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1. ELŐZMÉNYEK, MÓDOSÍTÁSI ÜGYEK 

Előzmények 

A hatályos településrendezési tervet 1999-ben készítette a VÁTI Kht. Jóváhagyásáról a 

képviselőtestület az Algyő Község Építési Szabályzatáról (AÉSZ) szóló 4/1999. (III. 03.) KT. 

számú rendeletében és a Településszerkezeti tervről szóló 3/1999. (I. 15.) KT. számú 

határozatában döntött. Az elmúlt 20 évben a következő módosítások folytak le: 

A TTT Városépítő Bt. 2002-ben 5 helyszín, néhány kisebb tervi részlet és a rendelet 

módosítását végezte el, s ekkor került sor a belterületi tervek digitális átdolgozására.  

A módosításokat az önkormányzat a 26/2003. (III. 7.) KT. számú határozatával 

(Településszerkezeti terv) és a 6/2003. (III. 10.) KT. számú rendeletével (AÉSZ-

módosítás) fogadta el.  

Az Új-Lépték Bt. 2007-ben egy kisebb módosítási csomag tervbe illesztését, s egyidejűleg 

a tervek teljes digitalizálását is elvégezte. A képviselő-testület a szerkezeti tervet a 

213/2007.(XI.28.) KT. határozattal, a szabályzatot (AÉSZ) a 30/2007.(XII.5.) rendelettel 

hagyta jóvá.  2008-ban felmerültek újabb módosítási igények a nagyközség területén 

működő cégek és magánszemélyek, valamint a hivatal szakemberei részéről. Az igényelt 

változtatások az önkormányzat 83/2009.(V.12.) KT. határozatával és 9/2009. (V. 18.) Ör. 

számú rendeletével váltak hatályossá. 

2010. év folyamán kisebb jelentőségű ügyekben egyszerűsített módosítási eljárás folyt le. 

A 2011. novemberében elindított módosítási csomag 15 helyszínt érintett, a változásokat a 

képviselő-testület 357/2012.(X.31.) határozata és a 33/2012.(XI.12.) önkormányzati 

rendelet állapította meg.  

2013-ban a szerkezeti terv a 223/2014.(VII.30.) Kt. határozattal, az AÉSZ a 

9/2014.(VII.31.) önkormányzati rendelettel módosult. 

Vegyi üzem elhelyezése érdekében, tárgyalásos eljárás keretében történt AÉSZ-módosítás 

2016-ban, a 17/2016.(VII.22.) önkormányzati rendelettel. 

A 2016. év folyamán beérkezett lakossági kérelmek és önkormányzati fejlesztési 

elképzelések alapján teljes eljárásban zajlott le módosítás. A képviselő-testület az ügyeket 

a 168/2018.(V.24.) Kt. határozatával és a 12/2018.(V.30.) önkormányzati rendelettel zárta 

le.  

2019-ben a TOP-1.4.1-19 kódszámú „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, Bővítése” című 

támogatási pályázat kapcsán kellett változtatásokat végezni az érintett helyszín 

területfelhasználási besorolásában és szabályozásában. 

2021-ben a 86/2021. (V.5.) Kt. határozat által kiemelt fejlesztési területté nyilvánított 

belterületi 1771/14 helyrajzi számú telek került át Gksz helyett Vt jelű vegyes építési 

övezetbe. 

2018-ban megszületett Algyő Településképi Arculati Kézikönyve, majd Algyő Nagyközség 

Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelete Algyő 

Nagyközség településképének védelméről. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az AÉSZ-

ből törlésre kerültek értékvédelmi, településképi jellegű és reklámra vonatkozó előírások.  

Aktuális módosítás lényege 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2022. elején határozatokat hozott a Településrendezési 

eszközök módosításának elindításáról. A 66/2022.(II.17.) Kt. és 127/2022.(IV.28.) Kt. számú 

Képviselő-testületi határozat (ld. következő oldalakon) módosítás alá vonta a belterület és 

környéke néhány helyszínét (alaptérkép-részleteken aláfestve) az alábbiak szerint, a 

sorszámozást logikai sorrendbe téve (elől az új beépítésre szánt terület ügye, majd a többi 

szerkezeti tervet is érintő ügy, végül a csakis szabályozásra vonatkozó változtatási helyszínek): 
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1. Algyő 01740/8 helyrajzi számú „Kertcentrum” területének átminősítése Gksz jelű 

kereskedelmi szolgáltató területi kategóriába. Súlyponti EOV-koordináták: x:738659, 

y:110848 

 

2. A Kastélykert utcától délre a Kuktor köz melletti lakóterület és beépítésre nem szánt 

különleges intézményterület megszüntetése, átsorolása a kialakult használat szerinti 

területfelhasználási kategóriába. Súlyponti EOV-koordináták: x:739115, y:109497 
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3. Bácska utca mögötti tervezett út megszüntetése, Ev védelmi erdőbe sorolása. Súlyponti 

EOV-koordináták: Súlyponti EOV-koordináták: x:738906, y:111260 

 

4. Pesti utcai játszótér zöldterületi besorolása. Súlyponti EOV-koordináták: x:739772, 

y:110180 
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5. Kőfal u. 21 és 23. módosítása kisvárosias lakóövezetre. Súlyponti EOV-koordináták: 

x:738806, y:111001 

 

6. Tervezett Szomolyai utca megszüntetése, Ev védelmi erdőbe sorolása. Súlyponti EOV-

koordináták: x:738644, y:110483 Az eljárás tárgyalási szakaszában törlésre került. 
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7. A Tiszavirág utca 1799/5 hrsz. övezeti szabályok módosítása. Súlyponti EOV-

koordináták: x:7390560, y:109789 

 

8. Korsó utca, a temető és Gyeviép Nkft. Kuktor közben található telephelye által határolt 

terület „Gipe” jelű egyéb ipari övezetében az előírt minimális telekterület csökkentése. 

Súlyponti EOV-koordináták: x:739427, y:109653 
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9. Lőrinc és Géza utcát összekötő telkek (947 és 945 hrsz.) elővásárlási jog törlése. 

Súlyponti EOV-koordináták: x:739580, y:110497 

 

10. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság adatszolgáltatása alapján az árvízvédelmi 

elsőrendű töltés és védőterület ábrázolásának pontosítása a tervlapokon. 

11. A helyi építési szabályzat alábbi módosításai:  

• A Kisvárosias lakóövezetben a zöldterület minimális mértéke legyen 30 %.  

• A 1000 m2 alatti területű telken ne lehessen több lakóegységet elhelyezni. 

• A legkisebb kialakítható telekméret a településen 720 m2 legyen. 

• Ha lehetséges, akkor kerüljön megalkotásra egy olyan szabályozás, ami új építés, 

vagy lakóingatlan bővítés esetén gépkocsi tároló vagy beálló hely létesítését írja elő 

amennyiben az nincs az ingatlanon kialakítva. 

Megalapozó vizsgálat 

Megalapozó vizsgálat 2016-ban készült Algyő Településfejlesztési koncepciójához és Integrált 

településfejlesztési stratégiájához. Az önkormányzat Képviselő-testülete a 286/2016. (VII.21.) 

Kt. határozattal fogadta el a dokumentumot. A vizsgálat a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált városfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

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

(továbbiakban: Elj.) szerint készült el, ezért alkalmas a rendezési tervműveletek 

megalapozására is. jelen módosításhoz nem vált szükségessé a vizsgálatok frissítése. 

Módosítás eljárási rendje, alkalmazott településrendezési követelmények 

Jelen módosítást az Elj. 36. § szerinti teljes eljárás keretében bonyolítja le az önkormányzat. 

Az Elj 45. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az szabályozási és szerkezeti terv az OTÉK 

2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának 

figyelembevételével módosul. 
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Partnerség 

Az Elj. 29/A. § (5) bekezdés c) pontjában előírt munkaközi partnerségi tájékoztatás 

meghirdetésére Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az Algyő 

Nagyközség településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival 

összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 11/2017. (V. 10.) önkormányzati rendelete 

szerint került sor. A következő hirdetmény jelent meg Algyő honlapjának „Hírek” rovatában: 

 

 

A partnerségi egyeztetés keretében nem érkezett be kifogásoló észrevétel a tervanyaggal 

szemben. 

Környezeti vizsgálat szükségességének kérdése 

Nyilatkozatot kért Algyő Önkormányzata a környezet védelméért felelős szervektől az egyes 

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

arról, hogy a módosítások várható környezeti hatása jelentős-e, szükséges-e a környezeti 

vizsgálat lefolytatása. Az egyeztetés a következő eredményt hozta: 

1. Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály (a környezetvédelemre és a természetvédelemre 

kiterjedően) levelében írja: 
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2. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (természet- és tájvédelemre kiterjedően): nem 

érkezett levele. 

3. Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Főosztály (környezet- és 

település-egészségügyre kiterjedően) levelében írja: 

 

4. Algyő Nagyközség jegyzője (helyi környezet- és természetvédelemre kiterjedően): 

nem érkezett vélemény. 

5. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet, 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (súlyos ipari balesetek megelőzésére kiterjedően, 

valamint vízügyi és vízvédelmi szempontból) levelében írja: 

 

6. Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész Iroda (az épített környezet 

védelmére kiterjedően) levelében írja: 

 
7. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály 

(erdővédelemre kiterjedően) levelében írja: 

 

8. Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály (termőföld 

mennyiségi védelmére kiterjedően) levelében írja: 

 

9. Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály, Növény- és 

Talajvédelmi Osztály (talajvédelemre kiterjedően) nem érkezett vélemény. 

10. Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály 

Szolnoki Bányafelügyeleti Osztály (földtani és ásványvagyon védelemre kiterjedően) 

levelében közli: 
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11. Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási 

és Törvényességi Felügyeleti Főosztály (kulturális örökség - műemlékvédelem, régészet 

- védelmére kiterjedően) levelében írja: 

 
12. Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi 

Osztály 1. (természetes gyógytényező érintettségére kiterjedően) levelében írja: 

 

Fentiek alapján Algyő Nagyközség Önkormányzata, egyetértve a környezet védelméért felelős 

szervekkel, nem tartja szükségesnek a környezeti vizsgálat lefolytatását. 

Előzetes észrevételek 

Előzetes észrevételeket kért Algyő Nagyközség Önkormányzata a következő szervektől és 

önkormányzatoktól (a választ adó szervezetek kiemelten szerepelnek a listában): 
1. Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda  

2. Lechner Tudásközpont  

3. Nemzeti Földügyi Központ  

4. Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály  

5. Országos Vízügyi Főigazgatóság  

6. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság  

7. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság  

8. Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

9. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet, 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály  

10. Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Főosztály  

11. Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi 

Osztály 1.  

12. Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 

Örökségvédelmi Osztály  

13. Innovációs és Technológiai Minisztérium Vasúti Hatósági Főosztály  

14. Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály 

15. Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály 

Gyorsforgalmi Útügyi Osztály  

16. Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Műszaki Hatósági Főosztály Közlekedési és Útügyi 

Osztály  

17. Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 

Építésügyi Hatósági Osztály 1.  

18. Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Szegedi Földhivatali 

Osztály  

19. Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi 

Osztály  

20. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály  
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21. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály  

22. Csongrád-Csanád Megyei Rendőrfőkapitányság  

23. Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály 

Szolnoki Bányafelügyeleti Osztály   

24. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala 

25. Csongrád-Csanád Megyei Közgyűlés Hivatala 

26. Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata 

27. Maroslele Község Önkormányzata 

28. Sándorfalva Város Önkormányzata 

29. Szeged MJV Önkormányzata 

30. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Csongrád Megyei Igazgatósága  

31. FGSZ Zrt. Kecskeméti Területi Központ 

32. MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. Szegedi kirendeltség 

33. Invitel Távközlési Zrt.  

34. Invitech ICT  

35. Magyar Telekom Nyrt.  

36. MAVIR Zrt.  (adatot közölt) 

37. MVM DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. (adatot közölt) 

A levelekben kifogásoló észrevétel nem szerepelt, a jogszabályi hivatkozásokat, adatokat, 

javaslatokat a tervezés során figyelembe vettük. 

Tervtárgyalás 

Az állami főépítészi határkörében eljáró Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal 2022. 

november 18-án tervtárgyalást tartott. A beérkezett vélemények alapján az alábbi javítások és 

kiegészítések történtek jelen tervanyagban: 

1. Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 

Építésügyi Hatósági Osztály 1. jelezte, hogy hivatalos úton nem érkezett meg hozzá az 

1. ügy helyszínének régészeti bejárásáról szóló jelentés. Algyő Önkormányzat pótlólag 

2022. november 18-án eljuttatta a Jelentést az Osztályra postázva és elektronikus 

levélben. A Jelentés a tervanyagban szerepelt. 

2. Az Országos Főépítész levele szerint az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 7. § (3) bek. e) pontja szerinti döntés 

meghozatala szükséges. Algyő Nagyközség Önkormányzata a szakmai záró vélemény 

kiadási határidejének lejártát megelőzően pótlólag meghozta döntését az új beépítésre 

szánt terület létrehozásának feltételeiről szóló törvényi előírás szerint.  

3. Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész véleménye alapján a 

Módosítási tervből a 6. sorszám alatti ügy nemlegesen lesz lezárva. 

 

  



TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA            ALGYŐ 2022. 
 

 

       VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ                                                          13 

Pótlólag meghozott önkormányzati döntés az új beépítésre szánt terület keletkezéséről: 
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Előzetes önkormányzati döntés a módosítási eljárás indításáról: 
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2. HATÁROZAT-TERVEZET A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 

MÓDOSÍTÁSHOZ 

 

 

 

..../2022.(…) Kt. határozat 

Tárgy: Algyő Nagyközség Településszerkezeti terv módosítása 

 

 

HATÁROZAT 

 

Algyő Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. …napján tartott ülésén 

megtárgyalta fenti tárgyú írásos előterjesztésben foglaltakat és az alábbi határozatot hozta: 

 

Algyő Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint módosítja a 

település 3/1999. (I.15.) KT. számú határozattal jóváhagyott Településszerkezeti tervét. 

