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1. ELŐZMÉNYEK, MÓDOSÍTÁSI ÜGYEK LISTÁJA
Tervi előzmények
Kunszállás jelenleg hatályos településrendezési tervét 2004-ben készítette a kecskeméti
Építészműhely Kft. A helyi építési szabályokat (HÉSZ) az 5/2005. (III.25.) önkormányzati
rendelet állapította meg, amely a jóváhagyása óta többször is módosult, jelenleg a 2019. október
1-jén hatályba lépett állapot érvényes. Az érvényben lévő Településszerkezeti tervet a
Képviselő-testület 58/2011. (08.25.) ÖH. számú határozatában fogadta el, a terv a
80/2014.(XI.29.) ÖH, 75/2017.(XII.18.) ÖH és 95/2019.(VIII.26.) ÖH. határozatokkal
módosult. Az utolsó módosítás nem nyert átvezetést a tervlapon.
A szerkezeti terv és szabályozási terv használhatóságát megkérdőjelezi az alaptérkép avultsága:
a 2011. évi papírtérkép szkennelésével jött létre, a külterületen sok helyen olvashatatlan helyrajzi
számokkal.
2019-ben megszületett Kunszállás Településképi Arculati Kézikönyve, majd Kunszállás
Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (IV.30.) önkormányzati rendelete a
településkép védelméről (TKR).
Aktuális módosítási eljárás előzményei
Kunszállás Településrendezési eszközeinek (Településszerkezeti terv és HÉSZ) módosítási
eljárását határozta el az önkormányzat az 1/2022. (I.28.), 44/2022. (IV.4.), 45/2022. (IV.4) ÖH.
és 75/2022. (VI.27.) ÖH határozattal (ld. e fejezet végén). A döntések értelmében kiemelt
fejlesztési területként kell kezelni a lakosok és vállalkozások részéről kezdeményezett
módosítási ügyek helyszíneit. Az előterjesztés szerint a módosításokat azért kell végrehajtani,
hogy a megcélzott településfejlesztések megvalósulhassanak az érintett területeken.
Módosítási helyszínek áttekintő térképe

3

A jelen anyagban tárgyalt módosításra a következő fejlesztések céljából van szükség:
1. ügy: Dobos Mónika kérelmezte a kialakult tanyai gazdálkodás telken belüli fejlesztésének
építésjogi lehetőségét.
Változással érintett telek (hrsz.: 061/23) megjelenítése az állami nyilvántartási térképen

Helyszín súlyponti EOV-koordinátái: X: 701470 Y:158070
2. ügy: Volentér Erika a belterületi Ibolya utca 1. számú (257/9 helyrajzi számú) telket
összevonná a vele egybekerített 132 m2 nagyságú területtel a 0270/16 helyrajzi számú telekből,
a kialakult területhasználat lekövetése érdekében. Ugyanez a kérés vonatkozik a 257/10 és
257/11 helyrajzi számú telkekre is.
Változással érintett telek (hrsz.: 0270/16) megjelenítése az állami nyilvántartási térképen

Helyszín súlyponti EOV-koordinátái: X: 704030 Y:157200
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3. ügy: Az 1-2. sorszámú ügyekhez kapcsolódó törvényi előírások miatt, miszerint új beépítésre
szánt terület keletkezése esetén védelmi erdő kijelölése és a biológiai aktivitásérték megtartása
szükséges, bekerült a módosítási eljárásba a 0282/40 helyrajzi számú telek egy része, amely
jelenleg is erdőművelés alatt áll, de a rendezési tervben mezőgazdasági területként szerepel.
Változással érintett telek (hrsz.: 0282/40) megjelenítése az állami nyilvántartási térképen

Helyszín súlyponti EOV-koordinátái: X: 704460 Y:156900
4. ügy: A Polyák Borbirtok fejlesztési szándékait kívánja segíteni az önkormányzat a
032/3;4;5;7;14a,b,d;16;17;18a,c, 033/10a helyrajzi számú telkek szabályozásának
módosításával.
Változással érintett telekcsoport megjelenítése az állami nyilvántartási térképen

Helyszín súlyponti EOV-koordinátái: X: 702240 Y:158960
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5. ügy: Almásiné Somogyi Zsuzsanna általános mezőgazdasági övezetként kívánja használni
014/2;4;42;43 helyrajzi számú telkeit, melyek jelenleg sportterületként szerepelnek a rendezési
tervben.
Változással érintett telek (hrsz.: 014/2;4;42;43) megjelenítése az állami nyilvántartási
térképen

Helyszín súlyponti EOV-koordinátái: X: 703320 Y:158460
6. ügy: Községi érdekből kerül módosításra az 1035/3 helyrajzi számú telek szabályozása
üzletek és szolgáltató egységek elhelyezése céljából. Az 1035/1 helyrajzi számú telek egy része
közparkká válik a 2. ügyben keletkező új beépítésre szánt terület törvényi feltételei miatt.
Változással érintett telek (hrsz.: 1035/3) megjelenítése az állami nyilvántartási térképen

Helyszín súlyponti EOV-koordinátái: X: 703660 Y:157820
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7. ügy: A 039/10,11,12,24,25,26,43,44,62,63,66 helyrajzi számú telekcsoport tulajdonosai
épületek elhelyezési lehetősége érdekében kérték a mezőgazdasági övezet módosítását.
Változással érintett telek (hrsz.: 039/10,11,12,24,25,26,43,44,62,63,66) megjelenítése az állami
nyilvántartási térképen

Helyszín súlyponti EOV-koordinátái: X: 703340 Y:157680
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8. ügy: Több lakos kérésére kerül módosításra az Lf-1 övezetben kialakítható minimális
telekterület előírás.
Változással érintett Lf-1 övezet megjelenítése az állami nyilvántartási térképen

Eljárás típusa
A módosítást a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) 32. § (6) bekezdés c) pontja
szerinti tárgyalásos eljárás keretében kívánja lebonyolítani az önkormányzat. A rendelet 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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Partnerségi egyeztetés
Az Elj. 29/A. § (5) bekezdés c) pontjában előírt munkaközi partnerségi tájékoztatás Kunszállás
Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztési és településrendezési
dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi
egyeztetésének szabályairól szóló 3/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelete szerint került sor.
A Partnereknek lakossági fórumon is alkalmuk volt kifejteni véleményüket. Nem érkezett be
észrevétel, ezért a Partnerségi egyeztetés július 4-én lezárásra került.
Környezeti vizsgálat szükségességének kérdése
Nyilatkozatot kért Kunszállás Község 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. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály (a környezetvédelemre és a természetvédelemre
kiterjedően: nem tartja szükségesnek a vizsgálatot.
2. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (természet- és tájvédelemre kiterjedően): nem
érkezett válasz.
3. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Főosztály (környezet- és
település-egészségügyre kiterjedően): nem tartja szükségesnek a vizsgálatot.
4. Kunszállás Község jegyzője (helyi környezet- és természetvédelemre kiterjedően):
nem érkezett vélemény.
5. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet,
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (vízügyi és vízvédelmi szempontból): nem tartja
szükségesnek a vizsgálatot.
6. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (súlyos ipari balesetek
megelőzésére kiterjedően): nem tartja szükségesnek a vizsgálatot.
7. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész Iroda (az épített környezet
védelmére kiterjedően): Levelében kérte, hogy a terv leírása kiemelten vizsgálja meg a
módosítások hatását az épített környezetre. Válasz: Jelen tervanyag részletes, fotókkal
is kiegészített vizsgálatra alapozva ad javaslatot az épített környezet alakítására.
8. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály, Erdészeti Osztály
(erdővédelemre kiterjedően): nem érkezett vélemény.
9. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály (termőföld mennyiségi
védelmére kiterjedően): nem tartja szükségesnek a vizsgálatot.
10. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi
Osztály (talajvédelemre kiterjedően) nem tartja szükségesnek a vizsgálatot.
11. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati
Osztály (földtani és ásványvagyon védelemre kiterjedően): nem tartja szükségesnek a
vizsgálatot.
12. Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási
és Törvényességi Felügyeleti Főosztály (kulturális örökség - műemlékvédelem, régészet
- védelmére kiterjedően) levelében írja:
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Válasz: A belterületi szabályozási tervlapon a 7. módosítási helyszín régészeti
lelőhellyel érintett része „be nem építhető telekrész” megkülönböztetést kapott.
Fentiek alapján Kunszállás Község Önkormányzata, egyetértve a környezet védelméért felelős
szervekkel, nem tartja szükségesnek a környezeti vizsgálat lefolytatását.
Tervtárgyalás
Az állami főépítészi határkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 2022. augusztus
16-án tervtárgyalást tartott, melyről augusztus 18-án kiadta a BK/AFI/552-7/2022 iktatószámú
Jegyzőkönyvet. A Jegyzőkönyv szerint az alábbi javítások és kiegészítések történtek jelen
tervanyagban:
1. Bács-Kiskun Megye főépítészének észrevétele alapján a tervanyagban pontosításra
került Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2020. (VII.8.)
önkormányzati rendelete megnevezése.
2. A Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály észrevétele alapján a HÉSZmódosítás tervezetébe belekerültek a Kecskemét katonai repülőtér működését biztosító
korlátozások.
3. A BKMKH ÉÖF javaslata alapján a telek be nem építhető része törlésre kerül a 7.
módosítás helyszínén.
4. BKMKH Állami Főépítész javaslata alapján:
▪
▪
▪

