytényezők, gyógyhelyek érintettségének vizsgálata 

céljából. Abban az esetben, ha a gyógytényezők, gyógyhelyek érintettsége nem áll fenn, az egyeztetési 

eljárás során Budapest Főváros Kormányhivatalát nem szükséges megkeresni. 

 
4. § (2a) Budapest Főváros Kormányhivatala a természetes gyógytényezőkre, gyógyhelyekre vonatkozó 
nyilvántartását a honlapján közzéteszi a gyógytényezők, gyógyhelyek érintettségének vizsgálata 
céljából. Ha a gyógytényezők, gyógyhelyek érintettsége nem áll fenn, a döntéshez Budapest Főváros 
Kormányhivatalának véleményét nem szükséges kikérni.” 
 

Iktatószám:  BP/FNEF-TKI/6146-2/2021. 

Ügyintéző: Szabóné Elekes Éva 

Telefonszám: 06 (1) 465-3866 

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu 

Tárgy:  
 
 
Hiv. szám: 

Véleményezés természetes gyógytényező 
érintettség szempontjából.  

– 
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Hivatali kapu KRID azonosító: 427094958 
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

A BFKH jelen iratot az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésére tekintettel elektronikus úton küldi meg.  

A BFKH felhívja a figyelmet arra, hogy a BFKH-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani 

(szervezetnév: BFKHNSZSZ, KRID azonosítókód: 427094958). 

 
A BFKH kéri a fentiek szíves elfogadását.  
 
Budapest, – dátum a digitális aláírás szerint 
 

Üdvözlettel: 

 

 

dr. Sára Botond 
kormánymegbízott megbízásából 

   

Dr. Kelemen Erzsébet 
helyettes fővárosi és megyei tisztifőorvos 

          

 

 



 

 

 
Kisszállás Község Önkormányzata  
Rozsnyai Attila polgármester 
 
Kisszállás 
Fő utca 28. 
6421 
 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság), mint a Kisszállás község 
településrendezési eszközeinek módosítása előkészítésébe bevont államigazgatási szerv, az alábbi 
tájékoztatást adja a rendezési feladat ellátásához szükséges – a Hatóság nyilvántartásának részét 
képező – elektronikus hírközlési szolgáltatókról, szolgáltatásokról, akik, amelyek a rendezés alá vont 
területtel érintettek, valamint a hatáskörébe tartozó kérdésekben a jogszabályokon alapuló 
követelményekről. 
 
Az elektronikus hírközlési építmények vonatkozásában, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. 
törvény 94. § (1) bekezdése szerint: „A település tervezésénél, rendezésénél, utak és közművek 
építésénél, korszerűsítésénél, egyéb építmények és más létesítmények megvalósításánál, felújításánál 
– a külön jogszabályban meghatározott módon – biztosítani kell az elektronikus hírközlési építmények 
elhelyezésének lehetőségét.” 
 
A postai létesítmények vonatkozásában a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 31. § 
(1) bekezdése alapján: „A település tervezésénél, rendezésénél, utak és közművek építésénél, 
korszerűsítésénél, egyéb építmények és más létesítmények megvalósításánál, felújításánál biztosítani 
kell a postai szolgáltatóhelyek, felvételi pontok és kézbesítési pontok, valamint az egyetemes postai 
szolgáltatás teljesítését lehetővé tevő egyéb eszközök elhelyezésének lehetőségét.” 
 
Az elhelyezés területét a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése szabályozza, további 
műszaki iránymutatást az MSZ 7487 számú szabvány ad. 
 
A Hatóság tevékenységének – jogszabályban meghatározott – célja az elektronikus hírközlési piac 
zavartalan, eredményes működésének és fejlődésének, az elektronikus hírközlési tevékenységet 
végzők és felhasználók érdekei védelmének, továbbá a tisztességes, hatékony verseny kialakulásának, 
illetve fenntartásának elősegítése az elektronikus hírközlési ágazatban. 
 
A Hatóság tájékoztatja, hogy a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: 
Törvény) 1. § c) pontja alapján a Törvény egyik célja, hogy az önkormányzat biztosítson széleskörű 
tájékoztatást a településképi követelményekről, ezzel elősegítve a településkép védelmének és 
alakításának eredményes érvényesülését az építmények tervezése és kivitelezése során. A Törvény 3. 
§-a alapján a településképi rendelet többek között az építési tevékenységgel érintett építmények - 
ideértve a sajátos építményfajtákat is (pl. hírközlési hálózatok és azok építményei, adótornyok) - 
településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati 
kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára vonatkozó településképi követelményt, valamint 
az egyéb műszaki berendezések (épületre szerelt műszaki eszközök) elhelyezésére és alkalmazására, 
illetve tilalmára vonatkozó településképi követelményt tartalmazhat.  
 

 Iktatószám: CE/22162-2/2021. 
 Tárgy: tájékoztatás 
 Ügyintéző: Nagy Zsuzsanna 
 Tel.: 62/568-314 
 Készült: 2021. 10. 06. 
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Ezen településképi követelmények meghatározására további részletszabályokat tartalmaz a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. Rendelet): 
 
Az építményekre vonatkozó településképi követelmény a Korm. Rendelet 23/F. § (2) bekezdés c) pontja 
szerint településképi szempontból meghatározó, vagy a helyi egyedi védelemmel érintett terület 
tekintetében az építési tevékenységgel érintett építmény anyaghasználatára, tömegformálására, 
homlokzati kialakítására, telken a zöldfelületek kialakításának módjára, és sajátos építményfajták 
elhelyezésének módjára határozható meg. A (3) bekezdés alapján az anyaghasználatra vonatkozó 
követelmény kiterjedhet az építmény, sajátos építményfajták építőanyagának településkaraktert 
befolyásoló valamely minőségi jellemzőjére. A 23/G. § c) pontja szerint a helyi védelemmel érintett 
területeken kötelező meghatározni a sajátos építményekkel, műtárgyakkal kapcsolatos 
anyaghasználatra vonatkozó követelményeket. 
 
A 22. § (4), (5) és (7) bekezdései szerint fenti követelmények településképi szempontból meghatározó 
területen csak megengedő, vagy tiltó; helyi egyedi védelemmel érintett elemre vonatkozóan 
megengedő, tiltó, vagy kötelező követelményként határozhatók meg. Egyéb területek esetében csak 
építmény anyaghasználatára vonatkozó, tiltó építészeti követelmény határozható meg, tehát a sajátos 
építmények elhelyezése nem korlátozható. 
 
Az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmény a 23/F. § (5) bekezdés b) 
pontja alapján a berendezés homlokzaton történő elhelyezési módjának és lehetőségének 
meghatározására, továbbá a 23/H. § (2) bekezdése szerint formai követelményeire, számára és 
anyaghasználatára vonatkozhat. 
 
Az egyéb műszaki berendezések elhelyezésére vonatkozóan a teljes közigazgatási területen 
megengedő, tiltó és kötelező településképi követelmény is meghatározható. 
 
Felhívom továbbá a figyelmét, hogy a Korm. rendelet 23/G. § a) pontja kimondja, hogy a településképi 
rendeletben a településképi szempontok figyelembevételével meg kell határozni a teljes település 
ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak 
elhelyezésére elsősorban alkalmas területeket.  
 
A Hatóság kéri, hogy az arculati kézikönyv, és a településképi rendelet elkészítése során a Korm. 
rendelet 23/G. § -ban foglaltakat figyelembe venni szíveskedjenek. 
 
A terület gazdasági és idegenforgalmi fejlődéséhez elengedhetetlen a hírközlési ellátás fejlesztése. Az 
EU 2020 Stratégiában foglalt és a Magyar Kormány által a szélessávú lefedettséggel kapcsolatban 
kitűzött 2018. évi célok teljesítéséhez szükséges a vezetékes és vezeték nélküli hírközlési hálózatok 
fejlesztése. 
 
A Hatóság felhívja a figyelmet, hogy a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” (a továbbiakban: DNFP) 
aktuális fejlesztésről tájékoztatás 
 
A Hatóság kéri, hogy a kapcsolódó beruházások, fejlesztések megvalósításának biztosítása érdekében 
a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítése során ezt is figyelembe venni 
szíveskedjenek. 
 
A hírközlési szolgáltatók elkötelezettek a DNFP sikere mellett, így az elkövetkezendő évek során 
jelentős hálózat fejlesztéseket hajtanak végre vezetékes és vezeték nélküli hálózataikon egyaránt. E 
fejlesztések közt saját és állami finanszírozású optikai hálózat fejlesztési projektek is futnak, és ezen 
projektek, több tízezer háztartást érintenek. 
 
Az állami finanszírozású pályázatok kiírása és elbírálása több ütemben történik, a saját finanszírozású 
beruházások esetében a kiviteli tervek készítése és a kivitelezési munkák párhuzamosan valósulnak 
meg. 
 
A DNFP- keretein belül megvalósuló fejlesztések kapcsán túlnyomóan optikai hozzáférési hálózatot 
építenek ki a szolgáltatók, amelyhez elsősorban a meglévő alépítmény hálózatokat, illetve ritkábban 
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beépített területeken saját, vagy az elektromos kisfeszültségű, meglévő oszlopsorokat terveznek 
igénybe venni. 
 
A Hatóság számára kiemelt jelentőséggel bír az elektronikus hírközlési szolgáltatások fejlesztése, azok 
minőségének javítása, a digitális kompetenciák fejlesztése a lakosság körében, megteremtve ezáltal az 
információs társadalom további fejlődésének és a fogyasztói jólét növekedésének alapját, részben a 
frekvenciát hatékonyan használó hálózatok kiépítésének támogatásával, a szélessávú vezeték nélküli 
lefedettség növelésével, végső soron a szolgáltatás kínálati oldalának növekedésével és a fogyasztói 
árak csökkentésével. 
 
Az elektronikus hírközlési szolgáltatók zöldmezős beruházások esetén új, földalatti infrastruktúra 
kiépítését tervezik. Korlátozott mennyiségben kerülhet sor meglévő oszlopsoros hálózat kiegészítésére, 
vagy meghosszabbítására, kizárólag műszaki racionalitás alapján.  
 
A meglévő oszlopsoros hálózat felhasználására, közös (hírközlési, vagy elektromos) eszközök 
használatára a szolgáltatókat hírközlési jogszabályok kötelezik, ugyanakkor költséghatékonysági 
szempontok is szólnak mellette, hiszen az érintett hírközlési szolgáltatónak vállalnia kell, hogy az így 
elhelyezett vezeték egy későbbiekben bekövetkező áthelyezésnél osztja a tartószerkezeten lévő többi 
vezeték sorsát. Ez a megoldás véleményünk szerint nem akadályozza, hanem – a költségek 
megoszlása miatt – könnyebbé teheti az oszlopok majdani eltávolítását, a hálózatok föld alá helyezését. 
 
A jó minőségű szolgáltatások elérésének lakossági igénye és a lakóterületeken elhelyezendő 
bázisállomások kérdése gyakran nehezen összeegyeztethető vitás helyzeteket generál, ezért ilyen 
esetekben szükséges a hálózatfejlesztésben és a digitális gazdaság fejlődésében érintett valamennyi 
állami, önkormányzati és társadalmi szervezet segítő és kompromisszum kész együttműködése. 
 
E közérdekű célok elérésének alapvető feltétele a hírközlési infrastruktúra, fejlesztése, továbbá a 
szolgáltatókat a frekvencia használati szerződés alapján ellátási kötelezettség terheli, amelynek eleget 
kell tenniük.  
 
Az EU elvárásaival összhangban a jelenlegi jogszabályi környezet is a már meglévő infrastruktúrák, 
eszközök közös használatát preferálja. A Hatóság és a hírközlési szakma pedig rendelkezik azzal a 
szaktudással, amelynek segítéségével meghatározható, hogy egy-egy antennatartó szerkezet hány 
darab antennát, bír el illetve, hogy az előírt szintű lefedettség eléréséhez milyen egymáshoz viszonyított 
távolságra kell elhelyezni egymástól a berendezéséket és tartószerkezeteket. 
 
Egy szolgáltató által lefedett terület ún. cellákra van osztva. Egy cella megfelel egy adótorony vagy 
ismétlőadók esetén több kisebb adótorony által lefedett területnek. A cella méretét az adó kisugárzott 
teljesítménye határozza meg és ez fordítva is igaz, adott cellamérethez adott teljesítmény szükséges. 
A celluláris hálózatok alapgondolata az, hogy alacsony energiaszintű adók használatával lehetővé tegye 
a hatékony frekvencia-újrafelhasználást. Ugyanis abban az esetben, ha erős adókat használnának, 
akkor az adott frekvenciát csak több 100 kilométer távolságban lehetne újra felhasználni. 
 
A celluláris mobil hálózathoz lefoglalt frekvenciasáv cellacsoportok között van elosztva. Ez az elosztás 
a szolgáltató által lefedett területen cellacsoportonként ismétlődik. Az elérhető rádiócsatornák teljes 
számban használhatóak minden egyes cellacsoportban, és ez alkotja a szolgáltató lefedett területét. 
Egy frekvencia, amelyet egy cella használ, pár cellával arrébb is használható, de két, ugyanazt a 
frekvenciát használó cella között megfelelő távolságnak kell lennie az interferencia elkerülése végett. A 
frekvencia-újrafelhasználás jelentősen megnöveli a hálózaton lévő felhasználók számában mért 
kapacitást. 
 
A mobiltelefon-szolgáltatás akkor teljesíti az előfizetők által támasztott elvárásokat, ha az ügyfelek 
bárhol és bármikor, kiváló minőségben tudnak hívást kezdeményezni, vagy fogadni. A mozgó (például 
autóban utazó) előfizető szempontjából fontos követelmény, hogy a felépített összeköttetés cellahatárok 
átlépésekor ne szakadjon meg. Mindez csak úgy lehetséges, ha a mobiltelefonokkal kapcsolatot létesítő 
bázisállomások által kibocsátott rádióhullámok az előfizetők tartózkodási- és mozgási területét 
hézagmentesen fedik le. 
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Az új antennák telepítésének legfőbb oka, hogy a mobiltelefon-előfizetők számának növekedésével 
párhuzamosan növelni kell a hálózat kapacitását is, az új technológiához (pl. LTE) pedig új hálózat 
kiépítésére van szükség. 
 
Az antennák helyének meghatározása körültekintő mérnöki tervezés eredménye, amelynek lényege, 
hogy olyan helyekre telepítsék az antennákat, ahol az előfizetők igénybe vehetik azt, hiszen a 
mobiltelefont használók minden esetben a bázisállomással létesítenek kapcsolatot, és az állomásnak a 
legcélszerűbb olyan helyen állnia, ahol magas a mobiltelefonálók száma. 
 
Egy-egy bázisállomás telepítése tervezésekor minden esetben szükséges figyelembe venni a terep 
adottságait, a környezetet (pl. szomszédos házak/objektumok magassága, környező fák/erdők 
magassága és lombozottsága, sűrűsége); a helyszín megközelítési lehetőségeit (pl. út, árterület stb.); 
a helyszín infrastrukturális adottságait; elektromos áram betáplálás megvalósíthatóságát. 
 
Figyelembe kell venni továbbá a jogszabályokat, a környező bázisállomások elhelyezkedését is, a 
bázisállomások egymásra hatása miatt; a meglévő lefedettséget; hogy hol szükséges esetleg javítani a 
lefedettséget; hogy a társszolgáltatók állomásai hol helyezkednek el. 
 
A mobil bázisállomás akkor tud hatékonyan és optimálisan működni, ha az antenna tipikusan 30-40 
méteres magasságban helyezkedik el, de lehetőleg legalább 10m-el a környező tereptárgyak felett 
helyezkedjen el. 
 
Keresni kell a meglevő objektumok használatának lehetőségét (meglevő torony, víztorony, kémény, 
templomtorony, magasabb ipari létesítmények, lakóépületek, stb.). Ezeket a településeknek a saját 
szabályozó eszközeikben (Településképi rendelet, Településképi Arculati Kézikönyv) célszerű 
biztosítani. 
 
Az előfizetők igénylik az egyre magasabb átviteli sebességet, ami azt eredményezi, hogy egyre 
közelebb kell hozzájuk elhelyezni a bázisállomást, tehát nem elegendő a település szélére letenni, 
hanem azt be kell "vinni" a településre. 
 
A szolgáltatók mindig arra törekednek, hogy a szolgáltatás biztosításához optimálisan a legkevesebb 
bázisállomás építésére és a lehető legkisebb adóteljesítményre legyen szükség. 
 
Az antennákat (bázisállomásokat) a cellás elv alapján – elsősorban a sűrűn lakott területekre kell 
telepíteni. Ennek oka, hogy itt az előfizetők száma, illetve a mobilhasználat időtartama folyamatosan 
növekszik. 
 
A bázisállomások vízszintesen, az autók fényszóróihoz hasonlóan bocsátanak ki rádióhullámokat, tehát 
nagyon kevés energia jut az antenna alatti területre. Az antennák által kibocsátott rádióhullámok 
vízszintes irányítottságából adódik, hogy közvetlenül az antenna alatti területeken az elektromágneses 
tér intenzitása rendkívül csekély, és a távolsággal négyzetes arányban csökken. Az ENSZ 
Egészségügyi Világszervezetének (WHO) egyértelmű állásfoglalásából is tudjuk, hogy a 
bázisállomások lakosságot érintő elektromágneses hatása elhanyagolható, egészségkárosodással 
nem kell számolni. 
 