 

Felelős: Molnár Áron polgármester 

Határidő: hatályba lépéstől folyamatos 

 

A határozatról értesülnek: 

1. Molnár Áron polgármester 

2. Dr. Varga Ákos jegyző 

3. Balogh Tünde tervező 

4. Irattár 

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Molnár Áron sk. 

polgármester 

Dr. Varga Ákos 

jegyző 
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Melléklet a …/2022.(…) Kt. határozathoz 

Településszerkezeti terv módosítása 

Megjegyzés: A településszerkezeti tervi ábrákon a változások helyét jelző lehatárolások és a 

területfelhasználásban bekövetkező változásokat mutató betűjelek a jóváhagyott tervben nem 

jelennek meg 

 

1. A Téglás utcai körforgalomnál lévő „Kertcentrum” 01740/8 helyrajzi számú telke (0,15 

hektár) a jelenlegi Mkt jelű általános mezőgazdasági kistanyás terület helyett „Gksz” 

kereskedelmi szolgáltató terület átsorolást nyer.   

Belterület és környéke módosított településszerkezeti terve – Téglás utcai körforgalomnál 

 

Indoklás: A meglévő kereskedelmi egység telken belüli fejlesztése csak az átsorolás révén válik 

lehetővé. A gazdaságfejlesztés települési érdek. 

2. A Kastélykert utca külterületi szakaszától délre kijelölt Lf lakóterület (10,20 hektár) és Ki 

különleges intézményterület (4,19 hektár) átkerül Mkt jelű általános mezőgazdasági 

kistanyás területbe (14,39 hektár).  

Belterület és környéke módosított településszerkezeti terve – Kastélykert utca mellett 
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Indoklás: A területen korábban kijelölt lakó- és intézményfunkció nem valósult meg, a 

meglévő területhasználat szerinti besorolást kérte a tulajdonos. 

3. A Bácska utca mögötti tervezett út közlekedési terület helyett Ev védelmi erdőterület 

kategóriába kerül (0,16 hektár).   

Belterület és környéke módosított településszerkezeti terve – Bácska utcánál 

 

Indoklás: Az útátkötésre nincs szükség, a kialakult fásított terület megőrzése települési érdek. 

4. A Pesti utcai játszótér jelenlegi Lk lakóterületi besorolását a Z zöldterület (közpark)  

kategória váltja fel (0,07 hektár).  

Belterület és környéke módosított településszerkezeti terve – Pesti utcánál 

  

Indoklás: A kialakult területhasználat szerinti besorolással a játszótér és zöldfelület státuszát 

erősíti meg a szerkezeti terv. 
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5. A Kőfal u. 21 és 23. alatti telkek (0,19 hektár) a jelenlegi Gksz jelű kereskedelmi szolgáltató 

terület helyett Lk kisvárosias lakóterületi besorolást nyernek.  

Belterület és környéke módosított településszerkezeti terve – Kőfal utcánál 

 

Indoklás: A kialakult területhasználat szerinti besorolás az érintett lakosok kérésének felel 

meg. 

6. A Belterület és környéke módosított településszerkezeti tervében a Tisza-folyó elsőrendű 

árvízvédelmi töltéslába és az ettől 10 m-en, valamint 110 m-en belül lévő védőterület 

ábrázolása az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság térképi adatszolgáltatása szerint 

módosul.  

Belterület és környéke módosított településszerkezeti tervébe bekerült töltésláb-vonal  

 

Indoklás: Az árvízvédelemmel kapcsolatos építési korlátozások területi kiterjedése 

pontosabban lesz rajta a szerkezeti tervlapon, ami segíti az előírások betartását. 



TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA            ALGYŐ 2022. 
 

 

       VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ                                                          23 

 

 

3. ÚJ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETRE VONATKOZÓ TÖRVÉNYI 

ELŐÍRÁSOK TELJESÜLÉSÉNEK IGAZOLÁSA   

 

Étv. 7. § (3) bekezdés b) pontja teljesülésének igazolása 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerint a „Biológiai 

aktivitásérték: egy adott területen a jellemző növényzetnek a település ökológiai állapotára és az 

emberek egészségi állapotára kifejtett hatását mutató érték”.  A törvény rögzíti a természet- és a 

környezetvédelem, az erdők és a felszíni és felszín alatti vizek védelme, az ár- és belvízvédelem, 

valamint a termőfölddel és a területekkel való takarékos bánás – érdekében betartandó szabályokat, 

köztük a BIA-értékre vonatkozó előírást a 7. § (3) bekezdés b) pontban, mely szerint „újonnan 

beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai 

aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest, az e törvény végrehajtására kiadott 

jogszabályokban meghatározottak szerint nem csökkenhet”. 

A törvényi előírás teljesülését igazolják az alábbi kimutatások. Megállapítható, hogy a módosított 

szerkezeti tervben a nagyközség BIA-értéke 34,73 ponttal növekedett, a törvényi előírásnak 

megfelel. 

A területfelhasználási módosítások összesen 14,96 hektárt érintenek. A módosítások során a 

beépítésre szánt terület összességében 10,10 hektárral csökken.   

Helyszín    Terület (ha)         Jelenleg     Módosítva 

1. 01740/8     0,15   Mkt   Gksz 

2. 01767/3; :/26-30; :/43-45; :/79-82     10,18   Lf   Mkt 

      4,21   Ki   Mkt 

3. 1930/3     0,16   KÖu   Ev 

4. 1128     0,07   Lk   Z 

5. 416/4-5     0,19   Gksz              Lk 

6. 1771/73     meghiúsult a tárgyalási szakaszban 

BIA-érték számítás (Kerekítés két tizedes jegyig) 

9. melléklet a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelethez 

A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK MUTATÓI 

1. Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek biológiai aktivitásérték mutatói 
 

A B C D 

1. Általános használat típusa Értékmutató 

(pont/hektár) 

Terület-

változás (ha) 

Értékváltozás 

(pont) 

2. Nagyvárosias lakóterület 0,6   

3. Kisvárosias lakóterület 1,2 +0,12  

4. Kertvárosias lakóterület 2,7   

5. Falusias lakóterület 2,4 -10,18 -24,43 

6. Településközpont 0,5   
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7. Intézményi vegyes terület 10% 

zöldfelülettel 

0,5   

8. Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 0,4 -0,04 0,0 

9. Ipari gazdasági terület 0,2   

10. Egyéb ipari gazdasági terület 0,4   

11. Általános gazdasági terület 0,4   

12. Üdülőházas üdülőterület 2,7   

13. Hétvégi házas üdülőterület 3   

14. Nagy bevásárlóközpontok és nagy 

kiterjedésű kereskedelmi célú terület 

1,5   

15. Nagy kiterjedésű szállítmányozási, 

raktározási és logisztikai terület 

1,5   

16. Vásár, kiállítás és kongresszus területe 1,5   

17. Oktatási központok területe 3   

18. Egészségügyi épület elhelyezésére szolgáló 

terület 

3   

19. Nagy kiterjedésű sportolási célú terület 3   

20. A kutatás-fejlesztés, a megújuló 

energiaforrások hasznosításának céljára 

szolgáló terület 

2,2   

21. Állat- és növénykertek területe 3   

22. Nyersanyag-kitermelés, nyersanyag 

előfeldolgozás céljára szolgáló terület 

0,1   

23. Honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági 

célra szolgáló terület 

1,5   

24. Hulladékkezelő, -lerakó területe 0,1   

25. Közlekedéshez kapcsolódó épület 

elhelyezésére szolgáló terület, ha az nem a 

közlekedési területen belül kerül 

elhelyezésre, valamint repülőtér területe 

0,5   

26. Temető területe 3   

27. Mezőgazdasági üzemi terület 0,7   

28. Egyéb, helyi sajátosságot hordozó terület 1,5   

29. Autópályák, autóutak, valamint főutak 0,5   
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30. Országos mellékutak, helyi gyűjtőutak, 

kiszolgálóutak, kerékpár- és gyalogutak, 

valamint vasúti pályák 

0,6 -0,16 -0,01 

31. Zöldterület 3 ha felett 8   

32. Zöldterület 3 ha alatt 6 +0,07 0,0 

33. Védelmi célú erdő 9 +0,16 +1,44 

34. Rekreációs erdőterület 9   

35. Egyéb erdőterület 9   

36. Kertes mezőgazdasági terület 5   

37. Általános mezőgazdasági terület 3,7 +14,24 +71,20 

38. Tájgazdálkodási mezőgazdasági terület 

országos jelentőségű védett természeti 

területen 

7   

39. Tájgazdálkodási mezőgazdasági terület, ha 

nem tartozik a 37. pontba 

5   

40. Vízgazdálkodási terület 7   

41. Természetközeli terület mocsár, nádas, ex 

lege védett láp 

8   

42. Természetközeli terület ex lege védett 

kunhalom 

5   

43. Természetközeli terület nyílt karsztterület, 

sziklagyepterület 

3   

44. Egészségügyi épület elhelyezésére szolgáló 

terület legalább 80% zöldfelülettel 

6   

45. Nagy kiterjedésű sportolási célú terület 80% 

zöldfelülettel 

6   

46. Kutatás-fejlesztés, megújuló 

energiaforrások hasznosításának céljára 

szolgáló terület legalább 65% zöldfelülettel 

3,2   

47. Vadaspark, arborétum területe legalább 

80% zöldfelülettel 

6,4   

48. Temető területe legalább 80% zöldfelülettel 6   

49. Nyersanyag-kitermelés, nyersanyag 

előfeldolgozás céljára szolgáló terület 

0,2   

50. Honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági 

célra szolgáló terület legalább 65% 

zöldfelülettel 

3,2   
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51. Burkolt köztér 0,3   

52. Fásított köztér, sétány 1,2   

53. Egyéb, helyi sajátosságot hordozó terület 

65% zöldfelülettel 

3,2 -4,21 -13,47 

  Összesítés:             +34,73 

MEGFELEL! 

Étv. 7. § (3) bekezdés c) pontja teljesülésének igazolása 

„c) a települések beépítésre szánt területeinek összességét - ott, ahol az fizikailag lehetséges 

- beépítésre nem szánt területekből álló gyűrűvel kell körülvenni, a települések összenövésének 

elkerülése érdekében” – Algyő szerkezeti tervében az újonnan keletkező beépítésre nem szánt 

terület a jelenlegi beépítésre szánt területhez kapcsolódóan, az igazgatási terület határától távol 

helyezkedik el, gazdasági területi átsorolása nem okozza a települések összenövését. 

Étv. 7. § (3) bekezdés d) pontja teljesülésének igazolása 

„d) a termőföld igénybevételével járó, új beépítésre szánt területek kijelölésénél elsősorban 

a termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott átlagosnál gyengébb minőségű 

termőföld-területek jelölhetők ki”.  

A Kertcentrum 01740/8 helyrajzi számú telke művelésből kivont udvar. A törvényi előírás 

teljesül. 

Étv. 7. § (3) bekezdés e) pontja teljesülésének igazolása 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 7. § (3) bek. 

e) pontja előírja: „e) a települések beépítésre szánt területe csak olyan területfelhasználás céljára 

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

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

kerületi önkormányzat képviselő-testülete - külön döntéssel igazolja”.  Algyő Nagyközség 

Önkormányzata a 296/2022. (XI.24.) Kt. határozatában (ld. 13. oldalon) pótlólag döntött arról, hogy 

a település már beépítésre kijelölt területén belül nincs megfelelő terület. 

Az OTrT 12. § (1) bekezdés teljesülésének igazolása 

„12. § (1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a településrendezési 

tervben új beépítésre szánt területet a következő szempontok mérlegelése alapján kell kijelölni:   

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

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

szánt területeinek összenövését, és 

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

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

épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: 

Étv.) szerinti barnamezős terület. 

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

a c) pont szerinti meglévő beépítésre szánt terület - tervezett rendeltetésnek megfelelő - 

igénybevétele aránytalanul nagy terhet jelentene annak várható költsége miatt.” 

Az idézett törvényi előírások az alábbiak szerint teljesülnek:A területfelhasználási 

kijelöléseknek az aktuális igényhez való igazítása miatt az 1. ügy helyszínén, 0,15 hektáron 

keletkezik új beépítésre szánt terület. A helyszín csatlakozik a meglévő települési területhez. 

A fejlesztés helyhez kötött a meglévő áruház telke van érintve. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800139.TV#lbj21id78e
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Az OTrT 12. § (3) bekezdés teljesülésének igazolása 

Az OTrT 13. § (3) bekezdése előírja: „Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a 

területnövekmény legkevesebb 5%-ának megfelelő kiterjedésű, legalább 50 %-ában az 

újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévő zöldterületet, – gazdasági vagy 

különleges terület kijelölése esetén zöldterületet vagy véderdőt – kell kijelölni.”  

Az OTrT 12. § (3) bekezdés utolsó mondata értelmében: „Ha a zöldterület vagy védelmi célú 

erdőterület kijelölése az új beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az adott területen nem 

valósítható meg, akkor a zöldterületet vagy a védelmi célú erdőterületet a település arra 

alkalmas más területén kell kijelölni.” 

A törvényben előírt 5 % zöldterület 76 m2 nagyságú, az erdő jogszabály szerinti minimális 

méretét nem éri el, ezért máshol van biztosítva az erdősítés (3. ügy erdőkijelölése), a törvényi 

előírás teljesül.  

 

4. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 

Rendelet tervezet 

 

Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2022. (……..) önkormányzati rendelete 

Algyő Nagyközség Építési Szabályzatáról (AÉSZ), valamint  

Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 30/2007. (XII. 5.) Ör. sz. rendelet módosításáról 

 

Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 

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

felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 

eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 28. § (1) bekezdésében és 9. mellékletében biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek, Algyő Nagyközség igazgatási 

területével határos települések önkormányzatai és a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat, 

továbbá az Algyő Nagyközség településfejlesztési, településrendezési és településképpel 

kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 11/2017. (V. 10.) 