csatoljuk a tervanyaghoz az új beépítésre szánt terület kijelöléséhez kapcsolódó
törvényi előírások miatt meghozott 75/2022. (VI.27.) ÖH számú Képviselő-testületi
határozatot;
a 2. módosítás kapcsán zöldterület jön létre a 6. színhelynél;
a 4. módosítási helyszínen a különleges övezet 2 % beépítettséggel lesz
szabályozva;
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

a 4. és 5. helyszínen a szabályozási tervet összehangoltuk az alátámasztó
munkarésszel;
a különleges tanyás építési övezetben a maximum építménymagasság meg lesz
állapítva (12,5 m);
a 8. módosítás esetében az Lf-1 lakóövezetben 720 m2 méretre csökken a legkisebb
kialakítható telekterület (600 m2 helyett);
a véleményezési dokumentáció (cd-lemez) tartalmazta a szőlőkataszteri
nyilvántartás aktualizálása alapjául szolgáló adatszolgáltatást, pótlólag pdfállomány is készült;
a rendelet-tervezetbe pótlólag belekerültek azok a rendelkezések, amelyek törlik a
településképi rendelet hatályba lépésekor megszüntetett HÉSZ előírásokat;
pótlólag törlésre kerül a HÉSZ-ben a 17. § (2) bekezdés;
a HÉSZ 10. § (4) bekezdés h) pontja az OTÉK egyes előírásai alóli felmentés alapján
lett megállapítva 2004-ben, az erről szóló levelet a dokumentáció végére
becsatoltuk, az előírást nem változtattuk meg;
a külterületi településszerkezeti terv jelkulcsába a Kb-Rt jel bekerült;
a tervleírás 10. fejezetében a jogszabályi hivatkozás javításra került;
a HÉSZ rendelet-tervezete a LocLex rendszerben lett megszerkesztve.
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A tervkészítés ideje alatt meghozott döntés
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2. HATÁROZAT-TERVEZET A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
MÓDOSÍTÁSHOZ
Tárgy: Kunszállás Község Településszerkezeti terv módosítása
…./2022. (……..) Képviselő-testületi határozat
Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Melléklet szerint módosítja az
58/2011. (08.25.) ÖH. számú határozattal jóváhagyott Településszerkezeti tervet.
INDOKLÁS
Kunszállás Község Önkormányzata az 1/2022. (I.28.) ÖH., 44/2022. (IV.4.) ÖH. 45/2022. és
75/2022.
(VI.27.)
ÖH.
határozattal
Kunszállás
Településrendezési
eszközei
(Településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat) módosításának elindításáról döntött. A
határozatok rögzítik, hogy a módosítási ügyek helyszíneit kiemelt fejlesztési területként kell
kezelni, ezáltal lehetővé válik a módosítás tárgyalásos eljárási mód szerinti lefolytatása a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés c) pontja értelmében.
A tárgyalásos eljárás esetében az elkészült módosítási tervet először partnerségi egyeztetésre
kell bocsátani, a beérkezett véleményeket ismertetni kell a testülettel, amely dönt azok
elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, majd ezt követően lehet megküldeni az állami
főépítésznek, aki az anyag átvételét követően egyeztető tárgyalást hív össze az államigazgatási
szervekkel és az érintett szomszédos önkormányzatokkal. Az egyeztető tárgyalásról
jegyzőkönyv készül, majd állami főépítész a jegyzőkönyvet és záró szakmai véleményét 8
napon belül megküldi a polgármesternek, a településrendezési eszköz elfogadásához.
A módosítási terv 2022. június közepén elkészült, 2022. július-augusztus folyamán egyeztetése
lezajlott, majd 2022. szeptemberben az állami főépítész ………..iktatószámú záró szakmai
véleménye megérkezett.
A fentiek alapján szükséges határozatot hozni Kunszállás Község Településszerkezeti terv
módosításáról.
Kunszállás, 2022. …..
Almási Roland Márk
polgármester
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Melléklet a …/2022.(…) ÖH. határozathoz
Településszerkezeti terv 2022. évi módosítása
Megjegyzés: A településszerkezeti tervi ábrákon a változások helyét jelző lehatárolások és a
területfelhasználásban bekövetkező változásokat mutató betűjelek technikai jellegűek, a
döntéshozatalt segítik, a jóváhagyott egységes tervben nem jelennek meg.
1. Má általános mezőgazdasági területből K-Ta különleges, beépítésre szánt tanyai
gazdálkodási területbe kerül át a 061/23 helyrajzi számú telek (0,36 hektár).
Módosított külterületi szerkezeti terv – Fülöpjakab felőli határrész

Indoklás: A tanyagazdaságok családok megélhetését jelenthetik, ebben az esetben a
külterületen való kinnlakás feltételeinek javítása érdekében célszerű elvégezni a módosítást.
Kunszállás később elkészítendő új Településtervében a tanyák, tanyás telkek a legújabb
országos előírásoknak megfelelő szabályozást nyernek, amely a mezőgazdasági
kategóriában is lehetővé teszi majd a telek nagyobb beépítettségét.
2. Má általános mezőgazdasági területből Lf jelű falusias lakóterületbe és tervezett
belterületbe kerül át az Ibolya utca 1. számú (257/9 helyrajzi számú) telekkel egybekerített
132 m2 nagyságú terület, amely a 0270/16 helyrajzi számú telek része. Ugyanez a változás
vonatkozik a 257/10 és 257/11 helyrajzi számú telkekre is, ezek bővítménye is Lf övezetbe
kerül át (összesen 0,06 hektár).
Módosított külterületi szerkezeti terv – belterülettől D-re
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Módosított belterületi szerkezeti terv – belterülettől D-re

Indoklás: A régóta kialakult tényleges használati módot és birtokviszonyokat követi le a
változtatás.
3. Má mezőgazdasági területből Ev védelmi erdőterületbe kerül át a 0282/98 helyrajzi számú
telek b alrészlete, (3,13 hektár).
Módosított külterületi szerkezeti terv – belterülettől D-re