Az egészségügyi szabályozás úgynevezett megengedő határértékeket határoz meg. A megengedhető 
határértékek megállapítása nemzetközi tudományos testületek feladata. A rendelkezésre álló kutatási 
eredmények figyelembevételével határozzák meg a határértékeket, ahol a lakosság esetében 50-szeres 
biztonsági faktort alkalmaznak arra az intenzitásra, ahol bármely biológiai hatás felmerül. 
 
Az elektromágneses hullámok élettani hatásaival kapcsolatban ez idáig több tízezer tudományos 
publikáció jelent meg. A tanulmányok alapján az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azt a 
végkövetkeztetést vonta le, hogy a bázisállomások által kibocsátott nagyfrekvenciás elektromos 
hullámok nem okozhatnak betegségeket, hiszen mennyiségük messze a lakosságra vonatkozó 
határértékek alatt maradnak. 
 
A Hatóság térítésmentes mérőprogramja keretében lehetőség van továbbá rádiófrekvenciás 
elektromágneses kitettség (expozíció) vizsgálatot igényelni. A mérőprogramról bővebb információ a 
http://www.nmhh.hu/elektroszmog honlapon található. 
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Mérési tapasztalatok azt mutatják, hogy hazánkban a rádiótelefon bázisállomások szinte kivétel nélkül 
kielégítik a hazai – nemzetközi ajánlásokon alapuló – előírásokat. Ennek megfelelően a bázisállomások 
környezetében mért rádiófrekvenciás elektromágneses tér intenzitása nagyságrenddel a 
megengedhető határérték alatt van. 
 
A bázisállomások telepítése előtt leggyakrabban a szolgáltatók megbízása alapján független, erre 
akkreditált laboratórium vagy intézmény az aktuális adatok alapján kiszámítja, üzembe helyezéskor 
pedig méréssel ellenőrzi az állomás működését és a határértékek betartását. 
 
A településképi véleményezési /vagy bejelentési eljárás lefolytatására az építésügyi és építésfelügyeleti 
hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló Korm. 
rendelet hatálya alá tartozó engedélyezési eljárásokat megelőzően van lehetőség. A hírközlési 
építményekkel kapcsolatos eljárásokat azonban az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről 
és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII.18.) 
NMHH rendelet alapján a Hatóság folytatja le, így azok nem tartoznak a településképi bejelentési 
/véleményezési eljárás hatálya alá. 
 
Fentiek alapján a belterületi berendezések illetve az antennatartók elhelyezésének biztosítása 
mindenképpen kiemelt közérdek ezért ezt korlátozni településképi szempontok alapján is csak 
racionális keretek között célszerű.  
 
Kérem, hogy a Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet elkészültét követően, a 
végleges elfogadás előtt, szíveskedjék a Hatóságot a digitális egyeztető felületre történő feltöltéséről 
elektronikus levélben értesíteni. 
 
 
Elektronikusan aláírt dokumentum. 
Kiadmányozta: Szabó Tibor hatósági irodavezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Szegeden, az elektronikus 
aláírás szerinti időpontban. 

 

 

Kapja: 

1. Kisszállás Község Önkormányzata      – elektronikus úton 
2. Irattár 
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Rozsnyai Attila 

Polgármester  

 

Kisszállás 

Fő utca 28. 

6421 

 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Kisszállás község polgármestere 2021. szeptember 23-án kelt levelében arról 

tájékoztatta az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságot (ATIVIZIG), hogy a 

település önkormányzata kezdeményezte Kiszállás településrendezési 

eszközeinek módosítását. A polgármester a 314/2012 (XII. 8.) Korm. rendelet 

értelmében felkérte az ATIVIZIG-et a tervek előzetes véleményezésére, illetve a 

részletes tervek elkészítéséhez szükséges adatszolgáltatás kiadására. 

A terviratokban bemutatott változtatásokkal szemben Igazgatóságunk kifogást 

nem emel, a változtatásoknak nincs vízügyi vonatkozása. Igazgatóságunk - az 

Országos Vízügyi Főigazgatóság képviseletében is eljárva – az alábbi 

adatszolgáltatást állította össze. 

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletére hivatkozva közöljük, hogy 

vízgyűjtő-gazdálkodás tekintetében rendezés alá vont területek a 1155/2016. 

(III.31.) Korm. határozatban kihirdetett Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT) 

szerint a 2-20. sz. Alsó-Tisza jobb part alegységhez tartoznak. Az alegységre 

vonatkozó intézkedéseket tartalmazó alegységi vízgyűjtő-gazdálkodási terv 

elérhető az alábbi hivatkozáson: 

http://www.vizugy.hu/vizstrategia/documents/C8F99A5D-2864-455E-85D6-

7FB53AF0D179/VGT2__2_20_Also_Tisza_jobb_part_vegleges.pdf 

 

Szintén a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletére hivatkozva közöljük, 

hogy Kisszállás közigazgatási területének egésze része az 9/2019 (VI. 14.) MvM 

rendeletben megállapított Vízminőség-védelmi terület övezetének. 

 

Jelen levelünkhöz elektronikus adatszolgáltatást csatoltunk, amelynek 

állományai megtalálhatók a levél melékletében. Az elektronikus adatszolgáltatás 

tartalmazza: 

 Az ATIVIZIG-érdekeltségű csatornák nyomvonala 

 A település külterületeinek belvíz-veszélyezetetettségét. 

 

 

 

 

Dátum: 

2021. 10. 11. 

 

Ügyiratszám: 

1375-0016/2021 

 

Előadó: 

Hornyák Sándor 

Molnár-Vígh Nóra 
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A beadott tervdokumentáció alapján az 53 számú főút mellett tervezett kerékpárút érinti a Körös-éri-

főcsatornát mely kizárólagos Magyar Állam tulajdonú és ATIVIZIG vagyonkezelésű csatorna, illetve a 

Belmajori csatornát, mely egy forgalomképes ATIVIZIG kezelésű csatorna. 

Új beépítések tervezése során kérjük figyelembe venni a vízilétesítmények megközelítésére vonatkozó 

jogszabályi előírásokat: A Körös-éri-főcsatorna esetében a partéltől számított 6-6 m szélességű sáv 

fenntartási, karbantartási munkák számára szabadon hagyandó. A Belmajori csatorna esetében 3-3 

méteres parti sáv fenntartási, karbantartási munkák számára szabadon hagyandó. Parti sávon belül 

építmény nem helyezhető el. 

 

A tervezés során a következőkre hívjuk fel a figyelmet: 

- A beépítéssel érintett területen javasoljuk zárt burkolatok helyett a beszivárogtatást lehetővé 

tevő, hézagos, vízáteresztő burkolt felületek kialakítását. 

- A nagyméretű burkolt felületekről érkező vizek gyors ütemű összegyülekezése nagy csúcs-

vízhozamok levezetését teszik szükségessé, ezért a belvízveszélyes területeken törekedni kell 

záportározók kialakítására az elvezető rendszer terhelésének mérséklése céljából.  

- Egyes területek beépítettség növelésének tervezése során a Területrendezési Terv vízügyi 

munkarészeiben vízműtani számítás alapján meg kell határozni az elvezetésre kerülő csapadékvíz 

mennyiségét, meg kell nevezni a befogadóját, valamint meg kell vizsgálni a befogadás feltételeit is. 

Elégtelen levezetési feltételek mellett gondoskodni kell a vízelvezető műszaki létesítmények védképes 

állapotban tartásáról, esetleges bővítésről, átépítéséről, a káros vizek problémamentes levezetésének 

biztosítása érdekében. 

- Az érintett területeken törekedni kell a keletkezett csapadékvíz helyszíni tározására, 

vízvisszatartásra. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a vízrendezési létesítmények (pl. tározók, csatornák) építése, azokba 

történő vízbevezetés, rácsatlakozás vízjogi engedély köteles tevékenység. Az engedélyezési eljárás 

lefolytatása a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Igazgató-helyettesi Szervezete alá 

tartozó Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály hatáskörébe tartozik, amelyhez az érintett csatorna 

kezelőjének hozzájárulása minden esetben szükséges. 

 

A Magyar Közlöny 2017. évi 231. számában a vízkészletek hasznosításának egyszerűsítéséhez 

kapcsolódó, valamint más vízgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 518/2017. 

(XII. 29.) Korm. rendelettel kihirdetésre került, és 2018. január 1. napján hatályba lépett a 

vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása, 

amely rendelkezik arról, hogy a vízjogi engedélyezési eljárás folyamatában, a vízügyi hatóság részére 

küldendő kérelem részeként benyújtandó a vízügyi igazgatóság objektumazonosítási nyilatkozata. 

 

Vízkárelhárítási és vízkészlethasznosítási szempontból a község településrendezési eszközök 

módosítása kapcsán az alábbi jogszabályokat javasoljuk figyelembe venni: 

- 1995. évi LVII. törvény a Vízgazdálkodásról 4.-6.,8.-10.,12.§. 

- 232/1996 (XII.26.) kormányrendelet a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól 4.§ (1)-(2). 

bek., 13. § 

- 10/1997. VII.17. KHVM rendelet az árvíz és belvízvédekezésről. 

- 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet   az országos településrendezési és építési 

követelményekről. 

- 120/1999. (VIII.6.) Korm.rend. a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó 

feladatokról. 

- 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását 

szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról 
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- 83/2014. (III.14.) Kormányrendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek 

által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi 

mederkezelési terv készítésének rendjére. 

 

 

Nyilatkozunk, hogy az eljárás esetleges további szakaszában részt kívánunk venni. Igazgatóságunk 

szakemberei - előzetes időpont egyeztetés alapján – segítséget nyújtanak a tervezőnek a vízügyi 

munkarész kidolgozásához. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37§ (6) bekezdésére hivatkozva 

közöljük, hogy Igazgatóságunk számára az elektronikusan hozzáférhető dokumentáció megfelelő, CD-

re írt vagy kinyomtatott példányt abból nem igénylünk. 

 

 

Tisztelettel: 

 Dr. Kozák Péter 
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Rozsnyai Attila
Kisszállás Község Polgármestere részére

Kisszállás

Tárgy: Előzetes tájékoztatás és adatszolgáltatás településrendezési 
eszközeinek módosításához

Tisztelt Polgármester Úr!

A fenti hivatkozási számú megkeresésére Kisszállás Község településrendezési 
eszközeinek módosítása tárgyában az alábbiakról tájékoztatom:

1. Az adott területre vonatkozólag különös követelményeket, a településrendezési eszköz 
tartalmi követelményeivel kapcsolatos különös elvárásokat és az adott területet érintő 
ágazati elhatározást nem fogalmazok meg.

2. A rendezési feladat ellátásához szükséges adatot nem tartok indokoltnak szolgáltatni.
3. Kisszállás Község az állami célú légiközlekedés tekintetében légiközlekedéssel 

közvetlenül nem érintett, tekintettel arra, hogy az adott terület az állami repülések céljára 
szolgáló repülőterek (beleértve a közös felhasználású repülőtereket is) vagy az állami célú 
repülés biztonságát szolgáló földi berendezések biztonsági övezetén kívül van, és hogy 
az adott terület az állami repülések céljára szolgáló repülőterek telekhatárától mért 15 
kilométernél nagyobb távolságban van. 
Az érintett terület ugyanakkor az állami célú légiközlekedés tekintetében 
légiközlekedéssel közvetve érintett, tekintettel arra, hogy egyes – így különösen a 
beépítésre szánt területen a 100 méternél, beépítésre nem szánt területen az 50 méternél 
magasabb – építmények az állami célú légiközlekedés biztonságát veszélyeztethetik. Az 
ilyen építmények állami célú légiközlekedésre gyakorolt hatását a katonai légügyi hatóság 
az építmények építésügyi hatósági eljárásaiban, jogszabályban meghatározott 
szakhatóságként vizsgálja.

4. Az eljárás további szakaszaiban nem kívánok részt venni.

Tájékoztatom Polgármester urat, hogy előzetes tájékoztatásomat és adatszolgáltatásomat a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 37. § (4) bekezdésére és 9. 
melléklete táblázata 14. sorának b) pontjára figyelemmel, a katonai légügyi hatóság kijelöléséről 
szóló 392/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. §-ban kijelölt illetékességi területemen eljárva adtam meg.

Tájékoztatom tisztelt Polgármester urat, hogy előzetes tájékoztatásom és 
adatszolgáltatásom nem minősül a Kormányrendelet 9. melléklete táblázatának 20. sorában 
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meghatározott honvédelemért felelős miniszter, mint államigazgatási szerv előzetes 
tájékoztatásának vagy adatszolgáltatásának.

Budapest, időbélyeg szerint.

Tisztelettel:

Dr. Benkő Tibor
honvédelmi miniszter

nevében és megbízásából:

Lázár Béla ezredes
Repülésfelügyeleti Osztály

osztályvezető (főov. h.)

Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző (tel.): Antal Krisztina szds. (E-mail: antal.krisztina@hm.gov.hu)
Kapják: 1. sz. pld.: Kisszállás Község Önkormányzata (Hivatali Kapun továbbítva))

2. sz. pld.: Irattár
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 Tárgy: Tájékoztatás, Adatszolgáltatás 

 Ügyintéző: Vincze Krisztina 

Ügyirat az.: 35600/4272/2021.ált. 

E-mail: vizugy.csongrad@katved.gov.hu 

Hiv. szám: - 

Üi.: - 

 

 

Rozsnyai Attila 

polgármester 

 

Kisszállás Község Önkormányzata 

 

Kisszállás 

Fő u. 28. 

6421 

 

 

Tisztelt Polgármester úr! 

 

Hivatkozva Kisszállás Község településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában 

megküldött megkeresésére, az alábbiakról tájékoztatjuk: 

 

a) Adatszolgáltatás, a kérelem és a 314/2012. (XI. 8.) Kormány rendelet 9. melléklet 

alapján:  

 

 a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések 

besorolásáról szóló 27/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet mellékletében foglaltak és a 

219/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet 7. § (4) bekezdés szerinti, országos területi 

érzékenységi térkép alapján a rendelet 2. sz. melléklet 2. pontja szerint Kisszállás 

település a felszín alatti víz állapota szempontjából történő besorolása: érzékeny 

terület.  

 A területek az Országos Területrendezési Terv 3/7. sz. melléklete alapján az országos 

vízminőség-védelemi terület övezetébe tartoznak. 

 

b) A településrendezési eszközök előkészítésénél az alábbi, a vízügyi és vízvédelmi 

hatóság hatáskörébe tartozó jogszabályok figyelembe vételét javasoljuk: 

 

 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodásról 

 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 

 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek 

elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános 

szabályokról 
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 ___________________________________________________________________________________________  
 Cím: 6728 Szeged, Napos út 4. : 6706 Szeged, Pf. 17. 

Telefon: +36-62/549-340 

E-mail: vizugy.csongrad@katved.gov.hu 

HKP: 109255138 

 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendeletet, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek 

elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki 

szabályokról 

 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet, a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó 

vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók 

esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó 

szabályokról 

 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet, a vizek és a közcélú vízilétesítmények 

fenntartására vonatkozó feladatokról alkotott 

 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, az országos településrendezési és építési 

követelményekről  

 2011. évi CCIX. törvény, víziközmű-szolgáltatásról 

 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet, víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 

törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az 

ellenőrzés rendjéről 

 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 

ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről 

 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet, a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól 

 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről 

 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a felszíni vizek minősége védelmének 

szabályairól 

 28/2004. (XII-25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó 

határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól 

 6/2009. (IV.14.) KvVm-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín 

alatti víz, szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a 

szennyezések méréséről  

 

c) Hatóságunk a tervmódosítással kapcsolatban, a hatáskörünkbe tartozó vízvédelmi és 

vízügyi szakterületet érintően, nem tartja szükségesnek a 2/2005. (I. 11.) Kormány rendelet 

szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását. 

 

Az eljárás további szakaszaiban hatóságunk részt kíván venni. 

 

Kelt: Szeged, elektronikus bélyegző szerint 

 

Szatmári Imre tű. dandártábornok 

főtanácsos megyei igazgató 

nevében és megbízásából: 

 

              Pusztai László  

                                                                                          szolgálatvezető-helyettes 
Készült: hiteles elektronikus iratként  

Mell.: -  

Egy példány: 1 lap / 2 oldal  

Kapja:   

1. sz. pld.: Kisszállás Község Önkormányzata Hivatali kapu 

2. sz. pld.: Irattár helyben 
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35600/4272-1/2021.ált. 
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Tárgy: Kisszállás Község településrendezési tervének teljes eljárás szerinti módosítása – előzetes 

vélemény 
 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 

2021. október 21. napján érkezett megkeresésében kérte a településrendezési eszközök kettő 
különböző véleményezési eljárás keretében zajló módosításairól az állami főépítészi 
hatáskörében eljáró kormányhivatal véleményét. Tekintettel arra, hogy a kettő véleményezési 
eljárás egymástól függetlenül, a jogszabály szerint különböző határidőkkel és 
dokumentációkkal folyik, a jövőben elkülönülve kerüljenek véleményeztetésre. 