önkormányzati rendelet szerint a társadalmi egyeztetésbe bevont Partnerek, valamint Algyő 

Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Településüzemeltetési és Fejlesztési 

Bizottsága véleményének kikérésével, a következőket rendeli el: 

1. §  

Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az Algyő Nagyközség Építési 

Szabályzatáról (AÉSZ), valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 30/2007. (XII. 5.) 

Ör. számú rendelete 4. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép. 

„Az építési övezetek telkein a zöldfelületi fedettséget az OTÉK 25. § táblázatában szereplő 

értékekkel megegyezően kell biztosítani, kivéve az Lk jelű kisvárosias lakóövezeteket, melyek 

telkein a legkisebb zöldfelület 30 %.” 

2. § 

Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az Algyő Nagyközség Építési 

Szabályzatáról (AÉSZ), valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 30/2007. (XII. 5.) 

Ör. számú rendelete 30. § az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki. 
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„(4) Lakó- és vegyes építési övezetekben kettő, vagy több lakás csak akkor helyezhető el, ha a 

telek területe eléri az 1000 m2 nagyságot.” 

3. §  

Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az Algyő Nagyközség Építési 

Szabályzatáról (AÉSZ), valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 30/2007. (XII. 5.) 

Ör. számú rendelete 39. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép. 

„(3) A 01736/44 hrsz-ú, erdőművelési ágú ingatlan területre erdőterület megtartása céljából, a 

01514/1,3,6,7,8,9; 01515; 0178/8; 01580; 01584/3; és 01588/1 helyrajzi számú telkekre a 

közlekedési hálózat fejlesztése céljából az önkormányzat elővásárlási jogot tart fenn.” 

4. §  

Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az Algyő Nagyközség Építési 

Szabályzatáról (AÉSZ), valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 30/2007. (XII. 5.) 

Ör. számú rendelete 40. § az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki. 

„(6) Egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani minden lakás önálló rendeltetési 

egysége után.” 

5. §  

Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az Algyő Nagyközség Építési 

Szabályzatáról (AÉSZ), valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 30/2007. (XII. 5.) 

Ör. számú rendelete 1. § (2) bekezdés d) pontjában a „SZ-2/M9” szövegrész helyébe a „SZ-

2/M10”, szöveg lép. 

6. §  

(1) Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az Algyő Nagyközség Építési 

Szabályzatáról (AÉSZ), valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 30/2007. (XII. 5.) 

Ör. számú rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az Algyő Nagyközség Építési 

Szabályzatáról (AÉSZ), valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 30/2007. (XII. 5.) 

Ör. számú rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.  

7. § 

(1) E rendelet a kihirdetése napját követő 30. napon lép hatályba.  

(2) Ezen rendelet előírásait a hatálybalépést követően indult ügyekben kell alkalmazni.  

(3) A rendelet a hatályba lépésének napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazandó, abban 

az esetben, ha az építtető számára kedvezőbb előírásokat tartalmaz. 

 

         Molnár Áron                        Dr. Varga Ákos 

           polgármester         jegyző 

Elfogadta: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2022. … napján tartott ülésén. 

Kihirdetve: Algyő Nagyközség hirdetőtábláján 2022. … napján.  

 

1. melléklet a …/2022. (…) önkormányzati rendelethez: SZ-2 terv 

http://ujleptekbt.hu/tervanyag/algyo/folyamatban/algyo_foly_belt_szab.pdf  

2. melléklet a …/2022. (…) önkormányzati rendelethez: SZ-2 terv 

http://ujleptekbt.hu/tervanyag/algyo/folyamatban/algyo_foly_kult_szab_eszak.pdf  

http://ujleptekbt.hu/tervanyag/algyo/folyamatban/algyo_foly_kult_szab_del.pdf  

http://ujleptekbt.hu/tervanyag/algyo/folyamatban/algyo_foly_belt_szab.pdf
http://ujleptekbt.hu/tervanyag/algyo/folyamatban/algyo_foly_kult_szab_eszak.pdf
http://ujleptekbt.hu/tervanyag/algyo/folyamatban/algyo_foly_kult_szab_del.pdf
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5. TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOKAT ALÁTÁMASZTÓ LEÍRÁS 

 

1. A Téglás utcai körforgalomnál lévő „Kertcentrum” 01740/8 helyrajzi számú telke (0,15 

hektár) a jelenlegi Mkt jelű általános mezőgazdasági kistanyás terület helyett „Gksz” 

kereskedelmi szolgáltató terület átsorolást nyer.  

Helyszín ortofotón (Lechner Tudásközpont 2020) 

 

A terület súlyponti EOV koordinátái: x:738659, y:110848 

A telek az ingatlannyilvántartásban művelésből kivont „udvar”-ként szerepel. 

Belterület és környéke szerkezeti terv - részlet a helyszín jelölésével (módosított ábra a 2. 

fejezetben):  

 

módosítási terület jelölése:  
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SZ-1 Szabályozási tervi részlet a helyszín jelölésével – jelenleg hatályos: 

 

módosítási terület jelölése:  

SZ-1 Szabályozási tervi részlet – módosított: 

 

A módosítás keretében a 01740/8 hrsz.-ú telek a Gksz építési övezeti jelet kapja, melynek 

paraméterei megegyeznek a hasonló helyzetű, a területtől É-ra lévő Gksz övezetével: 

Területfelhasználási kategória   Kereskedelmi szolgáltató 

Telek beépítési módja    Szabadon álló   

Telek megengedett legnagyobb beépítettsége 40 %     

Megengedett legnagyobb építménymagasság 9,0 m 

Kialakítható legkisebb telekterület  1100 m2  
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Fotók a területről 

47-es út felől  

Bejárat  

Udvar  
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2. A Kastélykert utca külterületi szakaszától délre kijelölt Lf lakóterület (10,20 hektár) és Ki 

különleges intézményterület (4,19 hektár) átkerül Mkt jelű általános mezőgazdasági 

kistanyás területbe (14,39 hektár).  

Helyszín ortofotón (Lechner Tudásközpont 2020) 

 

A terület súlyponti EOV koordinátái: x:739115, y:109497 

A helyszín 2007 óta lakóterületként és Ki különleges (beépítésre nem szánt) 

intézményterületként van szabályozva, azonban a mezőgazdasági jellege azóta sem 

változott meg, jelenleg is jellemzően szántóművelés alatt áll, a minőségi osztály 

túlnyomórészt Sz2. Az É-i részen tanya jellegű a beépítés. A területen több nagynyomású 

földgázvezeték halad keresztül és szénhidrogén-ipar létesítményeinek veszélyességi 

övezete is benyúlik a helyszínre, ezek jelölve vannak a szabályozási terven. A 

mezőgazdasági területbe történő visszaminősítés biztonsági szempontból kedvező. 

Belterület és környéke szerkezeti terv - részlet a helyszín jelölésével (módosított ábra a 2. 

fejezetben):  

 

módosítási terület jelölése:  
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SZ-2 Szabályozási tervi részlet – jelenleg hatályos állapot 

 

módosítási terület jelölése:  

SZ-2 Szabályozási tervi részlet – módosított: 
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Felvétel a helyszínről a K-re lévő dűlőút felől:  

 

Felvétel a helyszínről a Kastélykert utca felől 
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A keletkező Mkt általános mezőgazdasági kistanyás terület szabályai a HÉSZ-ben 

változatlanok maradnak: 
„24. § 

„Mkt” jelű általános mezőgazdasági kistanyás terület1 

(1) A területbe a szabályozási tervben lehatárolt, jellemzően kistanyás jellegű területek tartoznak. 

(2) A terület telkein a mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos építmények helyezhetők el, 

valamint a területen szélkerék is elhelyezhető. 

(3) A terület telkein új építményt elhelyezni csak az alábbiak szerint szabad: 

 a) 3000 m2-t meghaladó telekterület esetén gazdasági épület (építmény) 

 b) 6000 m2-t meghaladó telek esetén gazdasági épület (építmény) és lakóépület egyaránt 

 elhelyezhető. 

(4) A telek beépítettsége nem haladhatja meg a 3%-ot. Műszakilag különálló lakóépülettel a 

telekterület legfeljebb 1,5%-a építhető be. 

(5) A telken elhelyezhető építmény 

a) szabadon állóan, vagy ikres beépítéssel, 

b) a telekhatároktól legalább 5,0 méterre, 

c) 2 

d) 3 

építendő. 

(6) Egy-egy telken a kialakítható tanyaudvar területe (lakóépület, gazdasági építmények és a 

hozzátartozó udvar által elfoglalt, művelésből kivont terület) nem lehet nagyobb, mint 6000 m2. 

Az így kialakított tanyaudvar utólag sem alakítható át önálló telekké, ha a megosztás 

következtében újonnan kialakuló telkek a – legfeljebb 3%-os – beépítettségi előírásnak nem 

felelnek meg.” 

 

3. A Bácska utca mögötti tervezett út közlekedési terület helyett Ev védelmi erdőterület 

kategóriába kerül (0,16 hektár).  

Helyszín ortofotón (Lechner Tudásközpont 2020) 

 

A terület súlyponti EOV koordinátái: x:738906, y:111260 

 
1 Módosítva Algyő Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2012. (XI.12.) számú rendeletével 
2 Hatályon kívül helyezve Algyő Nagyközségi Önkormányzat 12/2018.(V.30.) rendeletével 
3 Hatályon kívül helyezve Algyő Nagyközségi Önkormányzat 12/2018.(V.30.) rendeletével 
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A helyszín a 1930/3 helyrajzi számú (belterületi) telek K-i részét képezi, faállománnyal 

benőtt, beépítetlen. A jelenleg hatályos tervek szerint utca jöhetne itt létre. 

Belterület és környéke szerkezeti terv - részlet a helyszín jelölésével (módosított ábra a 2. 

fejezetben):  

 

módosítási terület jelölése:  

SZ-2 Szabályozási tervi részlet a helyszín jelölésével – jelenleg hatályos állapot: 

 

módosítási terület jelölése:  

A módosítás keretében a tervezett 10,0 m széles átkötőút helye az Ev védelmi erdő övezeti 

jelet kapja. Az övezetben nem lehet épületet elhelyezni. 
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SZ-2 Szabályozási tervi részlet – módosított: 

 

Fotó: Ladik utca vége – a tervezett utca balra vezetne tovább a 47-es főút mellett 
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A tervezett út helyét fák nőtték be. A képen látható a megépült kerékpárút, amely mellett a 

47-es főút felől zajvédő kerítés létesült. 

 
 

4. A Pesti utcai játszótér jelenlegi Lk lakóterületi besorolását a Z zöldterület (közpark) 

kategória váltja fel (0,07 hektár).  

Helyszín ortofotón (Lechner Tudásközpont 2020) 

 

A terület súlyponti EOV koordinátái: x:739772, y:110180 
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Belterület és környéke szerkezeti terv - részlet a helyszín jelölésével (módosított ábra a 2. 

fejezetben):  

 

módosítási terület jelölése:  

A módosítási helyszín az ingatlannyilvántartásban a Pesti utca telkének a zsákutca melletti 

kibővülő részét képezi. Néhány éve játszótér és zöldfelület alakult itt ki. 

SZ-2 Szabályozási tervi részlet a helyszín jelölésével – jelenleg hatályos állapot: 

 

módosítási terület jelölése:  
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SZ-2 Szabályozási tervi részlet – módosított: 

 

A módosítás keretében a Pesti utcai játszótér „Z” zöldterületi besorolást kap. A HÉSZ 

értelmében épület csak közterület-alakítási terv alapján helyezhető itt el. 

Fotó a területről (Ny felől) 
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5. A Kőfal u. 21 és 23. alatti telkek (0,19 hektár) a jelenlegi Gksz jelű kereskedelmi szolgáltató 

terület helyett Lk kisvárosias lakóterületi besorolást nyernek.  

Helyszín ortofotón (Lechner Tudásközpont 2020) 

 

A terület súlyponti EOV koordinátái: x:738806, y:111001 

Belterület és környéke szerkezeti terv - részlet a helyszín jelölésével (módosított ábra a 2. 

fejezetben):  

 

módosítási terület jelölése:  
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SZ-2 Szabályozási tervi részlet a helyszín jelölésével – jelenleg hatályos állapot: 

 

módosítási terület jelölése:  

SZ-2 Szabályozási tervi részlet – módosított: 

 

A módosítás keretében a 416/4 és 416/5 helyrajzi számú telkek a jelenlegi Gksz besorolás 

helyett a szomszédos Lk kisvárosias lakóövezetbe kerülnek át, melynek paraméterei:  

Területfelhasználási kategória   Kisvárosias lakóterület 

Telek beépítési módja    Oldalhatáron álló   

Telek megengedett legnagyobb beépítettsége 40 %     

Megengedett legnagyobb építménymagasság 4,5 m 

Kialakítható legkisebb telekterület  720 m2  
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Fotó a területről (É-i irányból) 

 

 

6. A tervezett Szomolyai utca területe (0,76 hektár) a jelenlegi közlekedési terület helyett Ev 

védelmi erdőterületbe került volna át, azonban az egyik meglévő telek (hrsz.: 1771/42) 

elveszítette volna a közterületi kapcsolatát. A módosítás jogszabállyal ellentétes helyzetet 

teremtett volna, ezért nemlegesen kellett lezárni.  

Helyszín ortofotón (Lechner Tudásközpont 2020) 

 

A terület súlyponti EOV koordinátái: x:738644, y:110483 
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7. A Tiszavirág utca 1799/5 hrsz.-ú telek övezeti szabályai módosulnak.  