Indoklás: A gazdaságfejlesztés céljából tervezett, új beépítésre szánt területet keletkeztető
1-2. számú módosítások a településszerkezeti tervre vonatkozóan számított biológiai
aktivitás-értéket csökkentik, ám az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés b) pontja értelmében „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 kieső biológiai aktivitás
pótlására történik az erdőkijelölés. A módosítás nem ütközik a tulajdonos érdekeivel, mert
ez a telekrész az országos erdőnyilvántartás szerint is erdőként van használva. Az erdő
védelmi jellegű besorolása révén teljesül a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben szereplő, az új beépítésre
szánt területek létrehozására vonatkozó erdősítési előírás is.
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4. Mk kertes és Má általános mezőgazdasági területből Kb-Rt jelű beépítésre nem szánt
különleges
„Rendezvényterület”
új
kategóriába
kerül
át
a
032/3;4;5;7;14a,b,d;16;17;18a,c, 033/10a helyrajzi számú telekcsoport, 6,48 hektár. A
jelmagyarázat kibővül a Kb-Rt terület magyarázatával.
Módosított külterületi szerkezeti terv – belterülettől ÉNy-ra lévő rész

Indoklás: Községi érdeket is szolgáló vállalkozás-fejlesztést tervez a Polyák Borbirtok
tulajdonosa, a megfelelő jogi lehetőséget a különleges övezet teremtheti meg.
5. Ksp különleges területből Má általános mezőgazdasági területbe kerülnek át a
014/2;4;42;43 helyrajzi számú telkek (10,07 hektár).
Módosított belterületi szerkezeti terv – belterület ÉNy-i határa melletti részlet

Indoklás: A községi sportterület más helyszínen alakult ki, a fejlesztés a mezőgazdasági
területhasználat keretében valósulhat meg.
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6. Lf jelű falusias lakóterületből Kp jelű különleges Piactérré válik 1035/3 helyrajzi számú
telek (0,32 hektár). Zöldterület besorolást kap az 1035/1 helyrajzi számú telek egy része, a
2. pontban szereplő új beépítésre szánt terület kijelölésével kapcsolatos törvényi előírások
teljesítése végett.
Módosított belterületi szerkezeti terv – belterület ÉNy-i része

Indoklás: A magánkézben lévő területre szüksége van a községnek a piactér fejlesztése
céljából. A 2. pontban szereplő lakóterület-kijelöléshez zöldterületet is létre kell hozni.
7. A táj- és a természetvédelmi területek lehatárolása a Kiskunsági Nemzeti Park
Igazgatósága 2022. évi adatszolgáltatásának megfelelően kerül feltüntetésre az igazgatási
területen.
Indoklás: A jelenlegi adatok avultak, az új ábrázolás megfelel a Magyarország és egyes
kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben szereplő
lehatárolásnak.
8. A régészeti lelőhelyek lehatárolása a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Főosztály Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály 2022. évi
adatszolgáltatásának megfelelően kerül feltüntetésre az igazgatási területen.
Indoklás: A jelenlegi adatok avultak, az új ábrázolás megfelel az aktuális országos
nyilvántartásban szereplő lehatárolásnak.
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3. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA
Rendelettervezet
Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2022. (……….)
önkormányzati rendelete
Kunszállás Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2005.(III.22.) rendelet
módosításáról
Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében, illetve 9. mellékletében
biztosított véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek, Kunszállás Község
igazgatási területével határos települések önkormányzatai és a Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat, továbbá a Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének a
településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési
sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 3/2017. (IV.25.)
önkormányzati rendelete szerint a társadalmi egyeztetésbe bevont Partnerek véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2005. (III.22.)
önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

számú

„(3) A rendelet csak az alábbi mellékletekkel együtt érvényes és alka1mazható:
a) 1. melléklet: Külterület 1:10.000 méretarányú SZ-1 jelű szabályozási terve
b) 2. melléklet: Belterület 1: 2.000 méretarányú SZ-2 jelű szabályozási terve
2. §
(1) Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2005. (III.22.) számú
önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Szabályozási vonallal, vagy övezethatárral metszett telek vagy építési telek szabályozási
terv szerinti kialakítása akkor is megengedett, s az így létrejövő
a)
telek vagy építési telek akkor is beépíthető, ha a területe és alakja az övezetben vagy
építési övezetben előírt méreteknek nem felel meg,
b) telken vagy építési telken jogszerűen álló épület felújítható, korszerűsíthető, átalakítható,
az építési helyen belül bővíthető akkor is, ha a fenti telekalakítás után az elő-, oldal- és
hátsókert mérete nem felel meg az övezeti vagy építési övezeti előírásoknak,
c)
telken vagy építési telken jogszerűen álló épület felújítható, korszerűsíthető, átalakítható
akkor is, ha a megengedett legnagyobb beépítettséget a fenti telekalakítás után meghaladja.”
(2) Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2005. (III.22.) számú
önkormányzati rendelete 2. §-a a (3a) bekezdéssel egészül ki:
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„(3a) Egy telek vagy építési telek több övezetbe vagy építési övezetbe is tartozhat. Több
övezetbe vagy építési övezetbe sorolt telek esetén az övezetre vagy építési övezetre
meghatározott paraméterek a telek vagy építési telek érintett övezeti, építési övezeti részére
számítandók. Ebben az esetben az övezethatár telekhatárnak tekintendő, és az építési hely ennek
figyelembevételével állapítandó meg. A különböző övezetbe vagy építési övezetbe tartozó telek
vagy építési telek telekalakítása nem kell, hogy lekövesse az övezethatárt.”
3. §
Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2005.
önkormányzati rendeletének 4. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

(III.22.)

számú

„(6) Kecskemét katonai repülőtér működésének biztosítása érdekében Kunszállás Község
területén új szélerőmű – beleértve a háztartási méretű kiserőműnek számító szélerőművet is –
vagy szélerőmű park nem létesíthető, a meglévő szélerőművek építménymagassága nem
növelhető, meglévő szélerőmű park nem bővíthető.”
4. §
Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2005. (III.22.) számú
önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„d) Különleges terület, amely
da)
(Kt) Temető
db) (Ksp) Sportterület
dc)
(Km) Mezőgazdasági üzemi terület
dd) (Kp) Piactér
de)
(K-Ta) Tanyai gazdálkodási terület”
(2) Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2005. (III.22.) számú
önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az 1. és 2. mellékletet képező szabályozási tervekben az övezetet leíró kiegészítő jel az
alábbiakat tartalmazza
Területfelhasználás jele
Beépítési mód
Megengedett legnagyobb beépítettség %
Megengedett legnagyobb építménymagasság (m) Kialakítható legkisebb telekterületméret
(m2)”
5. §
Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2005. (III.22.) számú
önkormányzati rendelete 19/A. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) (Kp) Piactér a szabályozási terven lehatárolt, ahol az alaprendeltetésnek megfelelő,
valamint kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó- és sportépítmények elhelyezhetők.
(2) A terület építésügyi előírásai:
a) beépítés módja: szabadonálló
b) beépítettség: max. 40%
c) építménymagasság min. 3,0 m, max. 7,5 m,
d) zöldfelület: min. 40%
e) kialakítható telek: min. 2500 m2”
6. §
Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete a 19/C. szakasszal egészül ki:

5/2005.

(III.22.)

számú

„19/C. § (K-Ta) tanyai gazdálkodási terület
a) Elhelyezhető az övezeti előírások figyelembevételével:
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aa) lakóépület
ab) mezőgazdasági hasznosítás építményei
b) Kialakítható telek: min 2500m2
c) Beépítés módja: szabadon álló
d) Beépítettség: max. 30%
e) Építménymagasság max 7,5 m, ami technológiai szükségszerűségből 12,5 m-ig emelhető.
f) Zöldfelület: min. 40%, a telekhatár mentén az ültetési távolságok figyelembevételével
kötelező fásítással.”
7. §
Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati rendeletének 20. §-a g) ponttal egészül ki:

5/2005.

(III.22.)

számú

5/2005.