Tárgyi tájékoztatását köszönettel vettük, mellyel kapcsolatban a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: 
Eljr.) 37.§ (4) bekezdésben foglalt jogkörben az előzetes véleményünket az alábbiakban adjuk 
meg: 
1. Tájékoztatjuk, hogy Hivatalunk Kisszállás Község településrendezési eszközei 

módosításának véleményezési eljárásában részt kíván venni. Az Eljr. 37.§ (6) bekezdése 

alapján ezúton kérjük, hogy a véleményezési eljárás valamennyi szakaszában a 

dokumentációt Hivatalunk részére egy teljes (valamennyi alátámasztó munkarésszel és 

egyéb dokumentummal együtt), eredeti méretarányban nyomtatott, és egy példány 

CD/DVD-n rögzítve szíveskedjenek megküldeni.  

2. Felhívjuk a figyelmet az OTrT 91.§ (2) bekezdésében szereplő kötelezettségre, mely szerint 

az elkészült, új megyei területrendezési tervvel 2021. december 31-ig összhangba kell hozni 

a településrendezési eszközöket. Tájékoztatjuk, hogy az egyes tervek, illetve programok 

környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet 4-5.§-ainak előírásaira tekintettel 

szükséges a környezet védelméért felelős szervek véleményét megkérni arról, hogy 

szükségesnek tartják-e a környezeti értékelés elkészítését. A rendelkezésre álló 

dokumentációt áttanulmányozva a településrendezési eszközök módosításának 

indítványaival kapcsolatban nem tartjuk szükségesnek a környezeti vizsgálat elkészítését. 
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Azonban kérjük, hogy a településrendezési eszközök módosítási dokumentációja 

kiemelten vizsgálja a módosítások épített környezetre gyakorolt hatását. 

Kérjük, hogy amennyiben a Kormányrendelet 8.§ (3) a) pontja szerinti dokumentáció 

elkészítéséről dönt az Önkormányzat, úgy ezen dokumentációt egy példány nyomtatott és 

elektronikus (CD/DVD) formában szíveskedjenek részünkre megküldeni. 

3. Felhívjuk a figyelmet az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény (továbbiakban: Étv.) 13/A.§-ára, mely szerint a településrendezési eszköz, a 

településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia készítéséhez, és a 

településképi követelmények meghatározásához szükséges állami ingatlan-nyilvántartási 

térképi adatbázis adatait, a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer a 

településrendezési és településfejlesztési feladatok ellátásához szükséges adattartalmú 

felszínborítási rétegét, az érintett területre a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer 

programszerű felújításához használt legfrissebb évjárat szerinti ortofotóit, valamint az 

ország 1:10000 digitális szintvonalrajzát és domborzatmodelljét (DDM-5) a földmérési és 

térinformatikai államigazgatási szerv térítésmentesen biztosítja. 

4. Tájékoztatjuk, hogy az Étv. 16.§-a alapján a véleményezési és az elfogadásra kerülő 

dokumentációnak szükséges a készítésben résztvevő valamennyi tervező nevét, 

jogosultságát (tekintettel az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási 

tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet 1. melléklet I. 1. részére) aláírását, 

elérhetőségét tartalmaznia. A tervlapokon elegendő a vezető tervezőre vonatkozó fenti 

adatok rögzítése. 

5. A véleményezési dokumentáció kidolgozásával kapcsolatban felhívjuk a figyelmet az Eljr. 

9.§ (4), 11.§ (4), 3/A.§, 3/C.§, valamint az 1. és 3. mellékletében szereplő tartalmi 

követelményekre. 

6. Tájékoztatjuk, hogy az Eljr. 4. § (2) bekezdése értelmében „a településrendezési eszközök a 

területrendezési tervek rendelkezéseivel összhangban készülnek”. Ennek megfelelően 

a. az OTrT, 

b. A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról 

szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendeletben és 

c. Bács-Kiskun Megye Területrendezési Tervéről szóló 7/2020. (VII.8.)  BKMÖK 

rendeletében  

szereplő, előírásokat kötelezően végre kell hajtani és betartani. 

7. Tájékoztatjuk, hogy az OTrT 13.§ (1) bekezdése szerint borvidéki település borszőlő 
termőhelyi katasztere I-II. osztályú területeihez tartozó földrészlet - a különleges 
mezőgazdasági üzemi terület kivételével - nem minősíthető beépítésre szánt területté. A 
kataszteri érintettségről Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és 
Földhivatali Főosztály Mezőgazdasági Távérzékelési és Helyszíni Ellenőrzési Osztálya 
(http://www.vingis.hu/index.php/kapcsolat) ad tájékoztatást. Fenti jogszabályi előírás 
betartásának igazolására a településrendezési eszközök készítésének és módosításának 
véleményezési eljárásaiban kérjük dokumentálni az adatkérést, a kapott 
adatszolgáltatást és annak szöveges értékelését. Előzetesen felhívjuk a figyelmet arra, 
hogy amennyiben a településrendezési eszközök készítésének és módosításának 
véleményezési dokumentációja nem felel meg a fentieknek, úgy ezen levelünkre 
hivatkozva, az ügyintézési határidő megszakításával bekérjük a hiányzó dokumentumokat, 
munkarészeket. 
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8. Tájékoztatjuk, hogy az OTrT 13.§ (2) bekezdése értelmében az Országos Gyümölcs 
Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet - a különleges 
mezőgazdasági üzemi terület kivételével - nem minősíthető beépítésre szánt területté. A 
kataszteri érintettségről Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapján 
(https://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-noveny) lehet tájékozódni. Fenti jogszabályi 
előírás betartásának igazolására a településrendezési eszközök készítésének és 
módosításának véleményezési eljárásaiban kérjük dokumentálni a település 
érintettségét és annak szöveges értékelését. Előzetesen felhívjuk a figyelmet arra, hogy 
amennyiben a településrendezési eszközök készítésének és módosításának véleményezési 
dokumentációja nem felel meg a fentieknek, úgy ezen levelünkre hivatkozva, az 
ügyintézési határidő megszakításával bekérjük a hiányzó dokumentumokat, 
munkarészeket. 

9. A településrendezési eszközök egyik alátámasztó munkarésze az OTrT, illetve a megyei 

tervnek való megfeleltetés. Ehhez az adatszolgáltató államigazgatási szervek körét a 

218/2009. Kormányrendelet 14. melléklete határozza meg .Az előzetes tájékoztatási 

szakasz során, ezen szervek adatszolgáltatását is – érintettség esetén- meg kell kérni. 

Azokét is amelyek az Eljr. 9. számú melléklete szerint nem tartoznak a kötelező 

véleményező államigazgatási szervek körébe.  

10. Kérjük, hogy a véleményezési tervdokumentáció feleljen meg az Étv., az OTÉK, az Eljr., 

valamint az egyéb ágazati jogszabályok szerinti kötelező tartalmi követelményeknek, 

illetve a HÉSZ feleljen meg a formai és a jogszabály szerkesztési kritériumoknak.  

11. Tájékoztatjuk, hogy a településkép védelméről szóló LXXIV. törvény 14.§ (3) bekezdése 

szerint településképi követelményt csak a településképi rendeletben lehet meghatározni. 

12. Felhívjuk a figyelmét, hogy a településrendezési tervek jogszerűsége és szakmai 

megalapozottsága érdekében az Eljr. 37.-43. § leírtakat kötelezően be kell tartani. Ezen 

jogszabály szerint a véleményezési eljárást a polgármesternek kell lefolytatnia. 

 

A véleményezési eljárásra vonatkozó további általános érvényű észrevételeink: 
13. Felhívjuk a figyelmet az Eljr. 29/A.§-ában szereplő partnerségi egyeztetés szabályaira, 

melyek betartását a végső szakmai véleményezésre szánt dokumentációban igazolni 

szükséges. Itt jegyezzük meg, hogy az Eljr. 29/A.§ (1) bekezdése szerint a partnerségi 

egyeztetés szabályait az önkormányzat rendeletben állapítja meg. 

14. Felhívjuk a figyelmet, hogy a véleményezési eljárásban érdekelt államigazgatási szervek 

jogszabályon alapuló észrevételeit a tervezés során figyelembe kell venni. Az Eljr. 39. § (1)-

(2) bekezdései értelmében szakmai „véleményeltérés esetén a polgármester egyeztetést 

kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni. A véleményezést követően a beérkezett 

véleményeket- egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is –ismertetni kell a képviselő- testülettel, amelyek 

elfogadásáról, vagy el nem fogadásáról a képviselő- testület dönt. A vélemény, észrevétel el nem 

fogadása esetén a döntést indokolnia kell”.  

15. Tájékoztatjuk, hogy az Eljr. 40. § (2) b) pontja értelmében a végső szakmai véleményezési 

szakaszban „az állami főépítész a beérkezett dokumentumokat áttanulmányozza és a beérkezéstől 

számított (…) 15 napon belül egyeztetést kezdeményez az ágazati és az érintett területi, települési 

önkormányzati vélemények még fennmaradt kérdéseinek tisztázására”. Az Eljr. 40. § (4)-(7) 

bekezdései értelmében „az állami főépítész az egyeztető tárgyalásra (...) a hely és időpont 

megjelölésével a tárgyalás előtt legalább 8 nappal elektronikus úton meghívja a véleményezési 
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szakaszban véleményt adó valamennyi államigazgatási szervet, településszerkezeti terv esetén az 

érintett területi, települési önkormányzat képviselőjét. Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv készül, 

amely tartalmazza a felmerült valamennyi véleményeltéréssel kapcsolatos döntést, és a 

településrendezési eszköz elfogadására alkalmassá tételéhez szükséges feltételeket. Az állami főépítész 

a jegyzőkönyvet és (…) a záró szakmai véleményét az egyeztetést követően 8 napon belül megküldi a 

polgármesternek, a településrendezési eszköz elfogadásához. Amennyiben az egyeztető tárgyalás 

eredményeként a településrendezési eszköz jelentős átdolgozása szükséges, a polgármester az 

átdolgozást követően a településrendezési eszköz tervezetét ismételten benyújtja az állami 

főépítésznek, aki ezt követően az EljR. 40.§ (2) bekezdés a) pontja szerint jár el.” 

16. Felhívjuk figyelmet, hogy Hivatalunk adja ki a jóváhagyáshoz szükséges végső szakmai 

véleményt az egyeztetési eljárás lezárultát követően elkészült, véglegesített 

dokumentációról. Ehhez csatoltan kérjük megküldeni az Eljr. 40. § (1) bekezdése szerint 

az eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a véleményezési szakaszban 

keletkezett egyéb dokumentum egy példányát, továbbá azok másolati példányát 

elektronikus adathordozón, valamint a véleményezők észrevételeire adott önkormányzati 

állásfoglalásokat, továbbá a polgármester nyilatkozatát arról, hogy az Eljr. által kötelezővé 

tett véleményezési eljárást lefolytatta, valamint melyek azok az érdekelt államigazgatási 

szervek, melyek az Eljr. 34. § (2) a)-c) pontjai alapján kifogást nem emelő véleményezőnek 

tekintendők. 

17. Tájékoztatjuk, hogy az Étv. 8.§ (2a) bekezdése szerint új beépítésre szánt terület kijelölésére 

irányuló településrendezési eszköz készítése vagy módosítása esetén az állami főépítész a 

záró szakmai véleményezés során a településrendezési eszköz tervezetét véleményezésre 

megküldi az országos főépítésznek. Az országos főépítész 15 napon belül adja ki a 

nyilatkozatát, a határidő jogvesztő. A záró szakmai vélemény kiadására meghatározott 

határidőbe nem számít bele az országos főépítész nyilatkozatának kiadására rendelkezésre 

álló 15 napos határidő. 

18. Felhívjuk a figyelmet, hogy az Eljr. 43. § (1) bekezdése értelmében a településrendezési 

eszköz legkorábban: 

a. teljes eljárás esetén a településrendezési eszköz (2) bekezdés szerinti közlését követő 

15. napon, de leghamarabb az elfogadástól számított 30. napon, 

b. az egyszerűsített eljárás esetén a településrendezési eszköz (2) bekezdés szerinti 

közlését követő 5. napon, de leghamarabb az elfogadástól számított 15. napon, 

c. a tárgyalásos eljárás és az állami főépítészi eljárás esetén az elfogadást követő napon 

lép hatályba. 

19. Előzetesen jelezzük, hogy az Eljr. 43.§ (2) bekezdése szerint a polgármester gondoskodik a 

településrendezési eszköz Étv. 8. § (4) bekezdése szerinti nyilvánosságáról, továbbá az 

elfogadott településrendezési eszközt vagy módosítását az elfogadást követő 15 napon 

belül 

a. rövid, közérthető összefoglaló kíséretében közzéteszi az önkormányzati honlapon 

hirdetményben és az önkormányzati hivatalban nyomtatásban, és 

b. megküldi hitelesített pdf és a ba) és bb) alpont szerinti szervnek szerkeszthető - 

jogszabályban meghatározottak szerinti nyilvántartásra alkalmas - digitális 

formátumban az elfogadásáról szóló jegyzőkönyvvel együtt a Lechner Tudásközpont 

Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére (a 
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továbbiakban: Lechner Tudásközpont), az állami főépítész hatáskörében eljáró fővárosi 

és megyei kormányhivatalnak, az eljárásban részt vevő összes államigazgatási 

szervnek vagy 

c. a megküldés helyett digitális formátumban a jegyzőkönyvvel együtt mint elektronikus 

úton hitelesített dokumentumot elérhetővé teszi a fenti szerinti szerveknek. 

20. Tájékoztatjuk, hogy az Eljr. 43. § (3) bekezdése értelmében „amennyiben az állami 

főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal vagy az eljárásban részt 

vevő államigazgatási szerv jogszabályi ütközést észlel, haladéktalanul kezdeményezi a 

fővárosi és megyei kormányhivatalnál - a polgármester egyidejű tájékoztatása mellett - a 

településrendezési döntés jogszerűségével kapcsolatos törvényességi felügyeleti eljárás 

lefolytatását”. 

21. A véleményezési eljárás lefolytatása után elfogadott településrendezési eszközöket 

minden esetben kérjük, Hivatalunk részére jegyző és polgármester által hitelesítve egy 

teljes (valamennyi alátámasztó munkarésszel és egyéb dokumentummal együtt), eredeti 

méretarányban nyomtatott, és egy példány CD/DVD-n rögzítve megküldeni. Kérjük 

rávezetni a szerkezeti tervlapra az azt elfogadó határozatszámot, a szabályozási 

tervlapokra az azokat elfogadó rendeletszámot is. Felhívjuk a figyelmet, hogy a 

dokumentációkat minden tervezőnek is alá kell írni. Amennyiben a módosítás nem kerül 

egységes szerkezetbe az alap településrendezési eszközzel, úgy elegendő a módosítási 

dokumentáció nyomtatott változata, viszont az elektronikus adathordozón szerepeljenek a 

teljes közigazgatási területre vonatkozó, hatályos településrendezési eszközök. Az 

elektronikus adathordozón kérjük szerepeltetni a partnerségi egyeztetésről szóló rendeletet 

is. 

22. Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, 

valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 4. § (1) 

g) pontja alapján a településrendezési eszközöket a terv-mellékletekkel együtt az 

önkormányzat döntését követő 30 napon belül a jegyző köteles az Építésügyi 

Dokumentációs Információs Központ (1111 Budapest, Budafoki út 59.) részére ingyenesen 

átadni vagy megküldeni. 

Kecskemét, „elektronikus bélyegző szerint” 

 
Tisztelettel: 
 Kovács Ernő 

 kormánymegbízott 
 nevében és megbízásából 
  
 
 
 
 Telek-Szabó Anita 
 állami főépítész 
 
 
Kapja: 

 Címzett  
 Irattár 



 

 

 

 

VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ DOKUMENTUMAI 



 

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal  

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2. 

76/795-870, kornyezetvedelem@bacs.gov.hu 

KRID azonosító: 246192384 

 

 

        Ikt. szám: BK/KTF/00720-1/2022. 

        Ügyintéző: Pajer Mónika 

        Telefon: 76/795-875 

        KRID azonosító: 246192384 

Rozsnyai Attila 

polgármester úr részére 

 

Kisszállás Község Önkormányzat 

 

Kisszállás 

Fő utca 28. 

6421 

 

 

Tárgy: Kisszállás Község településrendezési eszközök módosítása – teljes eljárás 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztályára (továbbiakban: hatóság) 2021. december 22. napján érkezett, 

2318-31/2021. iktatószámú felkérésében szakmai véleményünket kérte az elkészült településrendezési 

eszközök tervezett módosításáról. 

 

Az üggyel kapcsolatos véleményünket Kisszállás Község településrendezési eszközeinek tervezett 

módosítása vonatkozásában a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § szerinti teljes eljárásban ezúton adjuk 

meg.  

 

A településrendezési eszközeinek módosítása kapcsán a benyújtott dokumentáció alapján tíz 

módosítás terveznek megvalósítani. 

 

A módosítások leírása: 

 

1. 

A 793 hrsz-ú belterületi ingatlan általános mezőgazdasági terület besorolás helyett falusias lakóterületi 

besorolást kap. Az ingatlan meglévő lakóutca folytatásában van, művelésből kivett és lakóépülettel 

beépített. 