Helyszín ortofotón (Lechner Tudásközpont 2020) 

 

A terület súlyponti EOV koordinátái: x:7390560, y:109789 

Belterület és környéke szerkezeti terv - részlet a helyszín jelölésével (nem módosul):  

 

módosítási terület jelölése:  
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SZ-2 Szabályozási tervi részlet a helyszín jelölésével – jelenleg hatályos állapot: 

 

módosítási terület jelölése:  

SZ-2 Szabályozási terv részlet – módosított  

 

A módosítás keretében az 1799/5 helyrajzi számú teleknek az építési övezeti paraméterei 

megváltoznak. 
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Területfelhasználási kategória   Kisvárosias lakóterület 

Telek beépítési módja    Oldalhatáron álló   

Telek megengedett legnagyobb beépítettsége 40 %     

Megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0 m 

Kialakítható legkisebb telekterület  500 m2  

Fotó a területről a Kastélykert utca felől 

 

 

8. Korsó utca, a temető és Gyeviép Nkft. Kuktor közben található telephelye által határolt 

terület „Gipe” jelű egyéb ipari övezetében az előírt minimális telekterület csökkentése.  

Helyszín ortofotón (Lechner Tudásközpont 2020) 

 

A terület súlyponti EOV koordinátái: x:739427, y:109653 
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Belterület és környéke szerkezeti terv - részlet a helyszín jelölésével (nem módosult):  

 

módosítási terület jelölése:  

SZ-2 Szabályozási tervi részlet a helyszín jelölésével – jelenleg hatályos állapot: 

 

módosítási terület jelölése:  
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SZ-2 Szabályozási tervi részlet – módosított 

 

A módosítás keretében a Gipe építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterület 2000 

m2-ről 1500 m2-re csökken, a beépítés módja a kialakult állapotnak megfelelően 

szabadonálló helyett oldalhatáron álló lesz, egyéb paraméterek változatlanok maradnak: 

Területfelhasználási kategória   Egyéb ipari terület 

Telek beépítési módja    Oldalhatáron álló   

Telek megengedett legnagyobb beépítettsége 40 %     

Megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0 m 

Kialakítható legkisebb telekterület  1500 m2  

Fotó a területről (Google 2022) 
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9. Lőrinc és Géza utcát összekötő telkek (947 és 945 hrsz.) elővásárlási jog törlése.  

Helyszín ortofotón (Lechner Tudásközpont 2020) 

 

A terület súlyponti EOV koordinátái: x:739580, y:110497 

Belterület és környéke szerkezeti terv - részlet a helyszín jelölésével (nem változik):  

 

módosítási terület jelölése:  

Az eredeti elképzelés szerint a Béres utca - Bányász utca vonalában egy gyalogos átjárás 

valósult volna meg a Géza utca és a Lőrinc utca közötti telektömbön át, amely kibővülve 

teret adott volna településközponti funkcióknak (üzletek, szolgáltatások). Az elmúlt 15 

évben a terület önkormányzati tulajdonba vétele nem történt meg. A Képviselő-testület az 

elővásárlási jog törlését kezdeményezte. A módosítás keretében a törlésre sor kerül. 
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SZ-2 Szabályozási tervi részlet a helyszín jelölésével – jelenleg hatályos állapot: 

  

SZ-2 Szabályozási tervi részlet – módosított 

  

10. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 2022. augusztusban megadta adatszolgáltatását 

az elsőrendű árvízvédelmi töltés lábának vonaláról. A védvonal ás védőterület 

ábrázolása ennek alapján pontosításra került a tervlapokon.  

A szabályozási terv jelenleg az árvízi töltés telekhatárától mérve ábrázolja a 

vízgazdálkodási törvény szerinti védőtávolságokat, holott helyesen a töltéslábtól kell azt 
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számítani. Az Igazgatóság a munkaközi egyeztetések során közölte, hogy az Algyő melletti 

védvonal magasítása szükségessé válhat a jövőben. 

Tisza-folyó elsőrendű árvízvédelmi töltés mentett oldali lába (Ativízig adatszolgáltatás) 

 

Belterület és környéke szerkezeti tervlap hatályos és módosított részlete (töltésláb és 

védőtávolság jelölésének pontosítása) 

Hatályos tervlap részlete     Módosított tervlap részlete 

   

Jelmagyarázat (Belterület és környéke szerkezeti terv) nem változik: 

 



TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA            ALGYŐ 2022. 
 

 

       VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ                                                          52 

Hatályos és módosított Sz-1 tervlap részlet (töltésláb és védőtávolság jelölésének 

pontosítása) 

Hatályos tervlap részlete (nincs jelölés)        Módosított tervlap részlete (jelöléssel) 

   

Hatályos és módosított Sz-2 tervlap részlet (töltésláb és védőtávolság jelölésének 

pontosítása) 

Hatályos tervlap részlete     Módosított tervlap részlete 

  

Jelmagyarázat (SZ-1, SZ-2) javítása: 

 

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 szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. 

rendelet szerint: 

„1. § 15. védősáv: az elsőrendű árvízvédelmi töltés mindkét oldalán, annak lábvonalától 

számított, 10-10 méter szélességű területsáv” 
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A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 

létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 

szerint: 

„23. § Az árvízvédelmi földmű és fal mentén a hullámtéren a vízoldali töltésláb vonalától 

mért 60 méteren, a mentett oldalon pedig 110 méteren belül anyaggödröt, munkagödröt 

nyitni, szabadkifolyású kutat létesíteni, tavat kialakítani, illetve a fedőréteg tartós 

eltávolításával járó tevékenységet folytatni csak a vízügyi igazgatóság (a továbbiakban: 

igazgatóság), települési önkormányzat fenntartásában lévő másodrendű árvízvédelmi mű 

esetén a védelemvezető polgármester hozzájárulásával, szükség esetén részletes 

talajfeltárás, állékonysági és szivárgási vizsgálat alapján lehet.” 

 

11. A helyi építési szabályzat módosításai 

11.1 A Kisvárosias lakóövezetben a telek zöldfelületi fedettségének minimális mértéke  

30 % lesz. Az utóbbi időben sokan költöznek ki a városból Algyőre, ezért az építési 

vállalkozások is egyre több telek fejlesztését indították el többlakásos épület, vagy 

épületek létesítésével. A tapasztalatok szerint az országos előírásokban szereplő 

minimális zöldfelületi fedettség nem biztosít megfelelő lakókörülményeket, ezért 

kismértékben, 20 helyett 30 %-ra kívánja az önkormányzat növelni ezt az értéket.  

 

A változtatás a HÉSZ 4. § (1) bekezdésébe kerül bele a következők szerint (új szöveg 

kék színnel jelölve): 

„Zöldfelület legkisebb mértéke, faültetés módja 

4. §  

(1) Az építési övezetek telkein a zöldfelületi fedettséget az OTÉK 25. § táblázatában szereplő 

értékekkel megegyezően kell előírni, kivéve az Lk jelű kisvárosias lakóövezeteket, 

melyek telkein a legkisebb zöldfelület 30 %.” 

11.2  Az 1000 m2 alatti területű telken nem lehet több lakóegységet elhelyezni. Algyő 

lakóterületei túlnyomórészt családi házas beépítésűek, telkenként 1-1 lakással. A 

település fejlődése indokolja a többlakásos házak megjelenését is, ha ez a folyamat 

nem jár a beépítés túlzott bezsúfolódásával. Az önkormányzat az 1000 m2 alatti 

területű telkek esetében egy egységre korlátozza az elhelyezhető lakásszámot. A 

változtatás a HÉSZ 30. § új (4) bekezdésében kerül szabályozásra a következők 

szerint (új szöveg kék színnel jelölve): 

„Az építési övezetek részletes előírásai 
30. § 

 (1) Szabályozási vonallal leszabályozott 

a) 4építési tilalommal nem terhelt, az AÉSZ hatályba lépésekor már kialakult telek akkor 

is beépíthető, ha területe a leszabályozás következtében az övezetben előírt minimális 

telekterület alá csökken, 

b) telek beépítésére engedély akkor adható, ha a leszabályozott telekrész közterületi, 

vagy magánút besorolást nyert az ingatlannyilvántartásban. 

(2)5  

(3)6 7  

(4) Az építési telken kettő, vagy több lakás csak akkor helyezhető el, ha a telek területe 

eléri az 1000 m2 nagyságot.” 

 
4 Módosítva Algyő Nagyközségi Önkormányzat 9/2009. (V. 18.) Ör. számú rendeletével 
5 Hatályon kívül helyezve Algyő Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2012. (XI.12.) számú 

rendeletével 
6 Módosítva Algyő Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2012. (XI.12.) számú rendeletével 
7 Hatályon kívül helyezve Algyő Nagyközségi Önkormányzat 12/2018.(V.30.) rendeletével 
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11.3 A legkisebb kialakítható telekméret a településen 720 m2 lesz. A település néhány 

évvel ezelőtt a lakóterületek javarészén 500 m2-re csökkentette a kialakítható 

minimális telekterületet azzal a céllal, hogy telekmegosztásokkal besűrűsödhessen a 

beépítés. Az újonnan kiosztott DNy-i lakóterület példája rávilágított arra, hogy a 

családi házak és garázsok átlagos alapterülete mellett ez a telekterület kevés a falusias 

életformához, ugyanakkor Algyő városiasodása a lakosok többsége által nem 

elfogadható fejlődési irány. A hagyományos beépítésű lakóterületeken visszaállítja a 

módosítás a 720 m2 kialakítható minimális telekterületi előírást. A változtatás a HÉSZ 

2. mellékletét képező SZ-2 szabályozási tervben történik meg. 

11.4 Az önkormányzat az előzetes döntésében kifejezte azt a szándékát, hogy az új építés, 

vagy lakóingatlan bővítés esetén gépkocsi tároló vagy beálló hely létesítése legyen 

kötelező, amennyiben az nincs az ingatlanon kialakítva. . A változtatás a HÉSZ 2. 

mellékletét képező SZ-2 szabályozási tervben történik meg. 

Algyő helyi szabályzata 2013. előtt lett megállapítva, ezért a II-III. fejezetet az OTÉK 

2012. augusztus 6-i jogállapota szerint kell alkalmazni a településen, melynek a 

járműelhelyezésre vonatkozó alapelőírásai a következők: 

„Járművek elhelyezése 

42. § (1) Az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű 

használatához - a (10) bekezdés szerinti jogszabály hiányában - legalább a (2) és a (4) 

bekezdésben előírt mennyiségű és fajtájú gépjármű elhelyezési lehetőségét, továbbá 

rendszeres teherszállítás esetén rakodóhelyet kell a telken biztosítani. Meglévő építmények 

bővítése, átalakítása, rendeltetésük módosítása esetében csak a bővítésből, az 

átalakításból, illetőleg az új rendeltetésből eredő többlet gépjármű elhelyezéséről kell 

gondoskodni, a meglévők megtartása mellett. 

(2) Az egyes telkekhez és építményekhez a 4. számú melléklet szerint meghatározott számú 

személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani.” 

A jelenleg hatályos OTÉK az alábbiak szerint rendelkezik a tárgyban: 

„Járművek elhelyezése 

42. § (1)   Az új építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű 

használatához - a helyi építési szabályzat eltérő rendelkezésének hiányában a (10) és a (11) 

bekezdésben foglaltak kivételével - legalább a (2) és a (4) bekezdésben előírt mennyiségű és 

fajtájú gépjármű elhelyezési lehetőségét, továbbá rendszeres teherszállítás esetén rakodóhelyet 

kell biztosítani. Meglévő építmények bővítése, átalakítása, rendeltetésük módosítása 

esetében - a (10) bekezdésben foglaltak kivételével - csak a bővítésből, az átalakításból, 

vagy az új rendeltetésből eredő többlet gépjármű elhelyezéséről kell gondoskodni, a 

meglévők megtartása mellett. Védett épületek (műemlék, helyi egyedi védelem) bővítéssel 

nem járó átalakítása, rendeltetésmódosítása esetében - a (10) bekezdésben foglaltak 

kivételével - nem kell a gépjárművek elhelyezését biztosítani. 

(2) Az egyes telkek és építmények rendeltetésszerű használatához a telken - a helyi építési 

szabályzatnak a terület településen belüli elhelyezkedése, tömegközlekedési ellátottsága és 

forgalmi terheltsége és az építmény rendeltetése alapján, a (10) bekezdésben foglaltak 

figyelembe vételével meghozott eltérő rendelkezése hiányában - a (2a) bekezdésben foglaltak 

kivételével a 4. számú melléklet szerint meghatározott számú személygépkocsi elhelyezését 

kell biztosítani. 

(2a) A (2) bekezdéstől eltérően, a lakás és üdülő önálló rendeltetési egysége után a helyi 

építési szabályzatban meghatározott számú személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani, 
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azzal, hogy a helyi építési szabályzat kötelezően legfeljebb egy személygépkocsi elhelyezését 

írhatja elő.” 

A kiemelt részek az OTÉK mindkét időállapotában  megegyeznek, éppen abban a 

kérdésben, amelyről az önkormányzati határozat szól (meglévő épületek bővítése, új 

rendeltetés elhelyezése), tehát az önkormányzati szándék teljesül, ha az országos 

előírást betartják. 

Az új OTÉK alkalmazásának átmeneti rendelkezései is érintik a járműelhelyezés 

témáját: 

„119. § E rendeletnek az egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 

700/2020. (XII. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: MódR6.) megállapított 9/B. §-át, 13. 

§ (1) és (3) bekezdését, 14. § (1) bekezdését, 42. § (2) bekezdését, 111. § (2a) bekezdését és 

2. számú mellékletében foglalt táblázat 5. sorát a MódR6. hatálybalépésekor folyamatban lévő 

településrendezési eszköz készítése és módosítása során is alkalmazni kell.” 

Az új OTÉK 42. § (2) bekezdésében hivatkozott 4. melléklete már nem tartalmaz 

előírást a lakások után számítandó gépjárműelhelyezési követelményről, ezért Algyő 

HÉSZ-be célszerű belevenni a következő előírást (új szöveg kék színnel jelölve): 

„Közlekedési létesítmények 

40. § 

(1) A közutak szabályozási szélességen belül csak a közút létesítményei és berendezései, 

valamint közművek létesíthetők, illetve növényzet telepíthető, egyéb létesítmények 

közterület-szabályozási előírások alapján helyezhetők el. 