(III.22.)

számú

„g) Különleges beépítésre nem szánt (Kb-Rt) Rendezvényterület”
8. §
Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete a 25/B. szakasszal egészül ki:

„25/B. § Kb-Rt Rendezvényterület céljára szolgáló területen
a) A mezőgazdasági hasznosításon túl hitéleti-, vendéglátó- és sportépítmény, lakóépület,
szállásépületek, valamint a turizmust szolgáló egyéb építmények elhelyezhetők és vízfelület
kialakítható.
b) Beépítettség: max. 2 %
c) Kialakítható telek: min. 2500 m2
d) Építménymagasság: max. 7,5 m, hitéleti épület esetében növelhető, de az épület
legmagasabb pontja legfeljebb 15 m lehet.
e) Zöldfelület: min. 60%.”
9. §
(1) Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2005. (III.22.) számú
önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2005. (III.22.) számú
önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2005. (III.22.) számú
önkormányzati rendelete
a) 10. § (4) bekezdés a) pontjában a „900 m2” szövegrész helyébe a „720 m2” szöveg,
b) 25. § (1) bekezdésében az „a HÉSZ Külterületi mellékletén” szövegrész helyébe az „az 1.
mellékletet képező szabályozási tervben” szöveg
lép.
10. §
Hatályát veszti Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2005. (III.22.) számú
önkormányzati rendeletének
a)
10. § (3) bekezdésének d) pontja,
b) 15. §-a,
c)
17. § (2) bekezdése,
d) 17. § (5) bekezdése,
e)
25/A. § (7) bekezdése
e)
26. § (1) bekezdése,
f)
28. §-a,
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11. §
Ezen rendelet előírásait a hatálybalépést követően indult ügyekben kell alkalmazni. A rendelet
a hatályba lépésének napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazandó abban az esetben, ha
az építtető számára kedvezőbb előírásokat tartalmaz.
12. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kunszállás, 2022. ……..
Almási Roland Márk
polgármester

Heródekné Szász Ágota
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetése a mai napon a …………………………………………………...
hirdetőtáblán való kifüggesztéssel megtörtént.
Kunszállás, 2022. ……
Heródekné Szász Ágota
jegyző
1. melléklet a …/2022. (…) önkormányzati rendelethez:
http://ujleptekbt.hu/szelvenyek/kunszallas_foly_kult.pdf
2. melléklet a …/2022. (…) önkormányzati rendelethez:
http://ujleptekbt.hu/szelvenyek/kunszallas_foly_belt.pdf
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4. TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOKAT ALÁTÁMASZTÓ LEÍRÁS
1. Má általános mezőgazdasági területből K-Ta különleges, beépítésre szánt tanyai
gazdálkodási területbe kerül át a 061/23 helyrajzi számú telek (0,36 hektár).
Ortofotó (Lechner Tudásközpont 2022)

Fotó a területről D-i irányból (az út bal oldala már Fülöpjakabhoz tartozik)

A terület a Fülöpjakab felőli igazgatási határ mentén fekszik. A határút mentén több tanyás
telek is található. A tanyát a kérelmező család kinnlakásos gazdálkodásra használja és e célra
is fejleszti tovább.
Jelenleg hatályos külterületi szerkezeti terv részlete a helyszín lehatárolásával (módosított
ábra a 2. fejezetben):
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Fotó a területről D-i irányból

A módosítás célja a tanyás telek továbbélésének lehetővé tétele. A legújabb OTÉK szerint
már megengedett a 30 % beépítettség a tanyás telkeken, azonban Kunszálláson egyelőre
nem alkalmazható ez az előírás, mivel a HÉSZ 2013. előtt lett elfogadva.
A tanyás telek udvarból és gyümölcsösből (1726 m2 Gy2, átlagosnál gyengébb minőség)
áll, területe nem éri el a lakóépület bővítését biztosító 6000 m2 nagyságot sem. A család
kinnéléséhez szükséges épületbővítések akkor valósíthatók meg, ha a telek beépítésre szánt
kategóriába kerül át. A tervezett „K-Ta Különleges tanyai gazdálkodási terület” a HÉSZbe iktatott új építési övezet szerint a következő építési lehetőségeket teszi lehetővé:
19/C. § (K-Ta) tanyai gazdálkodási terület
a) Elhelyezhető az övezeti előírások figyelembevételével:
aa) lakóépület
ab) mezőgazdasági hasznosítás építményei
b) Kialakítható telek: min. 2500 m2
c) Beépítés módja: szabadon álló
d) Beépítettség: max. 30%
e) Építménymagasság max. 7,5 m, ami technológiai szükségszerűségből 12,5 m-ig
emelhető.
f) Zöldfelület: min. 40%, a telekhatár mentén az ültetési távolságok
figyelembevételével kötelező fásítással.
Jelenleg hatályos szabályozási tervi részlet a helyszín jelölésével
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Módosított szabályozási terv részlet

2. Má általános mezőgazdasági területből Lf jelű falusias lakóterületbe és tervezett
belterületbe kerül át az Ibolya utca 1. számú (257/9 helyrajzi számú) telekkel egybekerített
132 m2 nagyságú terület, amely a 0270/16 helyrajzi számú telek része. Ugyanez a változás
vonatkozik a 257/10 és 257/11 helyrajzi számú telkekre is, ezek bővítménye is Lf övezetbe
kerül át (összesen 0,06 hektár.
Ortofotó (Lechner Tudásközpont 2022)

Fotó a területről DK-i irányból

27

Jelenleg hatályos külterületi szerkezeti terv részlete a helyszín lehatárolásával (módosított
ábra a 2. fejezetben):

Jelenleg hatályos belterületi szerkezeti terv részlete a helyszín lehatárolásával (módosított
ábra a 2. fejezetben):

A terület a belterülethez D-i irányból csatlakozik. A kertrészeket egyben használják a
lakótelkekkel, a kert Sz3 minőségű, átlagosnál jobb szántó. A tulajdonosok készek
megvásárolni és összevonni az általuk használt telekrészeket. A módosítás célja ennek
lehetővé tétele, a változás lényege az Lf-1 lakóövezet bővítése. A szabályozási terv jelzi a
telekkiegészítési javaslatot is.
Jelenleg hatályos belterületi szabályozási tervi részlet a helyszín jelölésével
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Módosított belterületi szabályozási terv részlet

Módosított külterületi szabályozási terv részlet

Az Lf-1 övezet előírásai a HÉSZ-ben a következők (már tartalmazza a 8. ügyben javasolt
változtatást, amely csökkenti a legkisebb kialakítható telekterületet)
a) Telek területe: kialakult helyzet szerint, de legalább 900 720 m2
b) Beépítés módja: oldalhatáron álló beépítési hely szerint min. 5,0 m előkerttel illetve
a kialakult helyzet szerint.
c) Beépítettség: max 30%
d) Építménymagasság: min 3,5m, max 4,5m
a háztartással kapcsolatos önálló épület: min 2,0 max 3,6m
e) Zöldfelület: min 40%
f) A *-gal jelölt alövezetben a telek területe: min 550m2
g) Az oldalkert 6,0 m, ha a telek szélessége 16,0 m-nél kisebb, akkor oldalkert 4,0 m
lehet.
h) Saroktelek beépítettségére kereskedelmi, szolgáltató funkció esetén vonatkozó
külön előírás
Telek területe m2
beépítettség mértéke
900-1125
50%
1126-1350
45%
1350-1575
40%
1576-1800
35%
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3. Má mezőgazdasági területből Ev védelmi erdőterületbe kerül át a 0282/98 helyrajzi számú
telek b alrészlete, (3,13 hektár).
Ortofotó (Lechner Tudásközpont 2022)