 

2. 

Az 526/2 és 526/3 hrsz-ú ingatlanok jelenlegi övezeti besorolása nem egyértelmű. Mindkét ingatlanon 

meglévő kereskedelmi rendeltetés található. Beépítettségük és funkciójuk alapján településközponti 

területfelhasználásba lesznek sorolva. 

 

3. 

A meglévő sportcsarnok telke (425 hrsz.) településközpont vegyes területbe kerül át. Sem az építési 

övezet (falusias lakóterület Lf-2 ép. övezete) beépítési módja, sem az építménymagassága nem 

igazodik a meglévő állapotokhoz, így egy estleges fejlesztés is akadályozott. 
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4. 

A Fő utca mentén található 438 és 440 hrsz-ú ingatlanok településközpont vegyes területbe kerülnek. 

Az ingatlanok meglévő beépítési módja (zártsorú) és funkciója sem feleltethető meg a jelenlegi építési 

övezeti besorolásnak. 

 

5. 

Meglévő közpark határa a hatályos földrészlet határokhoz igazodik. 

 

6. 

Tervezett tömbfeltárás megszüntetésre kerül. Indokolás: a régi alaptérképen szereplő 897 hrsz-ú út 

ingatlan már a lakóingatlannal egyesítésre került, megszűnt. A tömbfeltárás meglévő épületet 

keresztez. 

 

7. 

A községközpont környezetében lévő falusias lakóterületi besorolású tömbökben, a kialakult beépítés 

sok helyen nem teszi lehetővé a jelenlegi előírásoknak megfelelő 4,5 m széles oldalkertek kialakítását. 

Ezért a szabályozási terven és a HÉSZ-ben az érintett tömbök vagy jól elkülöníthető tömbrészletek 

„kialakult” beépítésként kerülnek szabályozásra az alábbi oldalkert előírással: „oldalkert: az övezetben 

előírt építménymagassággal egyező, de legalább 3 m. (3 m jelenleg a minimális tűztávolság) A 

falusias lakóterületi besorolás megmarad és a beépíthetőség sem nő. (szerkezeti tervet nem érint) 

 

8. 

Polgármesteri Hivatal telkének településközponti vegyes övezeti besorolása a hatályos 

telekhatárokhoz igazodik. A telek északi és déli részén kialakult közparkként funkcionáló terület 

fenntartása érdekében beültetési kötelezettség kerül előírásra. 

 

9. 

A Gorkij utca déli szakaszán jól elkülöníthető területen ikres beépítés alakult ki ezért ezen a területen 

ikres beépítési előírással kerül szabályozásra az építési övezet, de a falusias lakóterületi építési övezet 

megmarad. (szerkezeti tervet nem érint) 

 

10. 

A 0602/3 helyrajzi számú ingatlan általános mezőgazdasági területből gazdasági kereskedelmi-

szolgáltató területfelhasználásba kerül át. 

 

Az érintett ingatlanok nem részei országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 

területnek nem képezik részét. Természetvédelmi sérelmet nem okoznak. 

 

A dokumentációt áttekintve településrendezési tervezéséhez kapcsolódó módosításokkal szemben a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság kifogást nem emel.  

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az esetleges beruházások megkezdése előtt szükséges megvizsgálni annak 

érintettségét a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet szempontjából. 

 

A tervezés, kivitelezés során be kell tartani a mindenkor hatályos környezetvédelmi, természetvédelmi 

és hulladékgazdálkodási jogszabályokban foglalt előírásokat. 

 

Kecskemét, 2022. január 17.  

Tisztelettel: 

 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából 

 

 

Csókási Anita 

főosztályvezető 
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Kapják: 

1. Címzett   HKP 

2. Irattár 



 

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 
AGRÁRÜGYI FŐOSZTÁLY 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály 
6000 Kecskemét, József Attila utca 2.  

 6001 Kecskemét, Pf. 130.;  76/896-405 
Hivatali kapu: KMETERDOFE; KRID azonosító: 553248745 

 

 Ikt. szám:  BK/ERD/06871-4/2021. 

 Hivatkozási szám: 2318-31/2021. 

 Ügyintéző: Bak Péter 

 Telefon: 62/553-923 

 Melléklet: - 

Rozsnyai Attila polgármester 
részére 
 
Kisszállás Község Polgármestere 
 
6421 Kisszállás 
Fő u. 28. 
 
Tárgy: Kisszállás Község TRE módosítása teljes eljárásban – véleményezési szakasz 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 
A megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 383/2016. (XII. 
2.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörben eljárva, a rendelet 2. melléklete 
szerinti illetékességi szabályok figyelembevételével – hivatkozva a 2318-31/2021. számú 
ügyiratukra - fent megjelölt tárgyban az egyeztetésre bocsátott dokumentációt az alábbiak szerint 
véleményezem: 
 
A Kisszállás Község településrendezési tervének 2021. évi részleges módosítása teljes eljárásban 
című véleményezési dokumentációval kapcsolatban észrevételem nincs, azt jóváhagyásra 
alkalmasnak találom.    

Szakmai véleményemet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdése, és 37. § (4) bekezdés 
b) pontja valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) 
Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése és 2. melléklete alapján adtam ki. 

Kecskemét, 2021. december 30. 
 

Tisztelettel: 

Kovács Ernő 
kormánymegbízott nevében és megbízásából 

 
 

Bak Péter 
             vezető-hivatalitanácsos 



 

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 
FÖLDHIVATALI FŐOSZTÁLY 

 Ikt. szám: 10051/12/2021.  
 Ügyintéző: Tóth István  
 Telefon: 06-76/795-816  
 Melléklet:  -  
 
 
Rozsnyai Attila részére 
polgármester 

6421 Kisszállás, Fő utca 28. 
 

 
Tárgy:  K isszállás község  településrendezési eszközeinek módosítása  
 
 
 
 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 

 

A 2021. december 22. napján Főosztályunkhoz érkezett 2318-31/2021. számú 
megkeresésében tájékoztatott arról, hogy Kisszállás Község Önkormányzata a 
településrendezési eszközeinek módosítását kezdeményezte. Egyéb irányú elfoglaltságaink 
miatt az egyeztető tárgyaláson részt venni nem tudunk. 

A megküldött dokumentációra a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 37.§ 
(4) b) pontja illetve 38. § szerinti véleményünket az alábbiak szerint adjuk meg: 

A településfejlesztési koncepció ellen, előzetesen a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Hatósági Osztálya általánosságban 
kifogást nem emel. 

A belterületet érintő módosítások kapcsán, előzetesen a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Hatósági Osztálya általánosságban 
kifogást nem emel. 

A nyilvántartásban feltüntetett erdő területek a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Agrárügyi Főosztály hatáskörébe tartoznak. 
 

Konkrét módosítási tételek a 2021. decemberi tájékoztató alapján: 
 

Lakossági indítvány alapján, a 0602/3 helyrajzi számú ingatlan, amely az ingatlan-
nyilvántarás adatai szerint tanya besorolású,  általános mezőgazdasági területből gazdasági 
kereskedelmi-szolgáltató területfelhasználásba kerül át. 
A tervezett módosítás földvédelmi érdekeket nem sért. 
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A 0602/4 helyrajzi számú ingatlan, amely az ingatlan-nyilvántarás adatai szerint legelő  
besorolású (átlagosnál jobb, 3. minőségi osztályú, 2 ha 9716 m2 nagyságú, 20,80 AK értékű) 
termőföld esetében kiemelt, nemzetgazdasági jelentőségű beruházás, nyomvonalas 
létesítmény, elkerülő út kivitelezése illetve helyhez kötött beruházással (major, 
mezőgazdasági üzem) kapcsolatos igénybevételi cél esetén a módosítás földvédelmi 
érdekeket nem sért. 
 

Országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények Kisszállást érintő elemei: 
4/1. melléklet 
1. táblázat: távlati gyorsforgalmi utak: 
M9 gyorsforgalmi út – tervezett szakasz - Nagycenk (M85) – Szombathely –Vasvár 
Rábahídvég (M80) Vasvár (M80) – Zalaegerszeg – Nagykanizsa – Kaposvár – Dombóvár –
Szekszárd - Dusnok – Szeged (M5) 
3.1 táblázat: távlati főutak meglévő szakaszai 
53. számú főút - Solt (52. sz. főút) – Kiskunhalas – Tompa – (Szerbia) 
55. számú főút - Szeged (5. sz. főút) – Baja – Bátaszék (M6) 
4/2. melléklet 
Meglévő országos törzshálózati vasúti pályák 
150-es vonalszámú - Budapest [IX. kerület, Ferencváros] – Kelebia – (Szerbia) 
A módosítással az infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények pontos, hatályos OTRT 
szerinti megnevezése a településszerkezeti tervlapon feltüntetésre kerül. 
A tervezett módosítások földvédelmi érdekeket nem sértenek. 

 

7. Határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításához 
KÖZLEKEDÉS 
A tervezett M9 gyorsforgalmi út, 53. számú főúttól keletre eső nyomvonala elvi 
nyomvonalként szerepel a Településszerkezeti Terven. 
A 150-es számú Budapest [Soroksár] – Kelebia vasútvonal térségi szerepe a Területi 
Terveken nem változik, azonban a vonal felújításához kapcsolódó ívkorrekció szerepel 
Településszerkezeti Terven. 
A tervezett módosítások földvédelmi érdekeket nem sértenek. 

Kiemelt, nemzetgazdasági jelentőségű beruházás, nyomvonalas létesítmény, elkerülő út 
kivitelezése illetve helyhez kötött beruházással (major, mezőgazdasági üzem) kapcsolatos 
igénybevételi cél esetén a módosítás földvédelmi érdekeket nem sért. 
 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a termőföldek hasznosítására, a földvédelemre, a 
földminősítésre és a talajvédelemre vonatkozó általános rendelkezéseket a termőföld 
védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) tartalmazza. 

Külterületi termőföldek építési célú esetleges felhasználása ellen, a Tfvt. 6/B. § (2) a) 
pontja alapján, kifogást abban az esetben nem emelünk, amennyiben azok többségében 
nem érintenek átlagosnál jobb minőségű termőföldeket. Egyúttal felhívjuk a figyelmet arra, 
hogy a tényleges felhasználást megelőző illetékes ingatlanügyi hatóságnál indított 
engedélyezési eljárás során, ezen átlagosnál jobb minőségű termőföldek esetében részletes 
indoklással kell a területfelhasználás elkerülhetetlenségét és szükségességét alátámasztani. 

A fentiek alapján a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya 
földvédelmi szempontból nem tartja szükségesnek a környezeti vizsgálat elkészítését. 

A termőföld mennyiségi védelme érdekében álláspontunkat az alábbiakkal 
támasztom alá: 
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A Tfvt. 6/B. § (1) bekezdése alapján „Ha az ingatlanügyi hatóság a településrendezési 
eszközök, a településfejlesztési koncepció, illetve az integrált településfejlesztési stratégia 
elkészítése vagy azok módosítása tekintetében az egyeztetési eljárásban véleményező 
hatóságként működik közre, a termőföld védelmének érvényesítése érdekében érvényre kell 
juttatnia, hogy a beépítésre szánt területek kijelölése lehetőség szerint a gyengébb minőségű 
termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételével történjen. A 
vélemény kialakítása során figyelemmel kell lenni továbbá arra, hogy az egyeztetési eljárás 
tárgyát képező földrészletekkel szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági 
hasznosítását az övezeti átsorolás szerinti területfelhasználás ne akadályozza. 

(2) Az egyeztetési eljárásban az ingatlanügyi hatóságnak - a (3) bekezdésben 
meghatározott eset kivételével - kifogást kell emelni, ha a településrendezési eszköz 
készítése, vagy módosítása alapján kijelölt beépítésre szánt területek 

a) többségében átlagosnál jobb minőségű termőföldeket érintenek, és a beépítésre szánt 
terület övezeti besorolásának megfelelő, területfelhasználásra hasonló körülmények és 
feltételek esetén átlagosnál gyengébb vagy átlagos minőségű termőföldeken is sor kerülhet, 
vagy 

b) övezeti besorolásának megfelelő területfelhasználásra kellő nagyságú térmértékben 
lehetőség van a település már beépítésre kijelölt, de még fel nem használt területén is. 

 (3) A (2) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a zártkerti ingatlan esetében, ha a 
településrendezési eszköz készítése vagy módosítása a zártkerti ingatlan területének 
beépítésre szánt területbe történő átsorolása érdekében történik.” 

E törvény értelmében a termőföldet elsősorban művelési ágának megfelelően kell 
hasznosítani /Tfvt. 5. § (1)/. 

A hasznosítási kötelezettségtől csak hatósági engedéllyel lehet eltérni / Tfvt. 10. § 
(1)/. Termőföld időleges vagy végleges más célú hasznosításához, külterületi föld esetleges 
belterületbe vonásához, a földhivatal előzetes engedélye szükséges. 

Külterületi termőföld igénybevételekor takarékos terület felhasználást kell megvalósítani. 

Termőföldet más célra csak kivételesen – elsősorban a gyengébb minőségű termőföld 
igénybevételével – lehet felhasználni /Tfvt. 11. § (1)/. Az átlagosnál jobb minőségű 
termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, illetőleg helyhez kötött igénybevétel 
céljából lehet /Tfvt. 11. § (2)/. Átlagos minőségű termőföld: az adott település azonos 
művelési ágú termőföldjei 1 hektárra vetített aranykorona-értékeinek területtel súlyozott 
átlagának megfelelő termőföld /Tfvt. 2. § (1)/.  

 

Tájékoztatásul közöljük, hogy Kisszállás község külterületén az átlagos 
aranykorona érték művelési áganként a következő: 

 

Művelési ág 
átlag AK 
érték / ha 

minőségi osztályok 

gyümölcsös 43,41 1-4  /ahol 1-2 átlagosnál jobb, 3-4 átlagosnál gyengébb/ 

kert - - 

szántó 22,42 2-8  /ahol 2-3 átlagosnál jobb, 4-8 átlagosnál gyengébb/ 

szőlő 21,62 3-5  /ahol 3-4 átlagosnál jobb, 5 átlagosnál gyengébb/ 

legelő 4,59 1-5  /ahol 1-3 átlagosnál jobb, 4-5 átlagosnál gyengébb/ 

rét 8,59 3-4,6  /ahol 3-4 átlagosnál jobb, 6 átlagosnál gyengébb/ 

erdő 1,83 1-7  /ahol 1-4 átlagosnál jobb, 5-7 átlagosnál gyengébb/ 

nádas 10,40 4  /ahol 4 átlagos/ 

fásított terület 3,78 2-5  /ahol 2 átlagosnál jobb, 3-5 átlagosnál gyengébb/ 
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A Tfvt. 11. § (3) bekezdése alapján helyhez kötött igénybevételnek kell tekinteni 
különösen a meglévő létesítmény bővítését, közlekedési és közmű kapcsolatainak kiépítését, 
valamint bányaüzemet és a természeti kincsek kitermeléséhez szükséges egyéb létesítményt 
valamint azt a területet, amelyet a Kormány a Magyar Közlönyben közzétett határozatával 
beruházási célterületté nyilvánított, továbbá kiserőmű létesítését a betáplálásra alkalmas 
villamosenergia-elosztói hálózat 1000 méteres közvetlen környezetében. 

Az igénybevételt az indokolt szükségletnek megfelelő legkisebb területre kell 
korlátozni /Tfvt. 11. § (4)/. 

A termőföld időleges és végleges más célú hasznosításának, illetve külterületi föld 
belterületbe vonásának engedélyezésére irányuló kérelmeket a területileg illetékes 
ingatlanügyi hatósághoz kell benyújtani (jelen esetben a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 7. /Kiskunhalas/). 

A levegőtisztaság védelme kapcsán a pollenszennyezettség csökkentése érdekében a 
parlag-területeket illetve a fertőzési gócokat fel kell számolni. 

A mező és erdőgazdasági területeken a terület felaprózódását nem támogatjuk, mivel 
a gazdaságos termelés érdekében nagyobb területegységek kialakítása lenne célszerű. 

Tájékoztatom, hogy a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. 
törvény (továbbiakban Fttv.) 6. § (20) bekezdése szerint: 

„A területrendezésért felelős miniszter, a megyei önkormányzat, valamint a települési 
önkormányzat a területrendezési, valamint a településrendezési feladatainak ellátásához (a 
területrendezési tervek, valamint a településrendezési eszközök készítéséhez szükséges 
adatokhoz) díj-, költség- és térítésmentesen hozzáférhetnek a 3. § (1) bekezdés d)-f) pontjában 
foglalt adatbázisokhoz, valamint az ország 1:10000 digitális szintvonalrajzához és 
domborzatmodelljéhez (DDM-5).”  

Továbbá az Fttv.  8. §-a szerint: 

 „A 3. § (1) bekezdés d)-f) pontjában meghatározott adatbázisokat kötelező alkalmazni a 
közfeladatok ellátását támogató térinformatikai rendszerek geometriai alapjainak 
biztosításához, így a c) pont alapján a helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához 
szükséges tevékenységhez.” 