(2) A közutak kiterjedését a szabályozási tervekben szereplő ábrázolás és a jelen rendelet 3. 

számú mellékletében szereplő keresztszelvények irányadó érvényű figyelembe vételével 

(az eltérések műszaki szükségességének igazolásával), a következők szerint kell 

megállapítani: 

(a) A terület szélességi méretének kótázott értéke megmutatja, hogy milyen minimális 

közlekedési és közműsávot kell kialakítani.  

(b) 8A meglévő közterülethatár és a szabályozási vonal közötti távolság kótázása 

megmutatja, hogy a közlekedés és közműellátás fejlesztésére milyen szélességű 

közterületsávot kell kialakítani. Magánút egyéb jogszabályok betartásával létesíthető. 

(c) Amely közterületre a tervlap nem ír elő kótázott szélességi értéket, ott a meglévő 

közlekedési és közmű területsáv szélessége nem csökkenthető. 

(3) 9A gépjárművek elhelyezéséről szóló országos jogszabályokban foglalt előírások helyi 

alkalmazásakor a parkoló megváltásról szóló helyi önkormányzati rendelet előírásai szerint 

kell eljárni. 

(4)10 

(5)11 

(6) Egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani minden lakás önálló rendeltetési 

egysége után.” 

Indokolt továbbá helyi parkolási rendeletet alkotni, amely fel van jogosítva egyes 

részletesebb előírások megállapítására. 

  

 
8 Módosítva Algyő Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2012. (XI.12.) számú rendeletével 
9 Módosítva Algyő Nagyközségi Önkormányzat 9/2009. (V. 18.) Ör. számú rendeletével 
10 Kiiktatva Algyő Nagyközségi Önkormányzat 9/2009. (V. 18.) Ör. számú rendeletével 
11 Hatályon kívül helyezve Algyő Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2012. (XI.12.) számú 

rendeletével 
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6. TERVEZETT MÓDOSÍTÁS TÁJALAKÍTÁSI KÖVETKEZMÉNYEI 

A módosítások nem változtatják meg a nagyközség tájszerkezetét, zöldfelületeinek rendszerét. 

Környezetalakítás szempontjából a településszerkezeti tervi változtatási javaslatok hatása a 

következőkben foglalhatók össze (a módosítások sorszámozásának megfelelően): 

1. A 47-es számú főút Téglás utcai csomópontjában, Kertcentrum név alatt működő 

kertészeti áruház régóta részévé vált a településképnek. A módosítás keretében a telek 

beépítettsége növelhető lesz, így a jelenleg szabadtéren lévő áruknak raktárat 

építhetnek. A beépítés továbbra is földszintes marad, és a kis telekterület miatt az 

épülettömeg is a környezethez hasonlóan alakul. 

Meglévő épület utcaképe (Google) a helyszíntől É-ra: a beépítés jellege ehhez 

hasonlóan alakulhat a Kertcentrumban is, az övezeti paraméterek megegyezőek 

 

2. A 2. helyszín a belterülettől D-re kijelölt lakóterület, amely a jelenlegi mezőgazdasági 

felhasználásnak megfelelő besorolást nyer, ezért a kialakult tájkép nem változik.  

Szántóhasználat a helyszínen, a háttérben tanyagazdasággal 
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3. A 47-es út mellett, szervízút jelleggel tervezett utca törlésre kerül, a helyén meglévő 

fásítás megmarad.  

Megmaradó fásított terület a Bácska utca végén (Google utcakép) 

 
 

4. A Pesti utcai játszótér a jelenlegi zöldterületi felhasználásnak megfelelő besorolást nyer, 

ezért a kialakult utcakép nem változik.  

Játszótér a Pesti utcában: a nemrég elültetett facsemeték később árnyékot adnak majd 
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5. A Kőfal utca végig lakóterületté válik, az utcakép kialakult, nem változik.  

A helyszínt is magában foglaló lakóterület látványa a Téglás utca felől 

 

6. A Szomolyai utca kijelölése egyelőre megmarad, a jelenlegi terv nem változik.  

A Szomolyai utca eredetileg a képen látható kanyarban jobbra nyílt volna meg, továbbra 

sem várható a megvalósulás, de a módosítási ügy törlésre került a tárgyalási 

szakaszban. 
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7. A Tiszavirág utca és a Kastélykert utca találkozásában lévő beépítetlen terület 

önkormányzati tulajdonban van. Az alábbi javasolt beépítési módozat szerint a 

közeljövőben értékesítésre kerül.  

Beépítési javaslat: 5 db családi házat telek jöhet létre, az oldalhatáron álló beépítés a 

környezethez igazodik 

 

8. Az iparterületen a kialakítható telekterület csökkenése kedvezőbb lehet az utcakép 

szempontjából: a kisebb telkeken a szomszédos lakóterülethez jobban illeszkedő 

épülettömegek valósulhatnak meg. Az előkertben előírt fásítás, amely az ipari funkció 

tájesztétikai elválasztását biztosítja, benne marad a szabályozásban. 

A terület látványa légifotón (Korsó utca) 
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9. Az önkormányzat elővásárlási jogának törlése miatt tömbátvágás elmarad, a kialakult 

utcakép nem változik.  

Béres utca vége: a Géza utca felé történő tömbátvágás itt volt tervezve 

 

Tömbátvágás tervezett helye a Géza utcában (a képen jobbra lévő családi ház 

oldalkertjét vette volna igénybe a rendezés) 

 

10. A töltésláb vonalának pontosítása nem jár tájképi következménnyel. 

11. A helyi építési szabályzat tervezett módosításai a beépítés sűrűségét csökkentik, a telkek 

zöldfelületi fedettségét növelik, ezért kedvező hatással vannak a településképre.  
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7. A VÁLTOZÁSOK ÉS A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 

ÖSSZHANGJÁNAK BEMUTATÁSA 

 

Algyő hosszútávlatú településfejlesztési koncepcióját a Képviselő-testület a 286/2016. (VII. 

21.) határozatával fogadta el. Algyő jövőképét rögzíti a koncepció: 

Algyő: Az épített és természeti környezet egyensúlyát megőrző, a helyi adottságokat és 

értékeket fenntartható módon hasznosító, korszerű infrastruktúrával rendelkező, élhető 

és vonzó település. 

Átfogó cél a gazdaságfejlesztés, ezen belül is a működő cégek segítése, amelyhez 

kapcsolódóan az 1. módosítási tétel támogatja a Téglás utca körforgalmi csomópontja mellett 

kialakult kereskedelmi egység bővülését. A 8. ügyben tervezett változás a helyi 

vállalkozásoknak könnyebbé teszi a telephely létesítést (csökkentett minimális telekterület). 

Algyő fejlesztési koncepciójának 2. átfogó célcsoportja a természeti és épített környezet, 

valamint gazdasági tevékenység egyensúlyára fókuszál. A mezőgazdasági tájhasználat 

megtartása (2. ügy), a 47-es számú főút melletti erdőkijelölésekkel foglalkozó módosítási ügy 

(3.) a célkitűzéssel összhangban a természeti környezet megtartását és fejlesztését célozza.  

A 4. részcél a fenntartható, egyedi és egységes arculatú, minden korosztály számára élhető és 

vonzó települési környezet kialakítása, az épített és természeti környezet, valamint zöld 

területek fejlesztése. A részcél megvalósításába illeszkedik zöldterület kijelölése (4. ügy) és a 

helyi építési szabályzatban tervezett változások (túlzott városiasodás megállítása).  

Megállapítható, hogy a szerkezeti terv változásai összhangban vannak a településfejlesztési 

koncepcióval. 

Épülő DNy-i lakóterület: a kialakult beépítés zsúfoltabb lett a tervezettnél a családi házak 

vártnál nagyobb alapterülete miatt (fotó: Google 2021) 
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8. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁS TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL 

VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEINEK BEMUTATÁSA 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklet 1.2.2. pontja a településszerkezeti terv 

alátámasztó munkarészei között előírja a „településszerkezeti változások területrendezési 

tervekkel való összefüggéseinek bemutatása” szöveges és rajzi részének elkészítését. Jelen 

fejezet ennek az előírásnak tesz eleget. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 

területrendezési tervét a 2018. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: OTrT) állapítja meg.  

Az OTrT végrehajtását szabályozza a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának 

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

A megyei terv tekintetében a Csongrád Megyei Közgyűlés elnökének 4/2020. (V.22.) 

önkormányzati rendeletével hatályba léptetett területrendezési tervet (CsCsmTrT) vesszük 

alapul. A dokumentum 2020. május 30-án lépett hatályba. Rendelkezéseit a településrendezési 

eszközökben a vonatkozó jogszabályok, főként az OTrT rendelkezései szerint kell figyelembe 

venni. 

Algyő Településszerkezeti tervének módosításai nem változtatnak meg országos vagy 

megyei jelentőségű szerkezeti elemeket, ezért azok megfeleltetését nem kel vizsgálni.  

A 2. helyszín kivételével, amely a mezőgazdasági területfelhasználási kategória 

vissszaállítására irányul, minden ügy helyszíne a települési térségen belül fekszik, beleértve 

a kismértékben keletkező beépítésre szánt területet is (1. ügy), ezért a településszerkezeti terv 

módosításait nem kell megfeleltetni az országos és megyei területfelhasználási térségekkel.  

Településszerkezeti változások összefüggéseinek vizsgálata az OTrT országos térségi 

övezeteivel  

Algyő Magyarország Szerkezeti Tervében 
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Jelmagyarázat kivonata: 
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Az OTrT országos övezetekkel való összhangot igazolni szükséges. A törvény szerint ezek az 

övezetek a következők (az Algyőn relevánsak kiemelve): 

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

1. ökológiai hálózat magterületének övezete, 

2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete,  

3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete, (OTrT 3/1. melléklete szerint Algyő nem 

érintett az övezetben) 

4. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete, (OTrT 3/2. melléklete szerint Algyő nem 

érintett az övezetben) 

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 országos ökológiai hálózat magterület és ökológiai folyosó terület kiterjedését a jelenleg 

hatályos Településrendezési eszközök a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága által 

szolgáltatott 2018. januári adatok szerint tartalmazzák.  

Algyő új adatokat kapott az Igazgatóságtól 2022-ben. A módosítással való összevetést az utóbbi 

adatok szerint végeztük el. Az alábbi ábrák alapján megállapítható, hogy a módosítási 

területek nincsenek érintve az övezetekben. 

Országos ökológiai 

hálózat magterület és 

a változási területek 

(kék lehatárolás) 

összevetése 

Megjegyzés: a 6. 

helyszínen tervezett 

változtatás 

jogszabályi előírás 

miatt meghiúsult. 
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Országos ökológiai 

hálózat folyosóterület és a 

változási területek (kék 

lehatárolás) összevetése 

 

Megjegyzés: a 6. 

helyszínen tervezett 

változtatás jogszabályi 

előírás miatt meghiúsult. 

 

 

 

 

 

 

Jó termőhelyi adottságú szántók övezete: Algyőn a területrendezési tervek készítésének és 

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

(továbbiakban: MvM rendelet) szerint egyetlen területfolt tartozik az övezetbe, amely a 

belterülettől D-re található. A módosítási területek nincsenek érintve. Megjegyzés: a 6. 

helyszínen tervezett változtatás jogszabályi előírás miatt meghiúsult. 

Jó termőhelyi adottságú az MvM rendelet 1. mellékletében  
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Az országos erdők övezete az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő erdőket és az 

erdőgazdálkodási célokat közvetlenül szolgáló földterületeket foglalja magában, kiterjedésének 

térképi adatait a Lechner Tudásközpont e-epites.hu webes felületéről WMS linkkel, EOV-

helyesen veszi át az alábbi ábra. A módosítási területek közül a 3. helyszín az övezet 

területébe tartozik. Ez a helyszín erdőterület kategóriába kerül át, az OTrT övezetével 

összhangban. Megjegyzés: a 6. helyszínen tervezett változtatás jogszabályi előírás miatt 

meghiúsult. 

Országos erdők övezetének viszonya a módosítási területekhez   

 

Részlet:  

Az erdőtelepítésre javasolt terület övezete elemeit a BFKH 2018. februári adatszolgáltatása 

alapján lehetett összevetni a módosítási területekkel. A módosítás helyszínei nem érintettek az 

övezetben. Megjegyzés: a 6. helyszínen tervezett változtatás jogszabályi előírás miatt 

meghiúsult. 
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Erdőtelepítésre javasolt terület övezetének viszonya a módosítási területekhez (kékkel 

lehatárolva) a BFKH 2018. évi adatszolgáltatása szerint 

 

A tájképvédelmi terület övezete a szerkezeti és szabályozási tervlapokon a Kiskunsági Nemzeti 

Park Igazgatósága 2018. évi adatszolgáltatásának megfelelően szerepel. A KNPI 2022. évi 

adatszolgáltatásában szereplő lehatárolások megegyeznek a 2018. évi adatokkal. A módosítási 

területek nincsenek érintve. Megjegyzés: a 6. helyszínen tervezett változtatás jogszabályi 

előírás miatt meghiúsult. 

Tájképvédelmi terület övezete és a változási területek (kék lehatárolás) összevetése 
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Az országos vízminőség-védelmi terület övezetébe „a felszíni és felszín alatti vizek, az emberi 

fogyasztásra, használatra szánt vizek és a vízkivételi művek, továbbá a halak életfeltételeinek 

biztosítása érdekében kijelölt vizek megóvását szolgáló védelem alatt álló területek tartoznak”. 

Algyőn az igazgatási terület csaknem egésze vízminőség-védelmi területbe tartozik. A 

módosítási területek is az övezeten belül fekszenek. Megjegyzés: a 6. helyszínen tervezett 

változtatás jogszabályi előírás miatt meghiúsult. 