A módosítási terület az ingatlannyilvántartás szerint és tényleges állapotát tekintve is erdő.
A kialakult művelési ág megerősítést nyer a módosítás során. Az erdőkijelölés összhangban
van a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi
CXXXIX. törvényben az országos erdőövezetre megszabott előírásokkal, mely szerint
ezeket a meglévő erdőket 95 %-ban erdőterületbe kell sorolni. A jelenleg hatályos
szerkezeti tervben és a szabályozási tervben még mezőgazdasági területben ill. övezetben
szerepel a telekrész.
Az elsődleges rendeltetés „védelmi” kategória lett, ilyen jellegű, beépítetlen erdőként
kívánja a község szabályozni ezt a területet.
Jelenleg hatályos külterületi szerkezeti terv részlete a helyszín lehatárolásával (módosított
ábra a 2. fejezetben):
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Jelenleg hatályos külterületi szabályozási tervi részlet a helyszín jelölésével

Módosított külterületi szabályozási terv részlet
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4. Mk kertes és Má általános mezőgazdasági területből Kb-Rt jelű beépítésre nem szánt
különleges
„Rendezvényterület”
új
kategóriába
kerül
át
a
032/3;4;5;7;14a,b,d;16;17;18a,c, 033/10a helyrajzi számú telekcsoport, 6,48 hektár.
Ortofotó (Lechner Tudásközpont 2022)
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Jelenleg hatályos külterületi szerkezeti terv részlete a helyszín lehatárolásával (módosított
ábra a 2. fejezetben):

Kialakult rendezvényhelyszín képe (Polyák Borbirtok honlap)

A Polyák Borbirtok kedvelt rendezvényterület, kiemelt fejlesztési területként újabb
funkciókkal és építményekkel gazdagodhat: a tulajdonos kápolnát, éttermet és szolgálati
lakást kíván első ütemben építeni, elsősorban esküvők megszervezése céljából. A birtokon
jelenleg is ez a fő tevékenység. A telek be nem épített részein a táj esztétikus kialakítása a
legfőbb szempont, de mezőgazdasági hasznosítás is történik. A területen belül több
ingatlanrész tanyaként szerepel az ingatlannyilvántartásban. Művelésből való kivonás a
jövőben csak a tervezett épületek helyszínén várható. A kápolna az Sz7 minőségű, átlagosnál
gyengébb szántórészen van tervezve (032/17 hrsz-ú telken).
A módosítási terület Kb-Rt jelű beépítésre nem szánt különleges „Rendezvényterület”
övezetbe kerül melynek előírásai a következők lesznek a HÉSZ-ben:
25/B. § Kb-Rt Rendezvényterület céljára szolgáló területen
a) A mezőgazdasági hasznosításon építményein kívül hitéleti-, vendéglátó- és
sportépítmény, lakóépület, szállásépületek, valamint a turizmust szolgáló egyéb
építmények elhelyezhetők és vízfelület kialakítható.
b) Beépítettség: max. 2 %
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c) Kialakítható telek: min. 2500 m2
d) Építménymagasság: max. 7,5 m, hitéleti épület esetében növelhető, de az épület
legmagasabb pontja legfeljebb 15 m lehet.
e) Zöldfelület: min. 60%.
A Félegyházi-vízfolyás mentén kijelölt 50-50 m széles védősávon belül a HÉSZ 30. § (2)
bekezdés a) pontja jelzi a vízügyi korlátozásokat:
„30. § (2) Az egyes vonalas létesítmények védősávjában építés csak az illetékes
szakhatóság hozzájárulásával lehetséges:
a) vízügyi védőterületek vonatkozó jogszabályok és rendelkezések szerint”
Jelenleg hatályos külterületi szabályozási terv részlete a helyszín jelölésével

Módosított külterületi szabályozási terv részlet
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5. Ksp különleges területből Má általános mezőgazdasági területbe kerülnek át a
014/2;4;42;43 helyrajzi számú telkek (10,07 hektár). A változás következtében csökken a
község beépítésre szánt területe. Kunszállás községi sportterület a belterület D-i részén
fejlődött ki. A módosítási területen nem vált szükségessé sportfunkció elhelyezése, ezért a
Képviselő-testület a valós állapotnak megfelelő szabályozást kívánja visszaállítani
Ortofotó (Lechner Tudásközpont 2022)

Jelenleg hatályos belterületi szerkezeti terv részlete a helyszín lehatárolásával (módosított
ábra a 2. fejezetben):
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Jelenleg hatályos belterületi szabályozási terv részlete a helyszín jelölésével

Módosított belterületi szabályozási terv részlet

A Félegyházi-vízfolyás mentén fekvő terület legnagyobb része mezőgazdasági művelés
alatt áll, szépen gondozott ligetes rétként van használva. Tanyát is magában foglal a
helyszín, körülötte lovakat tartanak. A heyszínt É-ról érinteni fogja az 5401 jelű országos
összekötőút belterületet elkerülő szakasza.
A jelenleg kijelölt különleges, sportolási célú építési övezet DNy-i határán 30 m széles
ültetési kötelezettségű sávot ír elő a szabályozási terv, azonban a mezőgazdasági övezetbe
való átsorolás kapcsán az ültetés szükségtelenné vált, törlésre kerül. A feltáróút felől most
is fasor szegélyezi a helyszínt.
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Fotó a helyszín környékéről – a módosítási terület a tanyatelek hátterében látható

6. Lf jelű falusias lakóterületből Kp jelű különleges Piactérré válik 1035/3 helyrajzi számú
telek (0,32 hektár) a községközpontban. A 1035/1 helyrajzi számú terület egy része
zöldterületbe (közpark) lesz sorolva.
Ortofotó (Lechner Tudásközpont 2022)

Jelenleg hatályos belterületi szerkezeti terv részlete a helyszín lehatárolásával (módosított
ábra a 2. fejezetben):
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Jelenleg hatályos belterületi szabályozási terv részlete a helyszín jelölésével

Módosított belterületi szabályozási terv részlet: a zöldterületek aláfestést kapnak

A községi piactér kialakítására jelenleg egy nagyjából 25x65 m méretű telek van kijelölve,
azonban ennél tágasabb területre van szükség, hogy az üzletek, az árusítótér és a parkolók is
elférjenek. A bővítésre alkalmas terület a Táncsics utca 3. számú épület mellett található
3200 m2 körüli nagyságú telek, amely jelenleg Lf jelű falusias lakóterületként van
szabályozva. A magántulajdonú ingatlant lakásépítésre szándékoznak értékesíteni,
ugyanakkor az önkormányzat érdeke az, hogy piac- és rendezvénytérként, valamint üzletek
és szolgáltatások céljára hasznosuljon. A beépítés mind közösségi, mind pedig
magánberuházással, akár vegyes konstrukcióban is megvalósulhat. Lakóépület elhelyezése
itt nem indokolt. A telek Kp piactér különleges beépítésre szánt területbe lesz átsorolva.
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A tervezett változás pozitív hatása várható a falusi életminőség javítása és az
idegenforgalom bővítése tekintetében.
A módosításban kijelölt Kp jelű építési övezet előírásait a HÉSZ 19/A. § tartalmazza, a
módosítás kismértékben változtat a szabályokon (kékkel jelölve):
19/A. § (1) (Kp) Piactér a szabályozási terven lehatárolt, ahol ott az alaprendeltetésnek
megfelelő, valamint kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó- és sportépítmények
elhelyezhetők.
(2) A terület építésügyi előírásai:
a) beépítés módja: szabadonálló
b) beépítettség: max. 40%
c) építménymagasság min. 3,0 m, max. 4,5 7,5 m,
d) zöldfelület: min. 40%
e) kialakítható telek: 2500 m2
7.