Az adatok jogszerű felhasználását a 383/2016. (XII. 2.) Kormány rendelet 39. § 2 c) 
bekezdése alapján az ingatlanügyi hatóság földmérési szakfelügyelője ellenőrzi éves 
munkaterve alapján. Szabálytalan adatfelhasználás esetén az állami alapadatok felhasználóit 
a hibák kijavítására, a hiányosságok megszüntetésére kötelezheti, indokolt esetben 
szabálysértési eljárást kezdeményezhet. 

A jogszerű adatfelhasználás igazolása érdekében kérem, hogy a végleges rendezési 
terv megküldésekor a benyújtott iratokhoz mellékelje a rendezési tervben megjelenített 

térképek származását igazoló számla másolatát is. 

Az Fttv. 32. § (3-4) bekezdéseiben foglaltak szerint: „Az állami földmérési és 
térképészeti adatbázisok, adatok, termékek, munkarészek továbbfelhasználására, illetve 
azokról további másolatok készítésére, értéknövelt termékek előállítására a tulajdonosi jogok 
gyakorlójával kötött megállapodás alapján kerülhet sor. A továbbértékesítés céljából történő 
másolásért vagy bármilyen célú felhasználásáért a tulajdonosi jogok gyakorlóját 
szerződésben meghatározott díj illeti meg. A törvény alkalmazásában másolásnak minősül a 
térképek, adatbázisok, valamint a földmérési, távérzékelési és térképészeti állami alapadatok 
digitális átalakítása is.” 
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A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes 
igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. (VII.21.) FVM-HM-PM együttes rendelet 
(továbbiakban 63/99.) 15. §. (2) bekezdése alapján, az állami alapadatokat tartalmazó 
térképekből átdolgozott (értéknövelt) vagy azonos tartalmú térképek készítéséhez - ha az 
ellenértékért vagy reklámként kerül forgalomba - a földügyért felelős miniszter, illetve az 
NKP Nonprofit Kft. engedélye szükséges. 

Továbbá a 63/99. 15. § (4) bekezdése alapján minden olyan térképművön- 
megjelenési formájától függetlenül – amely az adatszolgáltató szervek által rendelkezésre 
bocsátott adatok felhasználásával készült, fel kell tüntetni az adat-felhasználási engedély 
számát, az adatfelhasználást engedélyező nevét, valamint a következő szöveget: „Készült az 
állami alapadatok felhasználásával.” 

Az állami alapadatokon (Pl: földmérési alaptérképeken) alapuló nyilvántartási, 
(térinformációs, vagy térinformatikai) rendszerek tulajdonosai a 63/99. rendelet 15. § (1) 
bekezdése alapján azok állami alapadat tartalmáért minden év június 30-ig díjat kötelesek 
fizetni a földhivatalnak. 

A településrendezési terv és a helyi építési szabályzat további módosítása esetén az 
eljárásban, a továbbiakban is részt kívánunk venni, ezért kérjük megküldeni részünkre, a 
földvédelmi érdekek érvényesítése céljából. 

Kecskemét, 2021. december 30.                             

 Tisztelettel: 

Kovács Ernő 
kormánymegbízott nevében és 

megbízásából: 

Szénásné Ország Krisztina 
osztályvezető 
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1. Fenti cím / elektronikus úton, hivatali kapu: KISSZALLAS / 
2. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 7. 

/tájékoztatásul, elektronikus úton, hivatali kapu: KKHJFH /  
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Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály 
 Földhivatali Hatósági Osztály 
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Kisszállás Község Önkormányzata

6421 Kisszállás
Fő u. 28.

Tárgy: Kisszállás Község településrendezési eszközök módosítása - teljes 
eljárás - véleményezési szakasz

Tisztelt Cím!

Megkeresésükre értesítem, hogy a tárgyi dokumentációt megvizsgáltattam és azzal 
kapcsolatban az alábbi állásfoglalást adom:

A fenti hivatkozási számon érkezett dokumentációban foglaltak a honvédelem érdekeit 
nem érintik, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása 
biztosított, ezért az abban foglaltakkal kapcsolatban külön észrevételt nem teszek.

Jelen állásfoglalást, mint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. sz. 
mellékletének 20. pontjában megjelölt államigazgatási szerv adtam ki, figyelemmel az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (2) m) pontjára.

Tájékoztatom, hogy jelen állásfoglalásom, nem helyettesíti a 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 9. sz. melléklet 14. b) pontjában nevesített katonai légügyi hatóság állásfoglalását.

Állásfoglalásomat a honvédelemért felelős miniszter nevében, a Honvédelmi 
Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (III. 5.) HM utasítás 42. § 
(10)-(11)-(12) bekezdése alapján adtam ki.

Budapest, „időbélyegző szerint”

Tisztelettel:

Dr. Benkő Tibor
Magyarország honvédelmi minisztere

nevében és megbízásából

Bucsánszky Zoltán alezredes
településrendezési hatósági osztályvezető

Készült:  2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző (tel/fax): Kiss István főhadnagy (tel.:+36 (1) 474-1661; HM 022-22-338; fax: +36 (1) 474-1467)
Kapják: 1. sz. pld.: Irattár

2. sz. pld.: Címzett 

. számú példány
„Elektronikusan továbbítandó!”
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HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY

E-ALÁÍRÓÍV





 

  

 

 

 

 

 

Rozsnyai Attila 

polgármester 

 

Kisszállás Község Önkormányzata 

KISSZÁLLÁS 

Fő utca 28. 

6421 

Tárgy: Kisszállás településrendezési 
eszközei – tervi véleményezés 

Iktatószámunk: ÁLT/275-1/2022 

Ügyintéző nálunk: Bakró-Nagy Zsolt 
Hivatkozás: 2318-31/2021 
Ügyintézőjük: - 
Melléklet: - 

  

Tisztelt Polgármester Úr! 

Köszönettel vettük Kisszállás Község településrendezési eszközeinek készítésével 

kapcsolatos véleményezésre vonatkozó megkeresésüket. Az eljárásban a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 9. számú mellékletének 4. pontja, valamint a 37. § 

(4) ba) pontja, illetve a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 37. § d) pontja 

alapján kívánunk részt venni.  

A természetvédelmi célú kijelölés alatt álló területek a Kiskunsági Nemzeti Park 

Igazgatóság adatszolgáltatása alapján megfelelően kerültek lehatárolásra, a 

településrendezési eszközök tervezetében részletezett, az ezen területekre vonatkozó 

előírások a természetvédelmi közérdekkel összhangban vannak. 

 Fentiek alapján Igazgatóságunk a tervanyaggal kapcsolatosan táj- és 

természetvédelmi szempontból kikötést nem tesz. 

A jóváhagyást követően a Korm. rendelet 43.§ (2) bekezdése alapján a területre 

vonatkozó építési szabályzatot és rajzi mellékleteit – akár elektronikus formában is – kérjük 

részünkre megküldeni. 

Kelt: Kecskemét, elektronikus aláírás szerint       
 
Üdvözlettel: 

 Ugró Sándor 
 igazgató 
Értesül: címzett 
 irattár 



BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Hiv. szám: 2318-31/2021.
Ikt. szám: BK/NEF/2967-4/2021.
Ügyintéző: Szilágyiné Tóth Éva
Telefon: 06-76-896-313

Rozsnyai A ila
polgármester

Kisszállás Község Önkormányzat Polgármestere

Kisszállás
Fő utca 28.
6421

Tárgy: Kisszállás településrendezési eszközeinek módosítása (véleményezési szakasz)

Tisztelt Polgármester Úr!

Kisszállás Község településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában az előzetes tájékoztatási
szakaszban  „a  településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a
településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos  jogintézményekről”  szóló
314/2012.  (XI.  8.)  Korm.  rendelet  37.  §  (4)  bekezdésében  foglaltak  alapján  Népegészségügyi
Főosztályunk BK/NEF/2967-2/2021. számon adta meg előzetes véleményét. 

Az  elektronikusan  elérhető  véleményezési  dokumentációban  foglaltak  alapján  a
településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök teljes körű felülvizsgálatával és
módosításával kapcsolatban véleményünk az alábbi: 

 Az előzetes eljárásban megado , hatóságunk hatáskörébe tartozó követelményeket,  ill.
véleményünket a dokumentációban figyelembe ve ék, így a terveze  módosítások ellen
közegészségügyi szempontból kifogást nem emelünk.

A településrendezési eszközök további véleményezésébe is kérjük szakhatóságunk bevonását.

Véleményemet „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló
314/2012.  (XI.8.)  Korm.  rendelet  37.  §-ban  foglaltak,  az  „egyes  tervek,  illetve  programok
környezeti  vizsgálatáról”  szóló  2/2005.  (I.  11.)  Korm.  rendelet  4.  §.  (2)  bekezdése  és  a  3.
melléklet II.1. c) pontja alapján, „a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi
kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv
kijelöléséről” szóló 385/2016.  (XII.  2.)  Korm.  rendelet  2.  §  (1)  bekezdés b)  pontjában és  „a

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Közegészségügyi Osztály

6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.
  +36 76/896-300, nepegeszsegugy@bacs.gov.hu

BKMKHNSZ; Kridkód: 312011757.



fővárosi  és  megyei  kormányhivatalokról,  valamint  a  járási  (fővárosi  kerületi)  hivatalokról”  szóló
86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdésében megállapíto  illetékességgel adtam ki.

Kecskemét, 2021. december 29.

Tisztele el:
Kovács Ernő 

         kormánymegbízo
    nevében és megbízásából 

Kisháziné Dr. Puskás Zsuzsanna
                      osztályvezető
              

Értesül:
1. Kisszállás Község Polgármestere Hivatali Kapu 
2. Ira ár

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Közegészségügyi Osztály

6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.
  +36 76/896-300, nepegeszsegugy@bacs.gov.hu

BKMKHNSZ; Kridkód: 312011757.









                    ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI FŐOSZTÁLY ÉPÍTÉSFELÜGYELETI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI OSZTÁLY 
6000 Kecskemét Széchenyi krt. 12. 

  76/795-020, Fax: 76/998-649, E-mail: epitesugy.kecskemet@bacs.gov.hu 

Hivatali kapu: KMETEPO; KRID azonosító: 659088385 
 

 

  
 

BBÁÁCCSS--KKIISSKKUUNN  MMEEGGYYEEII  KKOORRMMÁÁNNYYHHIIVVAATTAALL  
 

 
 
 

 
 
 

Ikt. szám: BK/EOF/00842-9/2021 
Ügyintéző: Mészáros Mónika  
Telefon: 06 76 795 849 
Melléklet: adatszolgáltatás 

 

                                                                 Hivatali kapu: KMETEPO 
                                                                                                        KRID azonosító: 659088385 
Kisszállás Község Önkormányzata  
 

RRoozzssnnyyaaii  AAttttiillaa  
polgármester részére 
 
Kisszállás 
Fő utca 28. 
6421 
 
Tárgy:  Kisszállás Község településrendezési eszközeinek teljes eljárásban történő kidolgozása az 

országos és megyei területrendezési tervvel való összhang megteremtése céljából - véleményezési 

szakasz – örökségvédelmi vélemény 

 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
Köszönettel megkaptam a Kisszállás Község településrendezési eszközeinek az országos és megyei 

területrendezési tervvel való összhang megteremtése céljából elindított, teljes eljárásban történő 

kidolgozása kapcsán küldött megkeresést. A beadvánnyal kapcsolatosan a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Trk.) 
30., illetve 37. § értelmében az alábbi véleményt adom: 
 
A megküldött dokumentáció – mely részletesen kifejti, hogy „Kisszállás Község Önkormányzata 
örökségvédelmi hatástanulmány elkészíttetését jelen módosítás keretében nem tervezi, azonban a terv teljes 
felülvizsgálatakor fog készülni hatástanulmány (tervezett kezdés: 2022)” - örökségvédelmi szempontból 
elfogadható. 
A HÉSZ 6. számú függeléke azonban, mely a település közigazgatási határain belül található régészeti 
lelőhelyeket veszi sorba, erősen hiányos: a jelenleg nyilvántartott 51 lelőhelyből csak 37-et tartalmaz. 
Jelen levelem mellékleteként küldöm az örökségvédelmi adatszolgáltatást és kérem, hogy egészítsék 
ki mind a tervlapokon, mind a felsorolásban a lelőhelyek listáját. 
 
Kérem nyilatkozatom szíves tudomásul vételét. 
 
Kecskemét, 2021. december 29. 
 
Tisztelettel: 
                                                                         Kovács Ernő kormánymegbízott 

                    nevében és megbízásából 
        

        Vilidár Katalin 

       osztályvezető 



 

 

                    ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI FŐOSZTÁLY ÉPÍTÉSFELÜGYELETI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI OSZTÁLY 
6000 Kecskemét Széchenyi krt. 12. 

  76/795-020, Fax: 76/998-649, E-mail: epitesugy.kecskemet@bacs.gov.hu 

Hivatali kapu: KMETEPO; KRID azonosító: 659088385 
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Erről értesül: 
1. Rozsnyai Attila, Kisszállás Község Polgármestere (hivatali kapu) 
2. Irattár 



Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, 
Útügyi Osztály 

6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A. 

 76/795-102  utugy@bacs.gov.hu 
Hivatali Kapu: KMETUTUGY; KRID azonosító: 551210348 

 

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 
 

Ikt. szám: BK/UO/37-1/2022. 

Ügyintéző: Szilágyi Szabolcs 

Telefon: 76/795-107 

Hiv. szám: 2318-31/2021. 
 

 

Rozsnyai Attila polgármester 
részére 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzata 

 

6421 Kisszállás, Fő u. 28. 

 

 

Tárgy: Nyilatkozat Kisszállás Község településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában – 

véleményezési szakasz 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Tájékoztatom, hogy Kisszállás Község településrendezési eszközeinek módosításával szemben 

kifogással nem élünk, az közlekedési érdeket nem sért. 

 

Az országos közúthálózatot érintő módosítás esetében a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Bács-Kiskun 

Megyei Igazgatóságával (6000 Kecskemét, Bocskai u. 5.) egyeztetni szíveskedjenek. 

 

 

Kecskemét, 2022. január 5. 

 

Tisztelettel: 

 

 

Kovács Ernő 
kormánymegbízott nevében és 

megbízásából: 

 

 

dr. Sandra Jacqueline 
osztályvezető 



 

 

 
 
Kisszállás Község Polgármesteri Hivatal 
Rozsnyai Attila polgármester  
 
Kisszállás 
Fő u. 28. 
6421 
 
 
Tisztelt Cím! 
 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XII.8.) Kormányrendelet 
(továbbiakban: Elj.) 38. § szerinti teljes eljárás tárgyú véleményezési anyagát megvizsgálta. 
 
A rendelettervezet módosítás a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság hatáskörébe tartozó érdeket nem 
érint. 
 
 
Fenti véleményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet.) 38 § (2) b) pontjában meghatározottak 
szerint a Rendelet. 9. melléklet 23. pontjában foglalt felhatalmazás alapján adta a Hatóság. 
 
 
 
 
Elektronikusan aláírt dokumentum. 
Kiadmányozta: Szabó Tibor hatósági irodavezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Szegeden, az elektronikus 
aláírás szerinti időpontban. 
 
 
 
Kapja: 

1. Kisszállás Község Polgármesteri Hivatal    elektronikus úton 
2. Irattár 

 

 Iktatószám: CE/22162-4/2021. 
Hiv.szám: 2318-31/2021. 

 Tárgy: véleményezés 
 Ügyintéző: Nagy Zsuzsanna 
 Tel.: 62/568-314 

Készült: 2022. 01. 11. 
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Tárgy: Kisszállás településrendezési dokumentumai – tervi vélemény 

(ATIVIZIG) 

Melléklet: - 

 

Rozsnyai Attila 

polgármester 

 

 

Kisszállás 

Fő utca 28. 

6421 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Kisszállás község polgármestere 2021. december 21-én kelt, 2318-31/2021 

iktatószámú levelében arról tájékoztatta az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi 

Igazgatóságot (ATIVIZIG), hogy a település önkormányzata a tervi 

véleményezési szakasszal folytatja Kisszállás rendezési dokumentumainak 

felülvizsgálatát. A polgármester a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet értelmében 

a felkérte az ATIVIZIG-et az elkészült tervdokumentáció véleményezésére.  

Igazgatóságunk - az Országos Vízügyi Főigazgatóság képviseletében is eljárva –

a levélhez csatolt terveket áttekintette, a tervezett változtatásokkal 

kapcsolatban újabb észrevételt nem teszünk. Jelezzük, hogy a 2021. október 11-

én 1375-0016/2021 ügyiratszámmal megküldött levelünkben foglaltakat 

továbbra is változtatás nélkül fenntartjuk. 

Nyilatkozunk, hogy az eljárás esetleges további szakaszában részt kívánunk 

venni. Igazgatóságunk szakemberei - előzetes időpont egyeztetés alapján – 

segítséget nyújtanak a tervezőnek a vízügyi munkarész kidolgozásához. A 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37§ (6) bekezdésére hivatkozva közöljük, 

hogy Igazgatóságunk számára az elektronikusan hozzáférhető dokumentáció 

megfelelő, CD-re írt vagy kinyomtatott példányt abból nem igénylünk. 

 

Tisztelettel: 

 Borza Tibor 

  

Dátum: 

2022. 01. 06. 