Vízminőség-védelmi terület övezete Algyőn az MvM rendelet 4. melléklete és az Alsó-Tisza-

vidéki Vízügyi Igazgatóságnak az ezzel megegyező adatszolgáltatása szerint (módosítási terület 

kékkel lehatárolva) 

 

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 megálla-

pítani.” A HÉSZ 3. szakasza a közművek előírásainak keretében, előírást tartalmaz az övezetre: 

„3 Közművesítettség mértéke 

3. §  

(1) Az OTÉK 8. § (2) a) pontja szerinti teljes közművesítettség biztosítandó az SZ-2 terv hatályossági 

területének telkein, azonban a szennyvízcsatorna-hálózatnak a kapcsolódó közterületen történő 

kiépítéséig terjedő átmeneti időszakban a keletkező szennyvizek zárt kivitelű tárolóban is 

gyűjthetők, szivárgásmentes kialakítással, rendszeres ürítéssel, ellenőrzött elszállítás mellett, a 

csapadékvízelvezetés pedig – zárt csatorna vagy fedett árok hiányában – nyílt árokkal is 

biztosítható.   
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(2) Az (1) bekezdésben nem említett területek építési telkein az energia- és vízellátás, valamint a 

keletkező szenny- és csapadékvíz gyűjtése, elvezetése illetve ártalmatlanítása közműpótló 

berendezésekkel is biztosítható, kivéve  

a) az 5. mellékletben lehatárolt vízminőség-védelmi terület által érintett földrészleteket, 

melyeken belül 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,  

b) ha a népegészségügyi vagy a környezetvédelmi hatóság konkrét jogszabály alapján másként 

határoz.” 

A tervezett módosítások kedvező hatással vannak a vízminőségre, mivel a beépítésre szánt 

terület csökkenését és a lakóterületek jelentős részén a telkek előírt zöldfelületi fedettségének 

növelését irányozzák elő. 

A nagyvízi meder övezete a területrendezésért felelős miniszter rendeletében megállapított, 

kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe olyan a 

vízfolyást vagy állóvizet magában foglaló területek tartoznak, amelyeket az árvíz levonulása 

során a víz rendszeresen elborít, és amelyeket a mértékadó árvízszint vagy az eddig előfordult 

legnagyobb árvízszint közül a magasabb jelöl ki. A módosítási területek kívül esnek az 

övezeten. Megjegyzés: a 6. helyszínen tervezett változtatás jogszabályi előírás miatt meghiúsult. 

Nagyvízi meder övezete Algyőn az MvM rendelet 5. melléklete és az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi 

Igazgatóságnak az ezzel megegyező adatszolgáltatása szerint (módosítási terület kékkel 

lehatárolva) 
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Településszerkezeti terv változásai összhangjának vizsgálata a CsMTrT térségi 

övezeteivel. 

Csongrád-Csanád Megye Területrendezési terve – Szerkezeti terv részlete 

 

Megyei szerkezeti terv jelmagyarázat 
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A Csongrád Megyei Közgyűlés Elnökének Csongrád Megye Területrendezési Tervéről szóló 

4/2020. (V. 22.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: megyei területrendezési szabályzat) 

értelmében a megyei övezetek a következők (az Algyőt érintő övezetek kiemelve): 

„4. § (3) A Trtv. és az MvM rendelet szerinti megyei övezetek a következők:  

a) Ásványi nyersanyagvagyon övezete (3.9. melléklet)  

b) Rendszeresen belvízjárta terület övezete (3.10. melléklet)  

c) Tanyás területek övezete (3.11. melléklet)  

(4) A Trtv. 24. §–a alapján egyedileg meghatározott megyei övezetek a következők:  

a) Nemzetközi hármashatár menti városhálózati csomópont térség övezete (3.12. 

melléklet)  

b) Térszerkezeti szempontból jelentős térszervező települések övezete (3.13. 

melléklet)  

c) Egyedi mezőgazdasági és tájgazdálkodási övezetek:  

ca) Nagytáblás, intenzív termőtáj övezete (3.14. melléklet)  

cb) Jó természetességi állapotú mezőgazdasági terület övezete (3.14. melléklet)  

cc) Homokhátsági vegyes tájgazdálkodási terület övezete (3.14. melléklet)  

cd) Ártéri komplex tájgazdálkodás övezete (3.14. melléklet)  

d) Hagyományos gyümölcstermesztési térség övezete (3.15. melléklet)  

e) Szőlő termőhelyi kataszteri I. és II. osztályú terület övezete (3.16. melléklet)  

Az ásványi nyersanyagvagyon területének övezetében a megállapított bányatelekkel lefedett, 

valamint bányatelekkel le nem fedett, az állam kizárólagos tulajdonát képező, az állami ásványi 

nyersanyag és geotermikus energiavagyon nyilvántartás szerint nyilvántartott ásványi 

nyersanyagvagyon területei találhatók. Az MvM rendelet 8. § (1) értelmében a 

„településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni”. A 

jelenleg hatályos tervlapok három szénhidrogén bányatelket ábrázolnak, a Szabályozott 

Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Szolnoki 

Bányafelügyeleti Osztály 2022. évi előzetes adatszolgáltatása szerint egy további bányatelek 

feltüntetése is szükségessé vált („Szeged-Délkelet - szénhidrogén”).  
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A bányatelkek a következők: 

Hódmezővásárhely XII.- szénhidrogén (nem hagyományos) bányatelek 

Szeged III.- szénhidrogén bányatelek 

Szeged IV.- szénhidrogén, gáztároló bányatelek 

Szeged-Délkelet - szénhodrogén 

Bányatelkek Algyő területén a módosított tervlapok szerint (módosítási terület kékkel 

lehatárolva: alattuk is bányatelek húzódik) Megjegyzés: a 6. helyszínen tervezett változtatás 

jogszabályi előírás miatt meghiúsult. 

 

A rendszeresen belvízjárta terület övezetbe az MTrT 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 

településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott véleményében hozzájárul." A 

módosítás nem jelöl ki új beépítésre szánt területet. 

A jelenleg hatályos szerkezeti terv egyébként egy korábbi adatszolgáltatás alapján ábrázolja a 

„belvízjárta” területeket és külön egy „belvízzel erősen veszélyeztetett” területfoltot. Az Alsó-

Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Ativízig) 2020. évi adatszolgáltatása és az idén hatályba 

lépett megyei terv övezeti tervlapja ezektől eltérő lehatárolásokat tartalmaz (ld. következő 

oldali ábrán).  

A megyei övezeti tervlapon egyetlen területfolt szerepel, amely az Ativízig „belvízzel erősen 

veszélyeztetett terület” ábrázolásához hasonlít (némi elcsúszással). Bármelyik lehatárolást 

vesszük alapul, a módosítási területek közül csak a 2. érintett az övezetben. Ezen a helyszínen 

a korábban tervezett lakóterület helyébe a mezőgazdasági területi kategória lép. A változás 

összhangban van a megyei tervi övezet előírásaival. 
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Belvízjárta terület övezete, Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 2020. évi adatközlése és 

településszerkezeti tervi ábrázolások Algyő területén (módosítási terület kékkel lehatárolva). 

Megjegyzés: a 6. helyszínen tervezett változtatás jogszabályi előírás miatt meghiúsult. 

 

Részlet:  
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Az tanyás területek övezetébe az OTrT szerint a jellemzően a települések külterületén lévő 

mezőgazdasági termelés, a növénytermesztés, az állattartás és állattenyésztés, továbbá az 

ezekkel kapcsolatos, a saját termék feldolgozása, tárolása és árusítása, valamint ökológiai és 

biotermesztés, illetve a falusi és ökoturizmus céljára létesített lakó- és gazdasági épület, 

épületcsoport, térbelileg hozzá kapcsolódó, jellemzően 1 ha területű föld együttesei tartoznak.  

CsCsmTrT szerinti tanyás települések 

CsCsMTrT övezeti tervlapja alapján Algyő egész igazgatási területe az övezetbe tartozik. A 

módosítási területek többnyire belterületi fekvésűek, ezért nem érintettetek az övezetben. Az 1. 

és 2. ügy helyszínei külterületi fekvésűek. Mindkét területen található tanya. Az 1. ügyben a 

korábbi tanya épületében kialakult kertészeti áruda fejlődése csak beépítésre szánt kategóriába 

való átsorolással volt biztosítható. A 2. ügy helyszíne visszakerül mezőgazdasági területbe, 

összhangban a megyei tervi szándékkal. 
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Algyő, Szegedhez kapcsolódóan, beletartozik a nemzetközi hármashatár menti városhálózati 

csomópont térség övezetébe.  A megyei területrendezési szabályzat 6. § (1) és (4) bekezdés 

szerint: 

„(1) A közép-európai viszonylatban is jelentős várossűrűsödés kohézióját, együttműködését, 

valamint nemzetközi súlyát a hármashatár mentén az Országos Fejlesztési és 

Területfejlesztési Koncepcióban (a továbbiakban: OFTK) meghatározott térségi és települési 

szintű közlekedési elemek, a gazdaság, a területfelhasználás rendszerének, valamint a 

zöldinfrastruktúra összekapcsolásával és összhangjával kell biztosítani a településfejlesztési 

koncepcióban, az integrált településfejlesztési stratégiában és a településszerkezeti tervben.” 

„(4) A megyei területfejlesztési koncepcióban és a településfejlesztési dokumentumokban 

meghatározott nemzetközi kapcsolatokban megvalósítandó fejlesztésekhez tartozó 

területigényeket a településrendezési tervekben vizsgálni kell és azokat a szomszédos 

településekkel összehangoltan, megfelelő szabályozással kell biztosítani.”  

A módosítási területeken tervezett változások összhangban vannak az övezethez kapcsolódó 

célokkal. A tervezett erdők és zöldterület a zöldinfrastruktúra elemeket bővítik. A Korsó utcai 

iparterület fejlődését támogató 8. ügy helyszíne a nagyközség gazdasági életének színteréül 

szolgál.  

Megyei területrendezési szabályzat 3.12. mellékletének részlete: városhálózati csomópont 

kiterjedése  
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CsCsMTrT térszerkezeti szempontból jelentős 

térszervező települések övezete Algyőt Szeged 

hatásterületébe sorolja, amelyen belül viszont a 

településnek nincs külön térszervező funkciója. 

 

 

 

 

 

Megyei területrendezési szabályzat 3.13. 

mellékletének részlete: térszerkezeti hatásterületek 

kiterjedése Szeged térségében  
 

 

A megyei területrendezési szabályzat 3.14. melléklete értelmében Algyő egyedi mezőgazdasági 

tájgazdálkodási övezetekbe tartozik.  Az igazgatási terület tiszántúli része a „Nagytáblás, 

intenzív termőtáj övezete” részét képezi. A Tisza hullámterében az „Ártéri komplex 

tájgazdálkodás övezete” húzódik. Irma-major a „Jó természetességi állapotú mezőgazdasági 

terület” övezetében található (igazgatási terület ÉNy-i részén). A megyei területrendezési 

szabályzat 11. § (1) bekezdés értelmében az övezet határvonalait a településszerkezeti tervben 

pontosítani kell. A módosítási területek nem érintettek az övezetben. 

 

 

 

 



TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA            ALGYŐ 2022. 
 

 

       VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ                                                          77 

 

 

 

Megyei területrendezési szabályzat 3.14. 

mellékletének részlete: egyedi mezőgazdasági 

tájgazdálkodási területek Algyő térségében 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ÖRÖKSÉGVÉDELEM 

 

Algyőn műemlék nincs nyilvántartva. A helyi védelem alá tartozó építményeket Algyő 

Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az Algyő Nagyközség településképének 

védelméről szóló 16/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelete tartalmazza. A módosítási 

területeken nincs védett helyi művi érték. 

Régészeti örökségvédelem tekintetében Algyő Településrendezési eszközeinek 2018-ban 

lefolytatott módosítási eljárása során a Miniszterelnökség örökségvédelmi nyilvántartása 

szerint frissült a régészeti lelőhelyeinek listája és a tervlapokon való ábrázolása. A lista az 

eljárás során a HÉSZ melléklete helyett átkerült a Településrendezési eszközök alátámasztó 

anyagai közé, mivel a helyi önkormányzatok nincsenek felhatalmazva a lelőhelyek adatainak 

megállapítására.  

A jelenlegi módosítás kapcsán az illetékes kormányhivataltól megkapott 2022. évi adatok 

alapján a következőkben közöljük a listákat, változásokat. A tervlapokon a lelőhely-

ábrázolások frissítésre kerülnek. Megállapítható, hogy a módosítási területeket nem érinti 

nyilvántartott régészeti lelőhely. Az 1. sorszámú módosítás kismértékben új beépítésre szánt 

területet keletkeztet, ezért helyszíni bejárásra került sor, melyet a Móra Ferenc Múzeum régésze 

végzett el. Lelőhely nem került elő. 
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CsCsMKH Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 

Főosztály Építésügyi Hatósági Osztály 2022. évi adatszolgáltatása a régészeti lelőhelyekről 

(módosítási területek kékkel lehatárolva) Megjegyzés: a 6. helyszínen tervezett változtatás 

jogszabályi előírás miatt meghiúsult. 
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Országos nyilvántartási adatok szerinti régészeti lelőhelylista (2022. július) 

 A B  C D 

1 azonosító/ 
szám 

Név 
Lelőhely 
szám 

Koordi-
náták 

Helyrajzi szám 

2 
34512 

 

M43 út "I. fázis" 
nyomvonalának 1. 

lelőhelye 
 

1 
 

y744951 
x105260 
 

01576/7, 01576/14, 01576/16, 01576/20, 
01576/19, 01576/18, 01576/17, 01576/50, 
01576/48, 01576/46, 01576/44 

3 

34514 
 

M43 út "I. fázis" 
nyomvonalának 15. 

lelőhelye 
 

3 
y739923 
x106021 
 

01852/68, 01852/44, 01864, 01852/75, 
01852/83, 01852/84, 01852/20, 01856/3, 
01852/6, 01863/1, 01879/4, 01879/50, 01879/7, 
01867, 01879/1, 01869, 01879/52, 01879/53, 
01856/1, 01856/2, 01856/5 

4 
34698 

 
Volt barakktábor 

 

7 y738761 
x110348 
 

1771/58, 1771/61, 1771/57, 1771/51, 1771/62, 
1771/54, 1771/55, 1771/63, 1771/52, 1771/50, 
1771/56, 1771/53, 1771/59, 1771/48, 1771/38 

5 40597 
 

Atka 
 

8 y736271 
x116915 

01372/1 
 

6 40598 
 

Gyevi-fok I. 
 