Má-3 helyett Má-1 övezetben lesz szabályozva a belterülettel Ny felől szomszédos
039/10,11,12,24,25,26,43,44,62,63,66 helyrajzi számú telekcsoport (10,07 hektár). A
kérelmezők célja az, hogy épületek elhelyezhetők legyenek.
Az Má-3 övezetben erre nincs lehetőség a HÉSZ 24. § (6) bekezdése szerint:
„24. § (6) (Má-3) fejlesztési övezet
Az övezetben az OTÉK szerint mezőgazdasági területen építhető építmények sem
helyezhetők el, kivéve a megújuló energiaforrások műtárgyait és építményeit”
Ortofotó (Lechner Tudásközpont 2022)
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Fotó a területről Dél felől

A terület túlnyomórészt Sz3 minőségű (jó) szántókat, kisebb részben legelőket és tanyákat
foglal magában. A Képviselő-testület a kialakult állapot tartós fennmaradását határozta el
a mezőgazdasági célú épületelhelyezés lehetővé tételével.
A régészeti értékek védelméért felelős kormányhivatal kérte, hogy a területen lévő
lelőhelyet az építési munkákkal lehetőleg kerüljék el.
Jelenleg hatályos belterületi szerkezeti terv részlete a helyszín lehatárolásával (nem
változik):
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Jelenleg hatályos belterületi szabályozási terv részlete a helyszín jelölésével

Módosított belterületi szabályozási terv részlet

41

8.

Az Lf-1 övezetben lecsökken a kialakítható telekterület minimális mértéke 900 m2 helyett
720 m2 -re, ezzel lehetővé válik a saroktelkek megosztása és gazdaságosabb telekalakítások
történhetnek.
A módosítás indítványozója a 259 és 764 helyrajzi számú telkek területét szeretné
kiegyenlíteni: a nagyobb telekből a kisebbhez csatolna egy részt, ezáltal mindkét telek
jobban megközelítené az optimális teleknagyságot (km. 750-800 m2). A jelenleg előírt 900
m2 minimumértéket azonban nem tudja biztosítani.
Kérelem helyszíne: 259 és 764 hrsz. az ortofotón (Lechner Központ):

Módosított belterületi szabályozási terv részlete (kérelem helyszínére vonatkozó
telekhatárrendezési javaslat)
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A Képviselő-testület döntését az életvitelben bekövetkezett változások is indokolták: ma
már kisebb kertre van igény, a lakás környezetében legtöbbször csak gyepet és
dísznövényeket telepítenek, gazdálkodás (pl. konyhakert, állattartás) kevésbé jellemző. A
közművesített utcákban az adottságokkal való takarékosabb bánásmódot jelent a sűrűbb
telekosztás.
Módosított belterületi szabályozási terv részlete (példa telekmegosztási javaslatra a 720
m2 legkisebb kialakítható telekterület figyelembevételével )

Helyi Építési Szabályzat javításai
Településképi rendelet lekövetése
Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló
6/2019. (IV.30.) önkormányzati rendelete a záró rendelkezésekben a HÉSZ egyes előírásainak
törléséről rendelkezett:
„70. § Hatályát vesztik e rendelet hatálybalépésével „Kunszállás Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 5/2005. (III.22. Ör.) sz. rendelete a helyi építési szabályokról” 10. § (3)
bekezdésének d) pontja, 28. §-a.”
A HÉSZ egységes szerkezetében a törlésre vonatkozó előírást jelen eljárás keretében lehet
elvégezni.
Kiürült szabályozási elemek előírásainak törlése
A korábbi eljárásokban megszüntetett övezetek előírásai törlődnek:
Kh: Hulladéklerakók különleges beépítésre szánt övezet
Kv: Vásártér különleges beépítésre szánt övezet
Ksp-2: Külterületi sportterület különleges beépítésre szánt övezet
Ksz*: Szabadidős terület különleges beépítésre nem szánt övezet
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5. SZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS TÁJ- ÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁSI
KÖVETKEZMÉNYEI, ÚJ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETHEZ KAPCSOLÓDÓ
ELŐÍRÁSOK TELJESÜLÉSÉNEK IGAZOLÁSA
Szerkezeti tervi módosítások tájalakítási következményei
A módosítások nem változtatják meg a község tájszerkezetét, zöldfelületeinek rendszerét.
Környezetalakítás szempontjából a településszerkezeti tervi változtatási javaslatok hatása a
következőkben foglalhatók össze (a módosítások sorszámozásának megfelelően):
1. Az 1. helyszín az igazgatási terület szélén kialakult tanyás dűlőben található. Az
erdőkkel tagolt szántók és tanyák jellemzik a tájrészt. A módosítás keretében a meglévő
tanyás telek megújulhat, tovább fejlődhet. A módosítás a meglévő állapotot leköveti,
előnyös a tájalakítás szempontjából.
2. A 2. ügyben a belterülethez közvetlenül kapcsolódó, a lakótelkekkel együtt használt
csekély méretű terület kerül át lakóövezetbe, a községtest kompakt marad.
3. A 3. ügyben egy meglévő külterületi erdőfolt építésjogi szempontból is erdőterületbe
kerül.
4. A 4. ügy egy gyepes tájrészen kialakult jóléti jellegű területhasználatot támogat a terület
különleges (beépítésre nem szánt) kategóriába való áthelyezésével. A belvízcsatornamenti terület gyep jellegét megtartva, a tájesztétika szempontjait is követve történik a
fejlesztés.
5. Az 5. ügyben a tervezett sportfunkció helyett a meglévő mezőgazdasági területhasználat
nyer kijelölést. A községi sportterület más helyszínen már biztosított.
6. A 6. ügy a község hiányzó piacterének pótlását célozza egy tervezett lakóterület
különleges kategóriába való átsorolásával. a községközpont funkciói gazdagodnak, a
környezetminőség javulhat.
7. A 7. ügyben a belterület Ny-i határához csatlakozó mezőgazdasági zóna érintett, ahol a
tulajdonosok épületek elhelyezésének lehetőségével szeretnének élni. A beépítettség a
3 %-ot nem haladhatja meg, ezért a tájrészen a szabadföldi művelés marad domináns.
8. A 8. ügyben a belterület Lf-1 jelű falusias lakóövezetei vannak érintve: a kialakítható
telek minimális területe lecsökken, összhangban azzal a lakossági igénnyel, hogy a
szükségtelenül nagy telkek megoszthatókká váljanak, vagy a telekhatár-korrekciókkal
a jelentős teleknagyság-különbségek kiegyenlítődjenek. A beépítés csak kismértékben
sűrűsödik be, jelentős változás nem várható.
Új beépítésre szánt területre vonatkozó törvényi előírások teljesülésének igazolás
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 község BIA-értéke 10,89 ponttal növekedett, a törvényi előírásnak megfelel.
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Szerkezeti terv változások területkimutatása
A területfelhasználási módosítások összesen 20,42 hektárt érintenek. A módosítások során a
beépítésre szánt terület összességében 9,65 hektárral csökken.
Helyszín

Terület (ha)

1. 061/23
2. 0270/16 (részben)
3. 0282/98b
4. 032/3;4;5;7;10b;14a,b,d;16;17;18a,c
5. 014/2;4;42;43
6. 1035/3
1035/1

0,36
0,06
3,13
6,48
10,07
0,32
0,01

Jelenleg

Módosítva

Má
Má
Má
Mk
Ksp
Lf
KÖu

K-Ta
Lf
Ev
Kb-Rt
Má
K-Pi
Z

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
1.