 

Ügyiratszám: 

1375-0022/2022 

 

Előadó: 

Hornyák Sándor 

 

MŰSZAKI 
IGAZGATÓ- 

HELYETTES 



 

NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. 
DÉLI GÁZÜZEM 

Kiskunhalasi Üzemegység 

6400 Kiskunhalas Kertész u. 2 

. 

 

 

 

Tisztelt  Polgármester  Úr  ! 

 

 

Kisszálás Község Településfejlesztési Koncepció az integrált településfejlsztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről,  – véleményezési szakasz tárgyú levélét áttanulmányoztuk és az alábbiakról 

tájékoztatjuk: 

 

 

- A kiegészült módosításokkal a megvalósítást támogatjuk a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. Törvény és 

végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet 19/A § ), és 19/B § figyelembe vételével.   

 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

 

 

  

   

 
 Rozsnyai Attila 

Kisszállás Polgármesteri Hivatal 

 6421 Kisszállás, Fő utca 28. 

ÖNÖK IKTATÓSZÁMA  

IKTATÓSZÁM F7148-88308-2/2022. 

ÜGYINTÉZŐ Bor Zsolt 

TÁRGY Kisszállás község településrendezési eszközeinek módosítása, véleményezési szakasz 

 Dátum: 2022.01.04 
 



BÁCS-KISKUN MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓHELYETTESI SZERVEZET

Tárgy: Kisszállás Község településrendezési
eszközeinek  módosítás
véleményezése

Hiv. szám: 2318-31/2021.
Ügyintéző: Mészáros Gyula tű. őrnagy
Telefon: 76/502-014, 22-037
E-mail: gyula.meszaros@katved.gov.hu

Rozsnyai Attila
Polgármester

Kisszállás Község Önkormányzata

Kisszállás
Fő út 28.
6421

Tisztelt Polgármester Úr!

Kisszállás Község településrendezési  eszközök módosítása eljárásban,  tűz-, polgári védelmi,
illetve iparbiztonsági szempontból az alábbi véleményt adom.

A tűz  elleni  védekezésről,  a  műszaki  mentésről  és  a  tűzoltóságról  szóló  1996.  évi  XXXI.
törvény (a továbbiakban:  Ttv.)  5. § (5) bekezdése szerint a tűzjelzés  céljára  a településen
mindenki által bármikor igénybe vehető nyilvános távbeszélő állomást kell üzemben tartani.
A Ttv. 29. § (1) bekezdése alapján a településen az oltóvíznyerési lehetőségek biztosítása az
önkormányzat feladata.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban:
OTSZ) IX. fejezete tartalmazza a tűzoltási felvonulási útra, területre, tűzoltáshoz szükséges
oltóanyagokra vonatkozó előírásokat. Továbbá a tervezés során be kell tartani az általános
tűzvédelmi szabályokra vonatkozó előírásokat  és  az országos településrendezési  és építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 52. §-ban
foglalt létesítési követelményeket.

Az egyes  közérdeken alapuló kényszerítő  indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről
szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése és 1.
melléklet  4.  táblázat  16.  pontja alapján,  az  alább  felsorolt  esetekben,  az  építmény
kialakítására  vonatkozó tűzvédelmi  előírások betartatása  szakkérdésekben az illetékes  első
fokú tűzvédelmi szakhatóság (Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség) jár el:

KK, MK mértékadó kockázati osztályba tartozó építmény esetén,

AK mértékadó kockázati osztályba tartozó

 lakó-és üdülőépület,

 nevelési, oktatási, szociális rendeltetést tartalmazó épület,

 összes építményszint nettó alapterülete az 500 m2-t meghaladó épület esetén,
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NAK mértékadó kockázati osztályba tartozó épületek a lakó- vagy üdülőépület kivételével,
amelynek

 az összes építményszint nettó alapterülete nagyobb, mint 500 m2 és tartalmaz
olyan közösségi rendeltetésű helyiséget, amelynek nettó alapterülete nagyobb,
mint 50 m2,

 az összes építményszint nettó alapterülete nagyobb, mint 1000 m2,
 A több, mint 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas – az Országos Tűzvédelmi

Szabályzat szerinti – állvány jellegű építmény esetén.

A  tűztávolság  megállapításának  részletes  szabályairól  az  OTSZ  18.  §-a illetve  3.
mellékletének 1-3. táblázata rendelkezik. 

1. táblázat:

A B C D D

1
A épület mértékadó
kockázati osztálya

A és B épületek közötti tűztávolság (m), ha B épület mértékadó kockázati osztálya

2 NAK AK KK MK

3 NAK 3 5 6 7

4 AK 5 6 7 8

5 KK 6 7 8 9

6 MK 7 8 9 10

2. táblázat:

A B C D E

1
A tárolási egységben tárolt anyag jellege,

tűzveszélyességi jellemzői

Épület és tárolási egység közötti
tűztávolság (m), 

ha az épület mértékadó kockázati osztálya

2 NAK AK KK MK

3
Kizárólag nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyag és csak ilyen 
anyagból készített termék, tárgy; éghető anyagú csomagolás, tárolóeszköz
nélkül

nincs követelmény (tekintettel az éghető
csomagolás és tárolóeszköz hiányára)

4
Csak fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, 
3000 litert meghaladó mennyiségben

10 10 12 14

5

Mérsékelten tűzveszélyes és nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok 
és ilyen anyagból készített termék, tárgy a csomagolás tűzvédelmi 
jellemzőitől függetlenül, és legfeljebb 3 000 liter mennyiségben 
fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag

Kizárólag nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyag és csak ilyen 
anyagból készített termék, tárgy éghető anyagú csomagolással

Kizárólag fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó 
anyag legfeljebb 3 000 liter mennyiségben

6 6 8 10

6 Létesítményen kívüli kazal, szérű, rostnövénytároló 50 100 200
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3. táblázat:

A B

1 A tárolási egységben tárolt anyag jellege, tűzveszélyességi jellemzői
A tárolási egységtől tartandó

tűztávolság (m)

2
Kizárólag nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyag és csak ilyen anyagból készített 
termék, tárgy; éghető anyagú csomagolás, tárolóeszköz nélkül

nincs követelmény

3
Csak fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag 3 000 litert 
meghaladó mennyiségben

15

4

Mérsékelten tűzveszélyes és nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok és ilyen 
anyagból készített termék, tárgy a csomagolás tűzvédelmi jellemzőitől függetlenül, és
legfeljebb 3 000 liter mennyiségben fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyag

Kizárólag nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyag és csak ilyen anyagból készített 
termék, tárgy éghető anyagú csomagolással

Kizárólag fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag legfeljebb      
3 000 liter mennyiségben

10

5 Létesítményen kívüli kazal, szérű, rostnövénytároló 20

A Rendelet  1.  §  (1)  bekezdése és  1. melléklet  4.  táblázat  16.  pontja alapján,  az alább
felsorolt esetekben a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi
szerv, az építmény kialakítására vonatkozó tűzvédelmi előírások betartatása szakkérdésekben
az illetékes elsőfokú tűzvédelmi szakhatóságként jár el:

A  polgári  repülőtereket  érintő  közigazgatási  hatósági  eljárásokban,  valamint  a  következő
építmények  építésügyi  hatósági  eljárásaiban  az  első  végleges  használatbavételig:  magas
építmények, a 20 000 m2összesített szint alapterületűnél nagyobb, 14,00 métert meghaladó
legfelső építményszinttel rendelkező építmények, a 4000 főnél nagyobb befogadóképességű
művelődési,  kulturális  rendeltetésű  közhasználatú  építmények,  a  10  000  főnél  nagyobb
befogadóképességű  sport  rendeltetésű  közhasználatú  építmények,  az  50  MW  és  annál
nagyobb  teljesítményű  erőművek,  a  fekvőbeteg-ellátásra,  továbbá  a  menekülésben
korlátozottak elhelyezésére szolgáló építmények, ha az elhelyezés 14,00 méter felett történik.

Továbbá a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő, a
Kormány által rendeletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyekben (a továbbiakban:
kiemelt jelentőségű ügy) is a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jár el.

A településrendezés során figyelembe kell venni a katasztrófavédelem érdekeit.

Az  épített  környezet  alakításáról  és  védelméről  szóló  1997.  évi  LXXVIII.  törvény (a
továbbiakban:  Étv.)  7.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja szerint  a  településfejlesztés  és  a
településrendezés során a település teljes közigazgatási területét érintő árvíz, belvíz, valamint
csapadékvíz szakszerű és ártalommentes elvezetését biztosítani kell, részbeni összegyűjtése és
helyben tartása biztosításának az adottságok és a lehetőségek szerinti figyelembevételével.

A belvíz által rendszeresen veszélyeztetett területeken a károk megelőzése érdekében javasolt
az építmények, épületek létesítésének a korlátozása, műszaki követelmények előírása. Ilyenek
lehetnek  például:  építhető  épületek  legalacsonyabb  földszinti  padlóvonal  magasságának
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meghatározása  a  várható  legmagasabb  belvízszint  figyelembevételével,  lábazati  beton
vízzáróságának  meghatározása,  az  épületek  alápincézettségének  megtiltása.  Tájékoztatom,
hogy Kisszállás település jelenlegi katasztrófavédelmi osztálya „III”-es osztály. Az ehhez az
osztályhoz tartozó elégséges védelmi szint követelmények az alábbi táblázatban találhatók,
melyeket a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi  CXXVIII.  törvény végrehajtásáról  szóló 234/2011. (XI.  10.)  Kormányrendelet (a
továbbiakban: Kat. vh. Rendelet) 2. melléklet c) pontja taglalja.

III. osztály

Riasztás a  lakosság  riasztása  és  veszélyhelyzeti
tájékoztatásának  tervezése  (különösen  a  más
szervezetnél rendszeresített, de erre a célra alkalmas
eszközök)

Lakosságvédelmi módszer a  kockázatbecslésben  megállapítottaknak
megfelelően

Felkészítés a  lakosság  passzív  tájékoztatása  nyomtatott  és
elektronikusan  elérhető  információs  anyagok
biztosításával

Védekezés a)  kizárólag  a  védekezési  feladatok  ellátásához
szükséges  polgári  védelmi  szakalegységek
megalakítása,

b)  önkéntes  segítők,  karitatív  szervezetek
bevonásának tervezése

Induló katasztrófavédelmi készlet induló katasztrófavédelmi készlet tervezése

Hatósági  nyilvántartásunk  szerint  a  település  közigazgatási  területén  nem  található  a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) IV. fejezet hatálya alá tartozó veszélyes üzem, ezért a
tervezett  ipari  terület  hasznosítása  előtt  a  Kat.  rendelkezéseit  a  településfejlesztési
dokumentumok felülvizsgálata során szíveskedjenek figyelembe venni. A településrendezési
terv és helyi építési szabályzat módosítása során vegyék figyelembe a szomszédos települések
felső és alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek veszélyességi övezeteit.
A SEVESO III irányelv (2012/18 EU Tanácsi Irányelv) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos
súlyos  baleseti  veszélyek  ellenőrzéséről  szól,  előírásait  hazánkban  Kat.  teszi  kötelezővé,
végrehajtásáról a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló
219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vesz. anyag Rendelet) rendelkezik. A Kat.
IV. fejezetében, és a Vesz. anyag Rendeletben foglaltak végrehajtása tekintetében a hatósági
jogkört a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság területi szerve gyakorolja, amely
jelen esetben a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Jelzem, hogy a véleményezési eljárás további szakaszában is részt kívánok venni, valamint
az eljárás  további  szakaszában a véleményeztetésre  bocsátott  dokumentációt  elektronikus
adathordozón kérnénk.



5

I N D O K O L Á S

Az  Étv. 8.  §  (2)  bekezdése valamint  a  településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált
településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes
településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló  314/2012.  (XI.  8.)  Korm.  rendelet (a
továbbiakban:  Trt.  Rendelet)  38.  §  (4) és  (5)  bekezdései alapján.  A  településrendezési
eszközök  elkészült  tervezetét  az  elfogadás  előtt  véleményeztetni  kell.  A  véleményezési
szakaszt  a  polgármester  kezdeményezi.  A  polgármester  az  elkészült  –  papír  vagy  pdf
formátumú – tervezetet véleményeztetés céljából megküldi a meghatározott államigazgatási
szerveknek,  továbbá  azt  ismerteti  a  partnerségi  egyeztetés  szabályai  szerint  az  eljárásban
érintett  résztvevőkkel.  A véleményezési  szakaszban a  véleményezők  a tervezet  átvételétől
számított 30 napon belül – a partnerek a 29/A. § szerint – adhatnak írásos véleményt az abban
foglalt  önkormányzati  szándékokkal  és  a  fejlesztéssel  érintett  területtel  kapcsolatosan,
melynek  körében  az  államigazgatási  szerv  ismerteti  a  hatáskörébe  tartozó  kérdésekben  a
településre  vonatkozó  jogszabályon  alapuló  követelményeit  és  a  koncepció  tartalmi
követelményeivel kapcsolatos elvárásait, a települést érintő ágazati elhatározásokat, továbbá
nyilatkozik  arról,  hogy  az  eljárás  további  szakaszaiban  részt  kíván-e  venni.  Teljesíti
adatszolgáltatási  témakörben adatszolgáltatási  kötelezettségét,  és felhasználásra  biztosítja  a
koncepció készítéséhez szükséges iratokat. Szakvéleményemet a benyújtott iratok, valamint a
Ttv., az Étv., a Trt. Rendelet, a Kat., az OTÉK, a Kat. vh. Rendelet, a Vesz. anyag Rendelet, a
Rendelet, valamint az OTSZ alapján alakítottam ki.

Hatásköröm és  illetékességem  a  Kat.  24.  §  (1)  bekezdésén,  a  Kat.  vh.  Rendelet 3.  §  (3)
bekezdésén és az  1. melléklet a) pontján,  az  Étv. 8. §-án, a  Trt. Rendelet 30. § (1) és  (2)
bekezdésein,  valamint  9. mellékletén,  a  Rendelet 1. § (1) bekezdésén és  1. melléklet  4.
táblázat 16. pontján alapul.

Kelt: Kecskemét, elektronikus bélyegző szerint

Tisztelettel:

Dr. Farkasinszki Lóránt tű. ezredes, tanácsos
katasztrófavédelmi igazgató,

nevében és megbízásából:

Gyapjas János tű. ezredes
katasztrófavédelmi igazgatóhelyettes

Terjedelem: 5 oldal 
Kapják: 1. Kiszállás Község Önkormányzata, székhelye: 6421 Kiszállás, Fő út 28. (biztonságos kézbesítési

szolgáltatás útján – Hivatali Kapu)
2. Irattár

____________________________________________________________________________________________
Cím: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.

Telefon: (+36-76) 502-014 Fax: (+36-76/ 481-241)
E-mail: bacs.titkarsag@katved.gov.hu
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 Tárgy: Tájékoztatás 
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Rozsnyai Attila 

polgármester 

 

Kisszállás Község Önkormányzata 

 

Kisszállás 

Fő u. 28. 

6421 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Hivatkozva Kisszállás Község településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában 

megküldött megkeresésére, az alábbiakról tájékoztatjuk: 

 

Hatóságunk a tervmódosítással kapcsolatban vízügyi és vízvédelmi szempontból kifogást nem 

emel. 

 

Az eljárás további szakaszaiban hatóságunk részt kíván venni. 

 

 

Kelt: Szeged, elektronikus bélyegző szerint 

 

 

Szatmári Imre tű. dandártábornok 

főtanácsos megyei igazgató 

nevében és megbízásából: 

 

 

              Pusztai László  

                                                                                          szolgálatvezető-helyettes 

 

 
Készült: hiteles elektronikus iratként  

Mell.: -  

Egy példány: 1 lap / 1 oldal  
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1. sz. pld.: Kisszállás Község Önkormányzata HKP 

2. sz. pld.: Irattár helyben 
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Kisszállás Község Önkormányzata 
Rozsnyai Attila Polgármester Úr részére 

Kisszállás 
Fő utca 28. 
6421 
 
Tárgy: Kisszállás Község településfejlesztési településrendezési eszközeinek módosítása (a 

területrendezési tervekkel való összhang megteremtése érdekében) teljes eljárás szerint – 
közbenső vélemény 

 
Tisztelt Polgármester Úr! 

Az egyeztetésre megküldött tervdokumentációról a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Eljr.) 38.§ (3) 
bekezdésben foglalt jogkörben a közbenső véleményünket az alábbiakban adjuk meg: 

1. Dicséretesnek tartjuk, hogy az Önkormányzat a területrendezési tervekkel való összhang 

megteremtése érdekében a településrendezési eszközök módosítása mellett döntött. 

2. A hatósági munkavégzést és az egyértelműséget nagyban elősegíti az, hogy a tervlapok 

területi hatálya telekhatárok mentén került megállapításra. 

3. A jogbizonytalanságot jelentősen csökkenti és a hatósági munkavégzést megkönnyíti az, 

hogy a szabályozási tervlapokon a közlekedési- és közműterületek színnel is 

megkülönböztetésre kerültek az egyéb építési övezetektől/övezetektől. 