9 y737543 
x114677 

01265/28 
 

7 40599 
 

Gyevi fok II. 
 

10 y737792 
x114928 

01346/46 
 

8 40600 
 

Vártó I. 
 

11 y736632 
x115862 

01335/18, 01335/19, 01335/20, 01335/21 
 

9 40602 
 

Vártó II. 
 

12 y735808 
x115018 

01297/43, 01297/44, 01297/45 
 

10 40603 
 

Vártó III. 
 

13 y735537 
x115016 

01297/43, 01297/44, 01297/45, 01297/42 
 

11 40604 
 

Vártó IV 
 

14 y735230 
x115040 

01297/44, 01297/45, 01297/43, 01297/41, 
01297/40, 01297/42, 01305, 0169/1 

12 40605 
 

Küvestöltés 
 

15 y735486 
x113738 

01301/14, 01301/3, 01301/13, 01301/12, 
01301/11, 01301/10, 01303, 01298, 01302 

13 40606 
 

Küvestöltés, homokbánya 
16 y738125 

x111780 
01235, 01234/17, 01234/6, 01236 
 

14 40607 
 

Küvestöltés, Vidács Antal 
földje 

17 y738198 
x111821 

01251/1 
 

15 40608 
 

Békás I. 
 

18 y736824 
x110902 

01201/22, 01201/23, 01201/24 
 

16 40609 
 

Békás II. 
 

19 y736349 
x110624 

01201/36, 01201/37 
 

17 40610 
 

Békás III. 
 

20 y737055 
x110696 

01201/23, 01201/24 
 

18 40611 
 

Békás IV. 
 

21 y737797 
x111005 

01204/9 
 

19 40612 
 

Vasútállomás 
 

22 y738355 
x110946 

01215/3, 01207/38 
 

20 40613 
 

Gombos-tanya 
 

23 y737217 
x109381 

01925/32 
 

21 
40614 

 

A vasúti töltés és a 
vásárhelyi út között 

 

24 
y739087 
x112169 
 

01430/11, 01430/13, 01430/1, 01430/5, 01430/6, 
01430/7, 01430/8, 01430/9, 01430/3, 01436/1, 
01430/12 
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22 40615 
 

Vasúti híd 
 

25 y738991 
x112577 

01426, 01419/1, 01211/3 
 

23 
40616 

 
Berek 

 

26 y739438 
x111972 
 

01731, 01732/1, 01732/2, 01732/3, 01732/4, 
01732/5, 01732/6, 01732/7, 01732/8, 01732/9 

24 

40617 
 

Berek u. kertek alja 
 

27 
y739577 
x111652 
 

135, 131, 132, 130, 129, 128, 127, 126, 124, 
123, 122, 121, 120, 118/5, 119/3, 119/2, 119/1, 
118/7, 118/6, 118/4, 118/3, 118/9, 119/4, 125/2, 
125/1, 133/4, 133/3, 133/2, 133/1, 134/2, 134/1, 
136, 01731 

25 40618 
 

Kastélykert 
 

28 y739769 
x111329 

97/2, 96/2, 97/3, 95/1, 01731, 97/1, 95/4, 95/5, 
96/1 

26 40619 
 

Terhes Ede földje 
 

29 y739863 
x111282 

95/1, 01731, 94 
 

27 40620 
 

Nyírfa u. előtti földek 
 

30 y739632 
x111248 

100/1, 100/2, 99/1 
 

28 40623 
 

Komplejáró I. 
 

31 y739913 
x111127 

93/3, 93/5, 70, 69, 01731 
 

29 40625 
 

Komplejáró II. 
 

32 y739764 
x111022 

78, 77/3, 77/2, 77/1, 83, 84, 85, 72, 73, 74, 75, 
76 

30 40626 
 

Szent Anna templom 
 

33 y739994 
x110392 

3 
 

31 

40627 
 

Lele Lajos kertje 
 

34 

y739948 
x110416 

3, 1, 1000/1, 1000/2, 1000/3, 1001/1, 1001/2, 
1002/1, 1002/2, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 
1008, 1009, 1010/1, 1010/3, 1010/4, 1010/5, 
1011, 1013, 1014, 1127, 2, 623/1, 623/2, 996, 
997, 999 

32 40629 
 

Plébániakert 
 

35 y739904 
x110468 

991 
 

33 40630 
 

A kasznári lak kertje 
 

36 y739916 
x110543 

9, 10 
 

34 40631 
 

Földműves Szövetkezet 
telke 

37 y739541 
x111029 

619, 620 
 

35 
40632 

 
A község D-i része I. 

 

38 
y740016 
x109823 
 

1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 
1302, 1303, 1304, 1290, 1293, 1294, 1307, 
1306, 1305, 1291, 1292, 1314, 1280, 1313, 
01729 

36 
40633 

 
A község D-i része II. 

 

39 
y739818 
x109567 
 

1429, 1426, 1424, 1422, 1419, 1432, 1430, 
1433, 01729, 1401, 1402, 1403, 1400/1, 1400/2, 
1400/3, 1400/4, 1400/5, 1406/1, 1409, 1410, 
1412, 1413 

37 40634 
 

A község D-i része III. 
 

40 y739525 
x109512 

1471 
 

38 40636 
 

Szennyvíztelep 
 

41 y739377 
x109903 

1582, 1585 
 

39 
40637 Barakktábor 

42 y739128 
x110119 

1692 

40 
40641 

Az 5-6. tankállomás közti 
árok 

46 y738770 
x108527 

01837/2 
 

41 40642 
 

M43 1/15 
 

47 y739340 
x106181 

01852/53, 01852/52, 01852/54, 01852/56, 
01852/55 

42 40643 
 

Tisza-kanyar 
 

48 y740628 
x108322 

01784/5 
 

43 40645 Völgyér I. 49 y739796 01875/26, 01875/27, 01875/28 
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  x105204  

44 40646 
 

Völgyér II. 
 

50 y740010 
x105232 

01875/25, 01875/26 
 

45 40647 
 

Porgány - ér I. 
 

51 y742764 
x104489 

01549/14 
 

46 40648 
 

Nagyfa I. 
 

52 y743956 
x107464 

01624/3 
 

47 40649 
 

Nagyfa II. 
 

53 y742868 
x108140 

01640, 01641, 01642 
 

48 40651 
 

Nagyfa III. 
 

54 742892 
107837 

01642, 01641, 01640, 01651, 01658 
 

49 40652 
 

Sártó 
 

55 y738979 
x114172 

01415/1, 01416 
 

50 40653 
 

Tiszapart 
 

56 y739169 
x112444 

01427 
 

51 40654 
 

Porgány-ér II. 
 

57 y745159 
x104804 

01541/20, 01541/4 
 

52 40656 
 

Déli út mellett 
 

59 y739294 
x105453 

01877/10, 01877/12, 01877/3, 01877/1, 02021/4, 
02021/2, 02021/14 

53 40658 
 

Tisza-ártér a vasúti hídtól 
Ny-ra 

60 y738332 
x112629 

01403/2, 01408, 01405 
 

54 40659 
 

Boróka u. 1. 
 

61 y739787 
x109833 

1341/4 
 

55 

42402 
 

Távvezetékindító állomás, 
MOL 1. lh. 

 

63 

y739306 
x107323 
 

01850/86, 01850/88, 01850/102, 01850/103, 
01850/104, 01853/4, 01853/40, 01853/42, 
01853/48, 01853/49, 01853/50, 01853/51, 
01853/52, 01853/53, 01853/55, 01853/56, 
01853/57, 01853/58, 01853/59, 01853/61, 
01853/62, 01855/24, 01855/32, 01855/33, 
01855/35, 01855/36, 01855/37, 01855/38, 
01855/39, 01855/40, 01855/42, 01855/43, 
01855/44, 01855/46, 01851, 01853/39, 
01850/26, 01855/22, 01855/48, 01855/41, 
01855/31, 01855/16, 01855/15, 01854, 
01855/45, 01850/82, 01853/34, 01853/15, 
01853/14, 01850/27, 01850/48, 01853/30, 
01853/5, 01855/19, 01855/20, 01855/21, 
01855/6, 01850/20, 01850/76, 01853/46, 
01853/43, 01853/37, 01850/56, 01850/55, 
01850/57, 01850/58, 01853/44, 01853/33 

56 42403 
 

Péterlakától É-ra, MOL 2. 
lh. 

64 y740207 
x106283 

01858/23, 01858/22, 01862/12 
 

57 56767 
 

Borsós-halom 
 

65 y741260 
x110675 

01486/29 
 

58 62822 
 

Pörös-ér 
 

68 y737317 
x108041 

01896/79, 01896/5, 01896/78, 01895, 01896/86, 
01900/25 

59 
67093 

 

Szeged-Tápé, Algyő 
külterület 

 

69 y739417 
x106400 
 

01852/26, 01852/90, 01852/89, 01852/85, 
01852/82, 01852/79, 01852/80, 01852/40, 
01852/39, 01852/25 

60 71691 
 

Völgyér III. 
 

70 y740009 
x105366 

02079/33, 02077, 01875/25, 01875/26, 01875/8 

61 55469 
 

Gorzsa, Földvár 
 

71 y745916 
x108672 

01517/27 
 

62 29534 Büdös-tó 72 y735257 01301/13 
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  x113590  

63 56770 
 

Györpölési-halom 
 

73 y742280 
x109628 

01494 
 

64 92737 
 

Szillér-Baktó-Fertő-
főcsatorna 

75 y737493 
x109328 

01913/2, 01910/11 
 

41 29514 
 

Köves töltés V. 
 

26 y735994 
x113529 

01286, 065/46, 065/45, 065/47, 065/58, 065/57, 
064 

42 29520 
 

Békás 
 

32 y737015 
x111375 

01201/10, 01201/11, 01201/12, 045/1, 045/2 

43 29535 
 

Büdös-tó II. 
 

47 y735094 
x113906 

01301/16, 01301/5, 01301/7, 0167/1, 0167/2 

68 29536 
 

Büdös-tó III. 
 

48 y735186 
x115179 

01297/45, 01305, 0169/2, 0169/1 
 

69 

44304 
 

Tápé-86. sz. kútkörzet 
 

135 

y740131 
x105084 
 

02081/2, 01875/25, 02079/104, 02079/24, 
02079/105, 02079/20, 02081/3, 02079/108, 
02083/40, 02083/38, 02079/7, 02083/39, 02082, 
02075/13, 02079/28, 02079/103, 02079/100, 
02079/99, 02079/98, 02079/97, 02075/31, 
02076, 02079/102, 02079/101, 02080, 02079/33, 
02077, 02075/12, 02079/109, 01874, 01875/26, 
02075/30 

70 
34516 

 

M43 út "I. fázis" 
nyomvonalának 16. 

lelőhelye 

145 y740790 
x106033 
 

02096/37, 02096/36, 02096/20, 02096/35, 
02108, 02096/34, 02096/7 
 

71 
34518 

 

M43 út "I. fázis" 
nyomvonalának 18. 

lelőhelye 

146 y738439 
x105992 
 

02014/17, 02014/80, 02014/81, 02014/82, 
02008/46, 02006, 02014/78, 02014/79 
 

72 

34517 
 

M43 út "I. fázis" 
nyomvonalának 17. 

lelőhelye 
 

282 

y738896 
x105803 
 

02014/55, 02014/43, 02014/54, 02014/53, 
02014/52, 02014/51, 02014/32, 02014/50, 
02014/49, 02039, 02014/38, 02014/36, 
02014/28, 02014/13, 02014/69, 02014/24, 
02014/22, 02014/74, 02014/20, 02014/64, 
02014/63, 02014/62, 02014/37, 02014/60, 
02014/71, 02014/68, 02014/67, 02014/66, 
02014/65, 02014/5, 02014/70, 02014/7, 
02014/61, 02014/73, 02014/14, 02014/72, 
02014/82, 02007, 02006, 01864, 01879/26, 
01881/87, 01881/36, 01881/2, 01881/3, 01881/4, 
01881/86, 01881/37, 01863/1, 01863/2, 
02014/15 

73 
93157 Algyő, Szőlő utca 7. 

76 y739428 
x110587 

887, 884, 886, 891, 889, 807, 829, 828, 830, 888 

74 
96135 

 
Bölcsőde 

 

77 y738931 
x110141 
 

1737, 1771/92, 1771/93, 1771/95, 1772/3, 
1772/5, 1773/3, 1775/2, 1776, 1777/1, 1777/2, 
1777/3 

75 
96365 

 
Pörös-ér II. 

 

78 y737157 
x108327 
 

01748/75, 01748/76, 01755/1, 01900/10, 
01900/16, 01900/17, 01900/18, 01900/19, 
01900/24, 01900/28 

76 
96367 Pörös-ér III. 

79 y736826 
x108281 

01902/1, 01902/6, 01903, 01904/1, 01913/1 
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10. KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰELLÁTÁSI ALÁTÁMASZTÁS  

 

Közlekedési hálózatok 

A tervezett módosítások nem változtatják meg a közlekedési hálózatokat, viszont két esetben is 

törlésre kerül olyan tervezett kiszolgálóút, amelynek megvalósítása nem szükséges (3. és 6. 

ügy). A rendeltetési és szabályozási módosulások lényegileg csökkentik a beépítési sűrűséget, 

során ezáltal kisebb forgalmi terhelés várható a nagyközség közlekedési hálózatain. 

Az 1. ügy helyszíne a Kertcentrum áruház telken belüli bővítését szolgálja. A telekre be lehet 

hajtani a Téglás utca körforgalomból Ny felé kiágazó közútról. A parkolás a helyszínen 

biztosított.  

Körforgalom az 1. helyszín mellett: a helyszín a kép bal oldalán látható 

 

A 2. ügyben a Kastélykert utca bevezető szakaszától D-re megszűnik a kijelölt lakóterület, a 

közút távlatban nem terhelődik a tervezett lakóutcák forgalmával.  