Általános használat típusa

B

0,6

3. Kisvárosias lakóterület

1,2

4. Kertvárosias lakóterület

2,7

5. Falusias lakóterület

2,4

6. Településközpont

0,5

7. Intézményi vegyes terület 10%
zöldfelülettel

0,5

8. Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület

0,4

9. Ipari gazdasági terület

0,2

10. Egyéb ipari gazdasági terület

0,4

11. Általános gazdasági terület

0,4

12. Üdülőházas üdülőterület

2,7

14. Nagy bevásárlóközpontok és nagy
kiterjedésű kereskedelmi célú terület

D

Értékmutató
TerületÉrtékváltozás
(pont/hektár) változás (ha)
(pont)

2. Nagyvárosias lakóterület

13. Hétvégi házas üdülőterület

C

-0,26

-0,60

3
1,5
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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
(Ksp)

3

20. A kutatás-fejlesztés, a megújuló
energiaforrások hasznosításának céljára
szolgáló terület

2,2

21. Állat- és növénykertek területe

-30,21

+0,68

+1,02

-0,01

-0,01

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

-10,07

3

27. Mezőgazdasági üzemi terület

0,7

28. Egyéb, helyi sajátosságot hordozó terület
(K-Ta, K-Pi)

1,5

29. Autópályák, autóutak, valamint főutak

0,5

30. Országos mellékutak, helyi gyűjtőutak,
kiszolgálóutak, kerékpár- és gyalogutak,
valamint vasúti pályák

0,6

31. Zöldterület 3 ha felett

8

32. Zöldterület 3 ha alatt

6

+0,01

+0,06

33. Védelmi célú erdő

9

+3,13

+28,17

34. Rekreációs erdőterület

9

35. Egyéb erdőterület

9
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36. Kertes mezőgazdasági terület
37. Általános mezőgazdasági terület

5

-6,48

-32,40

3,7

+6,52

+24,12

+6,48

+20,74

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

51. Burkolt köztér

0,3

52. Fásított köztér, sétány

1,2

53. Egyéb, helyi sajátosságot hordozó terület
65% zöldfelülettel (Kb-Szt)

3,2

Összesítés:

+10,89

MEGFELEL!
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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” – Kunszállás szerkezeti tervében a K-Ta jelű újonnan keletkező
beépítésre szánt terület a községtesttől elkülönülve, szigetszerűen helyezkedik el, nem okozza
a települések összenövését. A 2. ügyben keletkező Lf lakóterület a már meglévő községtest
minimális mértékű kiegészítését eredményezi, a törvényi előírás teljesülését nem befolyásolja.
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”.
Új beépítésre szánt különleges tanyai gazdasági, valamint falusias lakóterület az 1-2. helyszínen,
összesen 0,42 hektáron jön létre, mindkettő érint termőföldet is. Az 1. helyszínen 1726 m2 Gy2
(átlagosnál gyengébb) gyümölcsös, a 2. helyszínen 132 m2 Sz3 minőségű, átlagosnál jobb szántó
található. A 2. ügy helyhez kötöttnek minősül a művelésből való végleges kivétel szempontjából.
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”. Kunszállás
Önkormányzata meghozta az erről szóló 75/2022.(VI.27.) ÖH. számú határozatát.
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 igényekhez való igazítása miatt az 1. és 2. ügy
helyszínén, 0,42 hektáron keletkezik új beépítésre szánt terület. Az 1. helyszín nem
csatlakozik a meglévő települési területhez, a Fülöpjakab felőli igazgatási határ közelében,
szigetszerűen helyezkedik el, nem okozza a települések összenövését, mivel kiterjedt
mezőgazdasági- és erdőterület övezi. A 2. ügyben keletkező Lf lakóterület a meglévő
lakótelkekhez kapcsolódik. A községnek nincsenek barnamezős területei.
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Kunszállás Önkormányzata mérlegelte a jogszabályban írt szempontokat és meghozta a döntéséről
szóló 75/2022.(VI.27.) ÖH. számú Képviselő-testületi határozatát.
Az OTrT 13. § (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.” A törvényben
előírt véderdő kijelölés a 3. helyszínen, 3,13 hektáron történik meg, amely nagyobb, mint a 1.
ügyben keletkező új beépítésre szánt terület. A 2. helyszínen 612 m2 területtel bővül a
lakóövezet, amelynek közvetlen közelében nem oldható meg a zöldterület kijelölése, azonban
a 6. módosítási helyszínen 134 m2 (22 %) zöldterület jön létre. A törvényi előírás teljesül.
6. KÖZLEKEDÉSI, FÖLDTANI, KÖZMŰELLÁTÁSI ALÁTÁMASZTÁS A
MÓDOSÍTÁSHOZ
Közlekedés
A módosítás nem változtatja meg a kialakult közlekedési hálózatot és a területek megközelítését.
Az 1. ügy a Fülöpjakab felőli igazgatási határon egy
tanya telken belüli fejlesztését célozza. A határút
mentén számos tanya található, melyek megközelítése
jelenleg is megoldott.
Fotó a Fülöpjakab felőli határútról: az út általában az
év minden szakában járható a homokos talaj miatt
A 2. ügyben a belterület D-i határán lévő három
lakótelek a hátsókert irányában kismértékben bővül, a
telkek megközelítése változatlanul a Virág utcáról
történik.
Fotó a Virág utcáról: a burkolat javításra szorul

A 3. ügyben a belterülettől D-re lévő erdőrész a rendezési tervben is erdőövezetbe kerül. A terület
a Hunyadi utca folytatásában lévő széles külterületi dűlőútról jól megközelíthető.
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A 4. ügy külterületi helyszínt érint: a Polyák
Borbirtok hoz az 5401 jelű országos összekötő
útról induló makadámút vezet.
Borbirtokhoz vezető út indulása az 5401 út felől
Az 5. ügyben a belterülettől É-ra lévő
mezőgazdasági területen törlésre kerül a korábban
előirányzott sportfunkció. A helyszín a községi
temetővel átellenben található, az odavezető út a
Táncsics Mihály utca folytatása, amely a temetőig
megfelelően ki van építve, viszont a helyszín
vizsgálata alapján valószínűsíthető, hogy az
ingatlannyilvántartásban a külterületi útszakasz
közterületi határainak átvezetése még nem történt
meg.
Táncsics utca vége: folytatásában a közterülethatár földhivatali rendezése szükséges