4. A településszerkezeti terven és a külterületi szabályozási tervlapon nehezen olvashatóak a 

helyrajzi számok. Kérjük ennek javítását. 

5. A könnyebb olvashatóság érdekében a tervlapokon az országos és térségi övezeteket kérjük 

egyértelmű jelöléssel ábrázolni. 

6. A teljesörűség érdekében a területrendezési tervekkel való összhang vizsgálatát kérjük 

kiegészíteni valamennyi övezeti térképkivágattal. 

7. Az IJR LocLex alrendszer célja az önkormányzati rendeletek szerkesztésének és a 

módosításokkal egységes szerkezetű rendeletszövegek elkészítésének, valamint az 

önkormányzati rendeletek Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati Rendelettárában történő 

publikálásának a támogatása.  2021. április 1-től a helyi rendelet és módosításának 

tervezetét is a LocLex rendszerben kell elkészíteni, tehát már a véleményezési 

dokumentációban is e rendszerben elkészített tervezetet szükséges dokumentálni. 

8. A HÉSZ 3.§ (3) bekezdés első mondata törlendő, mert az ellentétes a hatályos jogrenddel és 

a HÉSZ 2.§ (2) bekezdésével is. 
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9. A HÉSZ módosítása több ponton téves helyre mutat, pl. 7.§, 8.§, 9.§, 12.§, 13.§ 17.§, 21.§, 

24.§ negyedik, ötödik, hetedik sora. Kérjük ezek pontosítását. 

10. A HÉSZ 16.§ módosításával szakmailag nem értünk egyet. A tájba illesztés és a környezetre 

gyakorolt negatív hatások csökkentése miatt szükségesnek tartjuk legalább 1 fasor előírását. 

11. A HÉSZ 21.§ bc) alpontjában szereplő tanyaépület fogalma nem egyértelmű. Kérjük ennek 

definiálását. 

12. A HÉSZ módosítás hatályba lépésének időpontját szükséges összehangolni az Eljr. 43.§ (1) 

a) pontjával. 

 

A véleményezési eljárásra vonatkozó további általános érvényű észrevételeink: 

13. Felhívjuk a figyelmet az Eljr. 29/A.§-ában szereplő partnerségi egyeztetés szabályaira, 

melyek betartását a végső szakmai véleményezésre szánt dokumentációban igazolni 

szükséges. Itt jegyezzük meg, hogy az Eljr. 29/A.§ (1) bekezdése szerint a partnerségi 

egyeztetés szabályait az önkormányzat rendeletben állapítja meg. 

14. Felhívjuk a figyelmet, hogy a véleményezési eljárásban érdekelt államigazgatási szervek 

jogszabályon alapuló észrevételeit a tervezés során figyelembe kell venni. Az Eljr. 39. § (1)-

(2) bekezdései értelmében szakmai „véleményeltérés esetén a polgármester egyeztetést 

kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni. A véleményezést követően a beérkezett 

véleményeket- egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is –ismertetni kell a képviselő- testülettel, amelyek 

elfogadásáról, vagy el nem fogadásáról a képviselő- testület dönt. A vélemény, észrevétel el nem 

fogadása esetén a döntést indokolnia kell”.  

15. Tájékoztatjuk, hogy az Eljr. 40. § (2) b) pontja értelmében a végső szakmai véleményezési 

szakaszban „az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a beérkezett 

dokumentumokat áttanulmányozza és a beérkezéstől számított (…) 15 napon belül egyeztetést 

kezdeményez az ágazati és az érintett területi, települési önkormányzati vélemények még fennmaradt 

kérdéseinek tisztázására”. Az Eljr. 40. § (4)-(7) bekezdései értelmében „az állami főépítészi 

hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal az egyeztető tárgyalásra (...) a hely és időpont 

megjelölésével a tárgyalás előtt legalább 8 nappal elektronikus úton meghívja a véleményezési 

szakaszban véleményt adó valamennyi államigazgatási szervet, településszerkezeti terv esetén az 

érintett területi, települési önkormányzat képviselőjét. Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv készül, 

amely tartalmazza a felmerült valamennyi véleményeltéréssel kapcsolatos döntést, és a 

településrendezési eszköz elfogadására alkalmassá tételéhez szükséges feltételeket. Az állami főépítészi 

hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a jegyzőkönyvet és (…) a záró szakmai 

véleményét az egyeztetést követően 8 napon belül megküldi a polgármesternek, a településrendezési 

eszköz elfogadásához. Amennyiben az egyeztető tárgyalás eredményeként a településrendezési eszköz 

jelentős átdolgozása szükséges, a polgármester az átdolgozást követően a településrendezési eszköz 

tervezetét ismételten benyújtja az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei 

kormányhivatalnak, amely ezt követően az EljR. 40.§ (2) bekezdés a) pontja szerint jár el.” 

16. Felhívjuk figyelmet, hogy Hivatalunk adja ki a jóváhagyáshoz szükséges végső szakmai 

véleményt az egyeztetési eljárás lezárultát követően elkészült, véglegesített 

dokumentációról. Ehhez csatoltan kérjük megküldeni az Eljr. 40. § (1) szerint az eljárás 

során beérkezett valamennyi vélemény és a véleményezési szakaszban keletkezett egyéb 

dokumentum egy példányát, további azok másolati példányát elektronikus úton, valamint 

a véleményezők észrevételeire adott önkormányzati állásfoglalásokat, továbbá a 
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polgármester nyilatkozatát arról, hogy az Eljr. által kötelezővé tett véleményezési eljárást 

lefolytatta, valamint melyek azok az érdekelt államigazgatási szervek, melyek az Eljr. 34. § 

(2) a)-c) pontjai alapján kifogást nem emelő véleményezőnek tekintendők. 

17. Felhívjuk a figyelmet, hogy az Eljr. 43. § (1) bekezdése értelmében a településrendezési 

eszköz legkorábban: 

a. teljes eljárás esetén a településrendezési eszköz (2) bekezdés szerinti közlését követő 

15. napon, de leghamarabb az elfogadástól számított 30. napon, 

b. az egyszerűsített eljárás esetén a településrendezési eszköz (2) bekezdés szerinti 

közlését követő 5. napon, de leghamarabb az elfogadástól számított 15. napon, 

c. a tárgyalásos eljárás és az állami főépítészi eljárás esetén az elfogadást követő napon 

lép hatályba. 

18. Az Étv. 8. §. (4) alapján a polgármester gondoskodik „a településrendezési eszközök 

nyilvánosságáról, amennyiben ennek információtechnológiai feltételei fennállnak, a 

településrendezési eszközöknek az önkormányzat honlapján való közzétételről”. 

19. Előzetesen jelezzük, hogy az Eljr. 43.§ (2) bekezdése szerint a polgármester gondoskodik a 

településrendezési eszköz Étv. 8. § (4) bekezdése szerinti nyilvánosságáról, továbbá az 

elfogadott településrendezési eszközt vagy módosítását az elfogadást követő 15 napon 

belül 

a. rövid, közérthető összefoglaló kíséretében közzéteszi az önkormányzati honlapon 

hirdetményben és az önkormányzati hivatalban nyomtatásban, és 

b. megküldi hitelesített pdf és a ba) és bb) alpont szerinti szervnek szerkeszthető - 

jogszabályban meghatározottak szerinti nyilvántartásra alkalmas - digitális 

formátumban az elfogadásáról szóló jegyzőkönyvvel együtt a Lechner Tudásközpont 

Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére (a 

továbbiakban: Lechner Tudásközpont), az állami főépítész hatáskörében eljáró fővárosi 

és megyei kormányhivatalnak, az eljárásban részt vevő összes államigazgatási 

szervnek vagy 

c. a megküldés helyett digitális formátumban a jegyzőkönyvvel együtt mint elektronikus 

úton hitelesített dokumentumot elérhetővé teszi a fenti szerveknek. 

20. Tájékoztatjuk, hogy az Eljr. 43. § (3) bekezdése értelmében „amennyiben az állami főépítész 

vagy az eljárásban részt vevő államigazgatási szerv jogszabályi ütközést észlel, haladéktalanul 

kezdeményezi a fővárosi és megyei kormányhivatalnál - a polgármester egyidejű tájékoztatása mellett 

- a településrendezési döntés jogszerűségével kapcsolatos törvényességi felügyeleti eljárás 

lefolytatását”. 

21. A véleményezési eljárás lefolytatása után elfogadott településrendezési eszközöket minden 

esetben kérjük, Hivatalunk részére jegyző és polgármester által hitelesítve egy teljes 

(valamennyi alátámasztó munkarésszel és egyéb dokumentummal együtt), eredeti 

méretarányban nyomtatott, és egy példány CD/DVD-n rögzítve megküldeni. 

Amennyiben a módosítás nem kerül egységes szerkezetbe az alap településrendezési 

eszközzel, úgy elegendő a módosítási dokumentáció nyomtatott változata, viszont az 

elektronikus adathordozón szerepeljenek a teljes közigazgatási területre vonatkozó, 

hatályos településrendezési eszközök. Az elektronikus adathordozón kérjük szerepeltetni a 

partnerségi egyeztetésről szóló rendeletet is. Kérjük rávezetni a szerkezeti tervlapra az azt 
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elfogadó határozatszámot, a szabályozási tervlapokra az azokat elfogadó rendeletszámot 

is. Felhívjuk a figyelmet, hogy a dokumentációkat minden tervezőnek is alá kell írni. 

22. Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, 

valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 4. § (1) 

g) pontja alapján a településrendezési eszközöket a terv-mellékletekkel együtt az 

önkormányzat döntését követő 30 napon belül a jegyző köteles az Építésügyi 

Dokumentációs Információs Központ (1111 Budapest, Budafoki út 59.) részére ingyenesen 

átadni vagy megküldeni. 

23. A jövőbeni módosítások dokumentálásával kapcsolatban az alábbiakat kérjük figyelembe 

venni: 

a. A véleményezési dokumentáció kidolgozása során az Eljr. 16.§ (6) bekezdésére 

figyelemmel, a teljesség igényével szükséges 1-1 mondattal azon alátámasztó 

munkarészekre is kitérni, melyeket a módosítás nem érint. 

b. A véleményezési és az elfogadásra kerülő dokumentációnak szükséges a készítésben 

résztvevő valamennyi tervező nevét, jogosultságát, aláírását, elérhetőségét tartalmaznia. 

A tervlapokon elegendő a vezető tervezőre vonatkozó fenti adatok rögzítése. 

c. A véleményezési eljárás valamennyi szakaszában a dokumentációt kérjük Hivatalunk 

részére egy teljes (valamennyi alátámasztó munkarésszel és egyéb dokumentummal 

együtt), eredeti méretarányban nyomtatott, és egy példány CD/DVD-n rögzítve 

megküldeni. Az elektronikus adathordozón kérjük szerepeltetni a partnerségi 

egyeztetésről szóló rendeletet és – amennyiben lehetséges – a hatályos 

településrendezési eszközöket is. 

d. A véleményezési eljárás lefolytatása után elfogadott településrendezési eszközöket 

minden esetben kérjük, Hivatalunk részére jegyző és polgármester által hitelesítve egy 

teljes (valamennyi alátámasztó munkarésszel és egyéb dokumentummal együtt), eredeti 

méretarányban nyomtatott, és egy példány CD/DVD-n rögzítve megküldeni. 

Amennyiben a módosítás nem kerül egységes szerkezetbe az alap településrendezési 

eszközzel, úgy elegendő a módosítási dokumentáció nyomtatott változata, viszont az 

elektronikus adathordozón szerepeljenek a teljes közigazgatási területre vonatkozó, 

hatályos településrendezési eszközök. Az elektronikus adathordozón kérjük 

szerepeltetni a partnerségi egyeztetésről szóló rendeletet is. 

24. A jelenleg hatályos településrendezési eszközök alkalmazásával és módosításával 

kapcsolatban az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel az Önkormányzat figyelmét: 

a. Az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
(továbbiakban: Étv.) 2021. július 1-jén hatályba lépő 60.§ (8) bekezdése szerint azon 
településeknek és fővárosi kerületeknek, amelyek az Eljr. tartalmi követelményei 

alapján nem készítettek településfejlesztési koncepciót, integrált településfejlesztési 
stratégiát és településrendezési eszközöket, az új településfejlesztési tervüket és 
településrendezési tervüket legkésőbb 2024. január 1-ig hatályba kell léptetniük, és a 
2012. augusztus 6-án hatályos szabályoknak megfelelő településfejlesztési koncepciójuk, 
integrált településfejlesztési stratégiájuk vagy településrendezési eszközeik 
módosítására 2023. december 31-ig van lehetőségük. 

b. Az Étv. 2021. július 1-jén hatályba lépő 60.§ (9) bekezdése értelmében azon 
településeknek, amelyek az Eljr. tartalmi követelményei alapján készítettek 
településfejlesztési koncepciót, integrált településfejlesztési stratégiát és 
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településrendezési eszközöket, az új településfejlesztési tervüket és településrendezési 
tervüket legkésőbb 2027. július 1-ig hatályba kell léptetniük, és az Eljr. tartalmi 
követelményeinek megfelelő településfejlesztési koncepciójuk, integrált 
településfejlesztési stratégiájuk és településrendezési eszközeik módosítására 2027. 
június 30-ig van lehetőségük. A 2021. június 30-ig elkészített fővárosi településfejlesztési 
koncepció, stratégia és településrendezési eszköz - a kerületi településtervek 2027. június 
30-ig történő elkészítése érdekében - 2025. június 30-ig maradhat hatályban. 

c. Az Étv. 2021. július 1-jén hatályba lépő 60.§ (10) bekezdése alapján ha a 
településrendezési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és 
településrendezési eszköz készítését az Eljr. tartalmi követelményei alapján 2021. 

június 30-ig megkezdték és legalább az előzetes tájékoztatási szakasz megindult, az új 
koncepció, stratégia, településrendezési eszközök készítésére irányuló eljárást 2022. 
június 30-ig önkormányzati döntéssel le kell zárni. A 2022. június 30-ig elkészített 
koncepció, stratégia és településrendezési eszköz 2027. június 30-ig maradhat hatályban 
és módosításukra eddig az időpontig lehetőség van. 

d. Az Étv. 2021. július 1-jén hatályba lépő 60.§ (11) bekezdésének megfelelően a 
településtervek 2021. július 1-jétől történő készítése, majd az elkészült tervek 
módosítása során a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának 
rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
kormányrendelet (a továbbiakban: új R.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 2021. július 1-
jétől csak a település egészére készülhet településfejlesztési terv, valamint - a megyei 
jogú város és a fővárosi kerület kivételével - csak a település teljes közigazgatási 
területére készülhet településrendezési terv. 

e. Az Étv. 2021. július 1-jén hatályba lépő 60.§ (12) bekezdése rögzíti, hogy 2021. július 1-
jét megelőzően elfogadott integrált településfejlesztési stratégia és 
településfejlesztési koncepció, ha megfelel az új R. szerinti településfejlesztési terv 
tartalmi követelményeinek, 2027. június 30-ig településfejlesztési tervként 
felhasználható. Ha a település nem készített 2021. július 1-jét megelőzően integrált 
településfejlesztési stratégiát vagy az nem felel meg az új R. követelményeinek, az új R-
nek való átmeneti megfelelés érdekében a szükséges kiegészítések elkészítésével 
településfejlesztési tervnek tekintendő tervet készíthet, amely 2027. június 30-ig 
hatályos. 

f. Az Étv. 2021. július 1-jén hatályba lépő 60.§ (13) bekezdése szerint digitális egyeztető 

felület működtetése érdekében az érintett önkormányzatoknak, államigazgatási 
szervezeteknek, költségvetési szerveknek első alkalommal 2021. szeptember 30-ig kell 
az 59/C. § (2) bekezdése szerinti adattartalommal regisztrálniuk az E-TÉR-ben, 
megjelölve a szervezet képviseletében eljáró adminisztrátort és a felhasználói 
adminisztrátorokat. A szervezetek felhasználóinak 2021. december 31-ig kell az 59/C. § 
(6) bekezdése szerinti adattartalommal, a szervezeti adminisztrátorok irányításával 
regisztrálniuk az E-TÉR-ben. 

g. Az Étv. 2021. július 1-jén hatályba lépő 60.§ (14) bekezdésének megfelelően 2022. január 

1-jétől a településfejlesztési tervek és településrendezési tervek készítésének és 
módosításának, valamint a korábbi településfejlesztési koncepciók, integrált 
településfejlesztési stratégiák településrendezési eszközök módosításának 
adatszolgáltatását és véleményezését az E-TÉR-ben kell lefolytatni. A 2021. december 
31-ig megindított eljárások esetén a polgármester mentesül a 8. § (4) bekezdés d) 
pontjában foglaltak teljesítésének kötelezettsége alól. 

h. Az Étv. 2021. július 1-jén hatályba lépő 60.§ (15) bekezdése alapján e törvénynek a 
településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi XXXIX. 
törvénnyel megállapított 27. § (2) bekezdését [Az (1) bekezdés szerinti kiszolgáló út 
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megvalósítását biztosító - szabályozási vonalként megjelenő - szabályozási elem a 
szabályozási elem megvalósulásáig, de legfeljebb hét évig érvényes. A települési 
önkormányzatnak legalább hétévente felül kell vizsgálnia a szabályozási elemet, és 
annak újabb legfeljebb hét évvel történő meghosszabbítására csak a közérdekű 
elrendelési indok fennállása esetében van lehetőség. Amennyiben a közérdekűség már 
nem áll fenn, a települési önkormányzatnak gondoskodnia kell a szabályozási vonalnak 
a helyi építési szabályzatból, valamint az azzal összefüggő korlátozás vagy tilalom 
ingatlan-nyilvántartásból való törléséről, valamint a szabályozási elemhez kapcsolódó 
építési jogok és követelmények módosításáról. Így szükséges eljárni abban az esetben is, 
ha az útszélesítéshez szükséges területsáv külön helyrajzi számú ingatlanként már 
megjelent, azonban a kártalanításra még nem került sor és a közérdekűség már nem áll 
fenn.] a 2021. július 1-jét megelőzően elrendelt szabályozási vonalnál is alkalmazni kell 
azzal, hogy a szabályozási vonal felülvizsgálatát az első 7 éves felülvizsgálati 
kötelezettséget megelőzően 2024. január 1-ig el kell végezni. 
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Tárgy: Kisszállás Község településfejlesztési településrendezési eszközeinek módosítása (a 

területrendezési tervekkel való összhang megteremtése érdekében) teljes eljárás szerint – 
záró szakmai vélemény 

 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
Az államigazgatási véleményezés után a véglegesített tervdokumentációról a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.08) Kormányrendelet 
(továbbiakban: Eljr.). 40. § (2) a) pontjában foglalt jogkör szerint záró szakmai véleményünket az 
alábbiakban adjuk meg: 
1. A véleményezési eljárással kapcsolatos általános észrevételeink figyelembe vétele mellett a 

településrendezési eszközök elfogadását javasoljuk az Önkormányzat számára az alábbi 
javítások után: 
1.1 A jogbizonytalanság elkerülése érdekében a helyi építési szabályzat (továbbiakban: 

HÉSZ) kiegészítése szükséges a szabályozási vonallal metszett telkekre vonatkozó 

teleknagyság, elő-oldal- és hátsókert méret, max. beépítettség számításával; 
1.2 továbbá valamennyi építési övezetben/övezetben a hátsókert méretével. 
1.3 Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 

törvénnyel (továbbiakban: OTrT) 12.§ (3) bekezdésének való megfelelés igazolásával 
szükséges kiegészíteni a dokumentációt. 