A 3. ügyben tervezett kiszolgálóutcák helyébe erdőterület lép, melyek a valóságban is fásított 

területek a 47. számú főút közelében, a kerékpárút mellett. 

A 6. ügyben megszűnt volna a Szomolyai 

utca közterület jellege, ezért a sportpálya É-i 

oldalán két, telek (hrsz.: 1771/42, :/43) és a 

D-i oldalán egy telek (hrsz.: 1771/65) 

elveszítette volna az utca felőli közterület-

kapcsolatát. A mellékelt ortofotón látható 

sportpályát egy „út” besorolású telek veszi 

körül, amelyről két telek közvetlen 

közterületi kapcsolata biztosított marad, a 

1771/42, :/43 hrsz.-ú telkeknek pedig azonos 

a tulajdonosa, ezért telekösszevonással, vagy 

É-Di irányú újraosztással megoldható lesz 

majd ennek a területnek a megközelítése is. 

A tervezett változtatás jogszabályi ütközés 

miatt egyelőre meghiúsult. 



TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA            ALGYŐ 2022. 
 

 

       VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ                                                          84 

A 4. ügyben a Pesti utcában kialakult zöldterület kikerül a közlekedési területből. A térbővület 

nem szükséges a forgalom levezetéséhez. 

Az 5., 7., 8., 9.; 10. ügyek a közlekedés szermpontjából nem hoznak változást. A HÉSZ 

módosítása kedvező abból a szempontból, hogy a telken belüli parkoláshoz előírást kapcsol.  

 

Közműellátás 

Az erdő-, mezőgazdasági és zöldterületbe kerülő helyszínek, továbbá az önkormányzat 

elővásárlási jogát törlő ügy helyszíne nem igényel újabb közműellátást (2., 3. és 4. ügy). 

Az 1. sorszámú ügy (Kertcentrum kertészeti áruház) helyszíne esetében az áruda épülete 

bővülhet, de a bővítés előre láthatólag nem igényel számottevő többlet közműellátási 

kapacitást.  

Az 5. és 7. ügyben teljes közműellátással rendelkező lakóterületek szabályai módosulnak, 

közműellátásban többletigény nem jelentkezik.  

A Korsó utcában (8. ügy) megtalálható minden szükséges alap-közműnyomvonal arra az esetre, 

ha az ipari célú telephelyek létrejönnek, az energiaigény alapján a szolgáltatókkal szerződésben 

kell megoldani az ellátás bővítését. 

A település vízellátásáról a Szegedi Vízmű Zrt. gondoskodik. A kiváló minőségű vizet 180 - 

560 m mélyen lévő, védett vízadó rétegre telepített mélyfúrású kutakból nyerik. Az 

ivóvízminőség-javító program megvalósult, az ivóvíz megfelel az Európai Unió által elvárt 

határértékeknek. 

A település eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telepét ugyancsak a Szegedi Vízmű Zrt. 

üzemelteti, a korszerű telep képes a nagyközségben képződő szennyvíz kezelésére. A műtárgy 

kapacitása napi 2 000 m3. Napi átlagos terhelése nem haladja meg az 1 300 m3-t, így az elmúlt 

évek tendenciáit is figyelembe véve a jövőben is képes lesz a zavartalan üzemelésre. 

A vízgazdálkodási feladatok tekintetében a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 2-20 Alsó Tisza 

jobb part Algyő vonatkozásában a vízgyűjtő terület összetett problémáinak kezelésére hívja fel 

a figyelmet. A településrendezési terv tartalmazza a jelentősebb csatornák hálózatát és 

részletesen megmutatja a belvízzel érintett területek kiterjedését is. 

A nagyközség a hazai földgázszállító rendszerek egyik kiemelt területe, betáplálási pontja. 

Regionális és országos jelentőségű csomópont, ezen felül figyelemre méltó nemzetközi szerepe 

is. A módosítási helyszínek a belterületen fekszenek, ahol a földgázenergia szolgáltatás 

működése zavartalanul és biztonságosan működik.  

A villamosenergia közép- és kisfeszültségű hálózati elemei biztonsággal lefedik a belterületi 

igényeket. A módosítási helyszíneken jelentkező többlet-fogyasztás várhatóan nem lesz jelentős. 

Az elektronikai hírközlés vonatkozásában Algyő területén az internetes- és kábeltévés 

szolgáltatások elérhetősége és igénybevétele a trendeknek megfelelően fejlődést, növekedést 

mutat. A szélessávú ISDN szolgáltatásra való optikai kapcsolódás lehetősége teljes körűen 

megoldott a településen, csakúgy, mint a vezetékes- és vezeték nélküli rendszerek esetében is. 

A jelenlegi három elérhető hazai szolgáltató Algyőn teljes körű 4G lefedettséget tud biztosítani.  

A módosítási helyszínek belterületi fekvésűek, a meglévő hálózatokhoz kapcsolódni tudnak                             
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11. KÖRNYEZETVÉDELEM 

Algyő nagyközség jelenleg hatályos Településrendezési eszközeinek tárgyi dokumentációban 

részletezett módosításaihoz a környezet várható terhelését összevetettük a jelenleg hatályos 

tervben szereplőkkel. Az értékelést a 2022. július hóban hatályos környezetvédelmi 

jogszabályok és előírások figyelembevételével végeztük el.  

A tervezett módosítások helyszínei többnyire a belterületen fekszenek, és jelenleg is beépítésre 

szánt területek, vagy beépítésre nem szánt kategóriába kerülnek vissza. Új beépítésre szánt 

terület az 1. helyszínen, minimális mértékben keletkezik, művelésből kivont udvar kerül át Gksz 

építési övezetbe. A helyszín és környéke külterületi fekvésű, mezőgazdasági és iparterületi 

használat alatt áll. 

Az 1-5 sorszámú ügyekben a Településszerkezeti terv is változik, a 7-10. sorszámú ügyekben 

csak a Szabályozási terv érintett. A 11. ügyben a HÉSZ normaszöveg előírásai módosulnak. A 

módosítási ügyeket különböző célokból kezdeményezték az alábbiak szerint.  

Vállalkozásfejlesztést céloz az 1. ügy, amelynek keretében a kialakult kertészeti áruház telke 

kereskedelmi szolgáltató építési övezetbe kerül. A mezőgazdasági területhasználat 

megmaradására, a korábban kijelölt lakóterület felhasználás törlésére irányul a 2. ügy. A 8. 

ügyben az önkormányzati tulajdonú gazdaságfejlesztési terület szabályozási előírásai 

módosulnak annak érdekében, hogy kisebb területet igénylő vállalkozások számára is lehessen 

telket kiajánlani. 

Meg nem valósult utcakijelölés kerül törlésre a 3. ügyben: a 47-es számú főút melletti 

kerékpárút kiépítése során rendezésre került a határoló kiszolgálóút. A módosítási területen az 

utca átvezetése nem vált szükségessé, illetve nem volt megoldható. 

Közösségi célú változás: a 4. ügyben érintett játszótér, amely jelenleg az utca közterületének 

térbővülete, ténylegesen is zöldterületi besorolást nyer. A 10. ügyben az önkormányzat a Tisza 

védőtöltés időközben pontosabbá vált térképi adatainak átvételét indította el. 

Lakosok által kért változtatás az 5. sorszám alatti rendeltetési változás: a jelenlegi Gksz jelű 

kereskedelmi szolgáltató kategória helyett a ténylegesen kialakult lakófunkció lesz rögzítve a 

tervlapokon. 

Lakóterület-rendezés a célja a 7. ügynek: az önkormányzati tulajdonú terület takarékos és 

célszerű felhasználást segíti elő az építési szabályok alakítása. 

Környezeti konfliktushelyzetek csökkentését reméli az önkormányzat a 11. ügyben előirányzott 

szabályozási változtatásokkal. 

Önkormányzati elővásárlási jog törlése indokolt az időközben aktualitását vesztett tömbfeltárás 

helyszínén a 9. ügy keretében. 

Építési szabályok módosítása a 10. ügy tárgya. A változtatások Algyő falusias jellegének 

megőrzését célozzák. 

A módosítások a kérelmekben foglalt és önkormányzat által megfogalmazott változtatási 

szándékokat lekövetve jelölik ki az érintett területek felhasználási módját és építési szabályait, 

ennek eredményeként jelentős mértékben (10,1 hektárral) csökken a beépítésre szánt területek 

együttes nagysága. A valós állapot szerinti módosítások a kialakult helyzet nyugtázását 

célozzák.  

A módosítás csak lokálisan kis területi egységeket (a szerkezeti terv megváltoztatására is 

kiterjedő ügyekben összesen 14,96 hektárt) érint, nem változtatja meg a település tájszerkezetét.  

A módosítás célja nem ellentétes a tervhierarchiában magasabb szinten levő tervekkel, 

programokkal és azokra nincs befolyással. A fenntartható fejlődést nem érinti hátrányosan, a 

beépítésre szánt terület csökkenése miatt előnyös irányú a változás a természeti környezetre és 

a lakóterületen élőkre nézve. 
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A tervezési területen jelenlegi környezeti problémákról nincs tudomásunk. A környezettel 

kapcsolatos közösségi jogszabályok végrehajtása szempontjából a módosítás nem jelentős. 

A tervmódosítás gazdasági fejlesztést szolgáló helyszínein (1; 2; és 8. ügy) a működő, kialakult 

kereskedelmi tevékenység és mezőgazdálkodás érdekeit szolgálja a változás. A várható 

környezeti hatások szempontjából nem jelentősek a változások; a beépítésre szánt terület 

csökkenése előnyös hatású.  

A módosítás különálló helyszínekre terjed ki, a környezeti hatások egymással nem adódnak 

össze és nem erősítik egymást. 

A tervmódosítással Algyő néhány kisebb területegysége érintett, országhatáron átterjedő hatás 

nem prognosztizálható. 

A tervezett módosítás nem idéz elő olyan változásokat, amelyek az emberi egészségre, a 

környezetre kockázatot jelentenek. 

A módosítás területi kiterjedése (a szerkezeti terv megváltoztatására is kiterjedő ügyekben 

összesen 14,96 hektár) a település teljes területének (7577 hektár) mindössze 2 ezreléke.  

A módosítás nem érint olyan területet, amely hazai (országos vagy helyi), közösségi vagy más 

nemzetközi szintű védettséget élvez. 

A módosítások nem érintik a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 

kormányrendeletben a vizekre és a védett területekre meghatározott környezeti célkitűzések 

elérését. A vizek állapotromlásával nem kell számolni. 

 

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

EüM együttes rendelet szerint az „Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési 
határértékei a zajtól védendő területeken: 

 
 

A B C 

1 zajtól védendő terület Határérték (LTH) 

az LAM megítélési 

szintre (dB) nappal 

06-22 óra 

Határérték (LTH) 

az LAM megítélési 

szintre (dB) éjjel 

22-06 óra 

2 Üdülőterület, különleges 

területek közül az egészségügyi 

területek 

45 35 

3 Lakóterület (kisvárosias, 

kertvárosias, falusias, telepszerű 

beépítésű), különleges területek 

közül az oktatási létesítmények 

területe, a temetők, a zöldterület 

50 40 

4 Lakóterület (nagyvárosias 

beépítésű), a vegyes terület 

55 45 

5 Gazdasági terület 60 50 

(Az LAM megítélési szintet a zajkibocsátási határérték megállapításának, valamint a 

zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló miniszteri rendeletben a 

zajforrás mérésére meghatározott módszerben megadottak szerint kell értelmezni.) 
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A módosítással érintett terület-felhasználási és a zajvédelmi kategóriák összevetése 

 

Településrendezési kategória: Zajvédelmi kategória: 

Lk Kisvárosias lakóterület  

Lakóterület (kisvárosias, 

kertvárosias, falusias, telepszerű 

beépítésű), különleges területek 

közül az oktatási létesítmények 

területe, a temetők, a zöldterület 

Gksz  
Kereskedelmi szolgáltató 

terület 
Gazdasági terület 

Gip Ipari gazdasági terület Gazdasági terület 

Mkt 
Általános mezőgazdasági 

terület 
Gazdasági terület 

Ev Védelmi erdőterület Gazdasági terület 

Ki Különleges intézményterület Gazdasági terület 

Z Zöldterület 

Lakóterület (kisvárosias, 

kertvárosias, falusias, telepszerű 

beépítésű), különleges területek 

közül az oktatási létesítmények 

területe, a temetők, a zöldterület 

 

 

Zajvédelmi szempontból kategóriaváltozást tervezett módosítások: 

2. ügyben a lakóterület kijelölés megszűnik, helyébe a zajhatásokra kevésbé érzékeny 

mezőgazdasági terület lép. A meglévő tanyaépületek a használati módjuknak megfelelő 

kategóriába kerülnek át. A módosításnak zajvédelmi szempontból akadálya nincs.  

4. ügyben a játszótér környezete családi házas lakóövezet, a zajvédelmi előírások megegyezők. 

5. ügyben a lakók kérésére kerül lakóterületbe két meglévő családi házas telek a jelenlegi 

gazdasági kategória helyett. A területen meglévő lakóépületek a 47-es számú főúthoz 35 m-nél 

távolabb fekszenek, oldalhatárukkal fordulnak az út felé. A főút mentén zajvédelmi kerítés 

található. A módosításnak zajvédelmi szempontból akadálya nincs.  

Zajvédelmi kerítés hátterében láthatók az 5. ügyben érintett lakóházak 

 

A környezetvédelmi szabályozás tekintetében a mindenkor aktuális országos jogszabályi 

előírásokat, illetve a jelenleg hatályos Településrendezési eszközök előírásait kell alkalmazni. 

A fentiek alapján és a környezet védelemért felelős közigazgatási szervek előzetes 

állásfoglalását figyelembe véve a tervezett módosításhoz az egyes tervek, illetve programok 

környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendeletben meghatározott környezeti 

vizsgálat lefolytatását nem tartjuk szükségesnek.  
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Melléklet: Móra Ferenc Múzeum Régészeti jelentés 
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