1.4 A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet (a továbbiakban: Jszr.) egyes 
rendelkezéseinek való megfelelés érdekében szükséges a rendelet-tervezet bevezető 
részében a véleményezésben részt vevő valamennyi érdekelt államigazgatási szerv 
megnevezését pontosan szerepeltetni. 

1.5 A Jszr. 127. § (2) bekezdés értelmében a jogszabály tervezetében melléklet úgy 
alkotható, hogy a jogszabály tervezetének valamely szakasza a melléklet szerinti 
szabályozási tartalom megjelölésével hivatkozik a mellékletre. Ennek a 
jogszabályszerkesztési követelménynek nem felel meg a rendelet-tervezet, mivel a 
szakaszaiba foglaltan nincs meghatározva az egyes mellékletekkel kapcsolatos tartalmi 
rendelkezés, nincs rá utalás/hivatkozás. 

A fenti követelménynek megfelelő javasolt szabályozás szövegminták: 
1. A helyi építési szabályokról szóló 14/2007. (XI.30.) önkormányzati rendelet 1. § (2) 
bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
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„a) Igazgatási terület 3 db szelvényből álló M=1:9000-es méretarányú SZ-1/I., SZ-1/II,, SZ-
1/III. az 1 melléklet szerint, 
b) Belterület 1 db szelvényből álló M=1:4000-es méretarányú SZ-2 a 2. melléklet szerint.” 
 
2. A helyi építési szabályokról szóló 14/2007. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2. § a 
következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki: 
 „(5) Az övezeti összesítőt a 3. melléklet tartalmazza. 
(6) A beépítési mintákat a 4. melléklet tartalmazza.” 
 
3. A helyi építési szabályokról szóló 14/2007. (XI.30.) önkormányzati rendelet 25. § c) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „c) A nyilvántartott lelőhelyeket a 7. melléklet tartalmazza.” 
 
4. A helyi építési szabályokról szóló 14/2007. (XI.30.) önkormányzati rendelet 26. § helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 „26. § Az országos védettségű környezeti elemeket a 6. melléklet tartalmazza.” 
 
5.  A helyi építési szabályokról szóló 14/2007. (XI.30.) önkormányzati rendelet  32. § (2) 
bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „h) homlokzatmagasság számítási mintáit az 5. melléklet tartalmazza” 

2. Felhívjuk a figyelmet, hogy az Eljr. 28.§ (2) bekezdésének megfelelően koncepció, stratégia, 
településrendezési eszköz vagy azok módosítása véleményezési eljárás lefolytatása nélkül 
nem fogadható el. 

3. Az érdekelt államigazgatási szervek jogszabályon alapuló egyéb észrevételeit a konkrét 
beruházások során figyelembe kell venni. 

4. A jelenleg hatályos településrendezési eszközök alkalmazásával és módosításával 
kapcsolatban az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel az Önkormányzat figyelmét: 

4.1 Az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
(továbbiakban: Étv.) 2021. július 1-jén hatályba lépő 60.§ (8) bekezdése szerint azon 
településeknek és fővárosi kerületeknek, amelyek az Eljr. tartalmi követelményei 

alapján nem készítettek településfejlesztési koncepciót, integrált településfejlesztési 
stratégiát és településrendezési eszközöket, az új településfejlesztési tervüket és 
településrendezési tervüket legkésőbb 2024. január 1-ig hatályba kell léptetniük, és a 
2012. augusztus 6-án hatályos szabályoknak megfelelő településfejlesztési 
koncepciójuk, integrált településfejlesztési stratégiájuk vagy településrendezési 
eszközeik módosítására 2023. december 31-ig van lehetőségük. 

4.2 Az Étv. 60.§ (9) bekezdése értelmében azon településeknek, amelyek az Eljr. tartalmi 

követelményei alapján készítettek településfejlesztési koncepciót, integrált 
településfejlesztési stratégiát és településrendezési eszközöket, az új településfejlesztési 
tervüket és településrendezési tervüket legkésőbb 2027. július 1-ig hatályba kell 
léptetniük, és az Eljr. tartalmi követelményeinek megfelelő településfejlesztési 
koncepciójuk, integrált településfejlesztési stratégiájuk és településrendezési eszközeik 
módosítására 2027. június 30-ig van lehetőségük. A 2021. június 30-ig elkészített 
fővárosi településfejlesztési koncepció, stratégia és településrendezési eszköz - a 
kerületi településtervek 2027. június 30-ig történő elkészítése érdekében - 2025. június 
30-ig maradhat hatályban. 

4.3 Az Étv. 60.§ (10) bekezdése alapján ha a településrendezési koncepció, integrált 
településfejlesztési stratégia és településrendezési eszköz készítését az Eljr. tartalmi 
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követelményei alapján 2021. június 30-ig megkezdték és legalább az előzetes 
tájékoztatási szakasz megindult, az új koncepció, stratégia, településrendezési 
eszközök készítésére irányuló eljárást 2022. június 30-ig önkormányzati döntéssel le 
kell zárni. A 2022. június 30-ig elkészített koncepció, stratégia és településrendezési 
eszköz 2027. június 30-ig maradhat hatályban és módosításukra eddig az időpontig 
lehetőség van. 

4.4 Az Étv. 60.§ (11) bekezdésének megfelelően a településtervek 2021. július 1-jétől 

történő készítése, majd az elkészült tervek módosítása során a településtervek 
tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendelet (a továbbiakban: 
új R.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 2021. július 1-jétől csak a település egészére 
készülhet településfejlesztési terv, valamint - a megyei jogú város és a fővárosi kerület 
kivételével - csak a település teljes közigazgatási területére készülhet 
településrendezési terv. 

4.5 Az Étv. 60.§ (12) bekezdése rögzíti, hogy 2021. július 1-jét megelőzően elfogadott 

integrált településfejlesztési stratégia és településfejlesztési koncepció, ha megfelel 
az új R. szerinti településfejlesztési terv tartalmi követelményeinek, 2027. június 30-ig 
településfejlesztési tervként felhasználható. Ha a település nem készített 2021. július 1-
jét megelőzően integrált településfejlesztési stratégiát vagy az nem felel meg az új R. 
követelményeinek, az új R-nek való átmeneti megfelelés érdekében a szükséges 
kiegészítések elkészítésével településfejlesztési tervnek tekintendő tervet készíthet, 
amely 2027. június 30-ig hatályos. 

4.6 Az Étv. 60.§ (13) bekezdése szerint digitális egyeztető felület működtetése érdekében 
az érintett önkormányzatoknak, államigazgatási szervezeteknek, költségvetési 
szerveknek első alkalommal 2021. szeptember 30-ig kell az 59/C. § (2) bekezdése 
szerinti adattartalommal regisztrálniuk az E-TÉR-ben, megjelölve a szervezet 
képviseletében eljáró adminisztrátort és a felhasználói adminisztrátorokat. A 
szervezetek felhasználóinak 2021. december 31-ig kell az 59/C. § (6) bekezdése szerinti 
adattartalommal, a szervezeti adminisztrátorok irányításával regisztrálniuk az E-TÉR-
ben. 

4.7 Az Étv. 60.§ (14) bekezdésének megfelelően 2022. július 1-jétől a településfejlesztési 
tervek és településrendezési tervek készítésének és módosításának, valamint a korábbi 
településfejlesztési koncepciók, integrált településfejlesztési stratégiák 
településrendezési eszközök módosításának adatszolgáltatását és véleményezését az E-

TÉR-ben kell lefolytatni. A 2021. december 31-ig megindított eljárások esetén a 
polgármester mentesül a 8. § (4) bekezdés d) pontjában foglaltak teljesítésének 
kötelezettsége alól. 

4.8 Az Étv. 60.§ (15) bekezdése alapján e törvénynek a településtervezéssel összefüggő 
egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi XXXIX. törvénnyel megállapított 27. § 
(2) bekezdését [Az (1) bekezdés szerinti kiszolgáló út megvalósítását biztosító - szabályozási vonalként 

megjelenő - szabályozási elem a szabályozási elem megvalósulásáig, de legfeljebb hét évig érvényes. A 
települési önkormányzatnak legalább hétévente felül kell vizsgálnia a szabályozási elemet, és annak újabb 
legfeljebb hét évvel történő meghosszabbítására csak a közérdekű elrendelési indok fennállása esetében 
van lehetőség. Amennyiben a közérdekűség már nem áll fenn, a települési önkormányzatnak 
gondoskodnia kell a szabályozási vonalnak a helyi építési szabályzatból, valamint az azzal összefüggő 
korlátozás vagy tilalom ingatlan-nyilvántartásból való törléséről, valamint a szabályozási elemhez 
kapcsolódó építési jogok és követelmények módosításáról. Így szükséges eljárni abban az esetben is, ha az 
útszélesítéshez szükséges területsáv külön helyrajzi számú ingatlanként már megjelent, azonban a 

kártalanításra még nem került sor és a közérdekűség már nem áll fenn.] a 2021. július 1-jét 
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megelőzően elrendelt szabályozási vonalnál is alkalmazni kell azzal, hogy a 
szabályozási vonal felülvizsgálatát az első 7 éves felülvizsgálati kötelezettséget 
megelőzően 2024. január 1-ig el kell végezni. 

A véleményezési eljárásra vonatkozó további általános érvényű észrevételeink: 

5. Felhívjuk a figyelmet, hogy az Eljr. 43. § (1) bekezdése értelmében a településrendezési 
eszköz legkorábban: 

 teljes eljárás esetén a településrendezési eszköz (2) bekezdés szerinti közlését követő 
15. napon, de leghamarabb az elfogadástól számított 30. napon, 

 az egyszerűsített eljárás esetén a településrendezési eszköz (2) bekezdés szerinti 
közlését követő 5. napon, de leghamarabb az elfogadástól számított 15. napon, 

 a tárgyalásos eljárás és az állami főépítészi eljárás esetén az elfogadást követő napon 
lép hatályba. 

6. Felhívjuk a figyelmet, hogy az Eljr. 43.§ (2) bekezdése szerint a polgármester gondoskodik 

a településrendezési eszköz Étv. 8. § (4) bekezdése szerinti nyilvánosságáról, továbbá az 
elfogadott településrendezési eszközt vagy módosítását az elfogadást követő 15 napon 
belül 

 rövid, közérthető összefoglaló kíséretében közzéteszi az önkormányzati honlapon 
hirdetményben és az önkormányzati hivatalban nyomtatásban, és 

 megküldi hitelesített pdf és az a) és b) alpont szerinti szervnek szerkeszthető - 
jogszabályban meghatározottak szerinti nyilvántartásra alkalmas - digitális 

formátumban az elfogadásáról szóló jegyzőkönyvvel együtt  
a) a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság részére,  
b) az állami főépítész hatáskörében eljáró fővárosi és megyei 

kormányhivatalnak,  
c) az eljárásban részt vevő összes államigazgatási szervnek vagy 

 a megküldés helyett digitális formátumban a jegyzőkönyvvel együtt, mint elektronikus 
úton hitelesített dokumentumot elérhetővé teszi az a)-c) alpont szerinti szerveknek. 

7. Kérjük a jóváhagyott dokumentációt Hivatalunk részére jegyző és polgármester által 
hitelesítve egy teljes (valamennyi alátámasztó munkarésszel és egyéb dokumentummal 
együtt), eredeti méretarányban és színesben nyomtatott, és egy példány CD/DVD-n 
rögzítve megküldeni. Az elektronikus adathordozón kérjük szerepeltetni a partnerségi 
egyeztetésről szóló rendeletet is. Kérjük rávezetni a szerkezeti tervlapra az azt elfogadó 

határozatszámot, a szabályozási tervlapokra az azokat elfogadó rendeletszámot is. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a dokumentációkat minden tervezőnek is alá kell írni. 

8. Tájékoztatjuk, hogy az Eljr. 43. § (3) bekezdése értelmében „amennyiben az állami főépítészi 
hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal vagy az eljárásban részt vevő államigazgatási 
szerv jogszabályi ütközést észlel, haladéktalanul kezdeményezi a fővárosi és megyei 
kormányhivatalnál - a polgármester egyidejű tájékoztatása mellett - a településrendezési döntés 
jogszerűségével kapcsolatos törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását”. 

9. Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, 
valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 4. § (1) 
g) pontja alapján a településrendezési eszközöket a terv-mellékletekkel együtt az 
önkormányzat döntését követő 30 napon belül a jegyző köteles az Építésügyi 
Dokumentációs Információs Központ (1111 Budapest, Budafoki út 59.) részére ingyenesen 
átadni vagy megküldeni. 
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10. A jövőbeni módosítások dokumentálásával kapcsolatban az alábbiakat kérjük figyelembe 
venni: 

 A véleményezési dokumentáció kidolgozása során az Eljr. 16.§ (6) bekezdésére 
figyelemmel, a teljesség igényével szükséges 1-1 mondattal azon alátámasztó 
munkarészekre is kitérni, melyeket a módosítás nem érint. 

 A véleményezési és az elfogadásra kerülő dokumentációnak szükséges a készítésben 
résztvevő valamennyi tervező nevét, jogosultságát, aláírását, elérhetőségét 
tartalmaznia. A tervlapokon elegendő a vezető tervezőre vonatkozó fenti adatok 
rögzítése. 

 A településrendezési eszközök készítésének és módosításának véleményezési 
dokumentációját valamennyi véleményezési szakaszban Hivatalunk részére egy teljes 
(valamennyi alátámasztó munkarésszel és egyéb dokumentummal együtt), eredeti 
méretarányban és színesben nyomtatott valamint egy példány CD/DVD-n rögzítve 
szükséges megküldeni. Az elektronikus adathordozón kérjük szerepeltetni a 

partnerségi egyeztetésről szóló rendeletet is. Emellett a véleményezési eljárás első 
szakaszában – amennyiben korábban nem került rá sor – kérjük külön CD/DVD-n 
rögzítve megküldeni a teljes település közigazgatási területére vonatkozó, hatályos 
településrendezési eszközöket (településszerkezeti terv és annak leírása, helyi építési 
szabályzat és szabályozási terv). A véleményezési eljárás lefolytatása után elfogadott 
településrendezési eszközöket minden esetben kérjük, Hivatalunk részére jegyző és 
polgármester által hitelesítve egy teljes (valamennyi alátámasztó munkarésszel és 
egyéb dokumentummal együtt), eredeti méretarányban nyomtatott, és egy példány 
CD/DVD-n rögzítve megküldeni. Amennyiben a módosítás nem kerül az alap 
településrendezési eszközzel egységes szerkezetbe kinyomtatásra, úgy elegendő a 
módosítási dokumentáció nyomtatott változata, viszont az elektronikus adathordozón 
szerepeljenek a teljes közigazgatási területre vonatkozó, hatályos településrendezési 
eszközök. Az elektronikus adathordozón kérjük szerepeltetni a partnerségi 
egyeztetésről szóló rendeletet is. 

 
Kecskemét, „elektronikus bélyegző szerint” 
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