A 6. ügyben a Táncsics utca településközponthoz közeli szakasza mentén a tervezett lakóterület
helyett piactér fejlesztése fog történni. A terület megfelelő nagyságúvá bővül, elhelyezhetők lesznek
a szükséges parkolóhelyek is.
A 7. ügyben a belterülettől Ny-ra lévő mezőgazdasági övezetben lehetővé válik épületek
elhelyezése. A helyszín a belterületi Honfoglalás utca felől és a 4. ügynél tárgyalt külterületi útról
egyaránt megközelíthető.
A 8. ügyben a lakóterületek egy részén a jelenleg előírt teleknagyságnál kisebbek is kialakíthatók
lesznek. A telkek a jelenleg kialakult utcahálózatról továbbra is megközelíthetők maradnak.
Földtani adottságok
A módosítások nincsenek kihatással a település geológiai, vízrajzi, földtani helyzetére.
Kunszállás a Duna-Tisza közi síkvidék K-i területén, ezen belül a Kiskunsági löszös hát
középső és DK-i részére eső tájegységén helyezkedik el a 106-117 mBf.-i tengerszint feletti
magasságon.
A domborzatot az ÉNy-DK-i irányú hátak és völgyek váltakozása jellemzi, a terület enyhe
lejtésű az ÉNy-DK-i folyásirányú belvízcsatornák felé mutató, fő lejtésviszonya É-ÉNy-ról DDK-i irányú. Az alacsonyabb területek a közigazgatási terület DK-i részein találhatóak. A
belterület a 110-111 mBf.-i részen települt.
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Földtani szempontból a talajképző kőzet jellemzően a lösz és löszös üledék. Környezetföldtani
szempontból a térség talajai egyöntetűen felszíni szennyeződésre erősen érzékeny porózus
képződmények.
A felszínt általában humuszos homok borítja. A talaj vízgazdálkodási szempontból nagy
víznyelésű és vízvezető képességű és gyenge víztartó képességű, vízgazdálkodás
szempontjából kedvezőtlen adottságú. A termőföld minősége gyenge-közepes, az erdők
átlagosan 3,7, a szántók 19,5 Aranykorona értékűek hektáranként.
Földtani veszélyforrás a község területén nem ismert. Nem folytatnak felszíni bányászati
tevékenységet, működő szilárd ásvány bányászati lelőhely nincs. A települést szénhidrogén
bányatelek vagy kutatási terület sem érinti.
Közműellátás
Az 1. ügyben egy tanyatelken belüli fejlesztés fog történni a család kinnélési és önellátó
gazdálkodási feltételeinek javítása érdekében. Közművek közül egyedül a villamosenergiaellátás biztosított, a kialakult területhasználatnak megfelelő igényeket közműpótlókkal lehet
megoldani.
A 2. ügy három meglévő lakótelek hátsókert felőli kiegészítését célozza, közműigénynövekmény nem merül föl.
A 3. ügyben egy meglévő erdőterületnek a kialakult állapot szerinti besorolása valósul meg,
közműellátási igény nem merül föl.
A 4. módosítási ügyben a külterületen fekvő Polyák Borbirtok szabadtéri rendezvények,
elsősorban esküvők megrendezésére irányú fejlesztése valósul meg. Az ivóvízellátás tartályos
megoldással történik, egyéb vízigényre talajvízkutakat engedélyeztetni fognak.
A szennyvízelhelyezést zárt szennyvíztárolóval oldották meg, az elszállítást engedéllyel
rendelkező vállalkozó végzi.
A csapadékvíz a területtel szomszédos Félegyházi-vízfolyás felé gravitál.
Villamosenergiát az NKM hálózatáról kapja a terület.
Az elektronikus hírközlésre parabola-antennát és mobiltelefont használnak.
Az 5. módosítási ügyben a sportolási célra jelölt magánterület visszakerül mezőgazdasági
rendeltetési kategóriába, ezért a jelenleg meglévő közműellátottsághoz képest újabb igények
nem merülnek fel. A helyszín a belterülethez közvetlenül kapcsolódik. A területen egy
lakóházas tanyatelek található. Az elektronikus hírközlésre mobiltelefont használnak. A
csapadékvíz a területtel szomszédos Félegyházi-vízfolyás felé gravitál.
A 6. módosítási ügyben a belterületen kijelölt piactér bővítésére kerül sor. A jövőbeni beépítés
során felmerülő közműigények, elektronikus hírközlés és csapadékvíz-elhelyezés a községi
hálózatokhoz kapcsolódóan valósulhat meg.
A 7. ügy helyszíne a belterülettől Ny-ra lévő mezőgazdasági terület. A módosítás lehetővé teszi
mezőgazdasági építmények és tanya elhelyezését. A terület a Honfoglalás utca felől szükség
szerint beköthető a községi közműhálózatokba.
A 8. ügy az Lf-1 lakóövezet kismértékű besűrűsödését segíti a legkisebb kialakítható
telekterület csökkentésével. A jövőbeni foghíjbeépítések során felmerülő közműigények,
elektronikus hírközlés és csapadékvíz-elhelyezés a községi hálózatokhoz kapcsolódóan
valósulhat meg.
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7. KÖRNYEZETVÉDELEM
Ebben a fejezetben Kunszállás Község jelenleg hatályos Településrendezési eszközeinek jelen
dokumentációban részletezett módosításaihoz végeztük el a környezetvédelmi értékelést arra
vonatkozóan, hogy a tervezett módosítások kapcsán a környezet várható terhelése mennyiben
fog eltérni a jelenleg hatályos tervben prognosztizáltakhoz képest.
Az értékelést a 2022. júniusban hatályos környezetvédelmi jogszabályok és előírások
figyelembevételével végeztük el.
Módosítási ügyek
Az 1-6. sorszám alatti ügyek területfelhasználási változást eredményeznek, ezért a
Településszerkezeti tervet is érintik:
Az 1. ügy egy tanyás telek továbbélését segíti. A legújabb OTÉK szerint már megengedett a
30 % beépítettség a tanyás telkeken, azonban egyelőre Kunszálláson nem alkalmazható ez az
OTÉK jelenlegi jogállapotának megfelelő előírás.
A 2. ügyben a belterülethez közvetlenül kapcsolódó, a lakótelkekkel együtt használt csekély
méretű terület kerül át lakóövezetbe.
A 3. ügyben egy meglévő külterületi erdőfolt építésjogi szempontból is erdőterületbe kerül.
A 4. ügy egy gyepes tájrészen kialakult jóléti jellegű területhasználatot támogat a terület
különleges (beépítésre nem szánt) kategóriába való áthelyezésével. A szabadidő közösségben
való eltöltése a község népességmegtartó erejére pozitív hatású, a fejlesztési koncepcióval
összhangban van.
Az 5. ügyben a tervezett sportfunkció helyett a meglévő mezőgazdasági területhasználat nyer
kijelölést. A községi sportterület más helyszínen már biztosított.
A 6. ügy a község hiányzó piacterének pótlását célozza egy tervezett lakóterület különleges
kategóriába való átsorolásával.
A 7-9. ügyekben az építési szabályok módosulnak a területfelhasználási kategória
változása nélkül.
A 7. ügyben a belterület ÉNy-i határához csatlakozó mezőgazdasági zóna érintett, ahol a
tulajdonosok a tanya kialakításának lehetőségével szeretnének élni.
A 8. ügyben a belterület Lf-1 jelű falusias lakóövezetei vannak érintve: a kialakítható telek
minimális területe lecsökken, összhangban azzal a lakossági igénnyel, hogy a szükségtelenül
nagy telkek megoszthatókká váljanak.
A 9. ügyben a telekalakítási eljárások rugalmasítása van megcélozva.
Levegőtisztaság-védelem
A településen OLM mérőállomás nem működik.
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a, a légszennyezettségi
agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet, valamint a
levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások
kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet alapján Kunszállás
levegőminősége az alábbiakban bemutatott légszennyezettséggel (10. zóna, az ország többi
területe, kivéve a kijelölt városokat) jellemezhető.
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A település levegője gyakorlatilag minden légszennyező anyagra nézve még terhelhető. A
levegő szennyezettségét döntően a hőtermelésből és a közlekedésből adódó emissziók
határozzák meg. A deflációs külterület miatt számottevő hatással van a levegő minőségére a
külterületről transzmisszió útján bekerülő természetes eredetű por is.
A tervezett módosítások – figyelembe véve a módosítások irányultságát s a módosítással érintett
területek méretét – a település levegőminőségében értékelhető változást nem fognak okozni.
Hulladékgazdálkodás
Kunszálláson a települési szilárd hulladékok rendszeres begyűjtése közszolgáltatás keretében
biztosított. A szolgáltatást az FBN NP Nonprofit Kft. végzi. A település a Csongrádi Régióhoz
tartozik. Hetente egyszer gyűjtik a vegyes hulladékot. Évente két alkalommal „házhoz menő”
lomtalanítást is biztosít a közszolgáltató.
A biológiailag lebomló hulladékok szelektív begyűjtése is megoldott a településen, havonta egy
alkalommal. A csomagolási hulladékot havonta kétszer szállítják el.
A településen begyűjtött települési szilárd hulladékok a Felgyői Regionális Hulladékkezelő
Központba kerülnek elszállításra.
A lakossági veszélyes hulladékok a Kiskunfélegyházi hulladékudvarba (Csongrádi út 2173/12
hrsz.) szállíthatók be.
A gazdasági társaságok a keletkező termelési hulladékaikat engedéllyel rendelkező
hulladékkezelőknek adják át.
Az állati eredetű veszélyes hulladékokat az ATEV Zrt. gyűjti be és szállítja a solti telephelyére.
A tervezett módosítások a település hulladékgazdálkodásának szerkezetében és volumenében
érdemi változást nem fognak eredményezni.
53

Vízellátás, szennyvízelhelyezés
A község víziközműveit a Bácsvíz Zrt. üzemelteti. Kunszállás víziközműhöz 2 db mélyfúrású
kút tartozik, melyek 156,0 m – 284,0 m mélységközben települt vízadó rétegeket szűrőznek. A
kutakból kitermelt víz az 506 m3/nap kapacitású vas-, mangán- és arzénmentesítő technológiára
jut. A víz fertőtlenítése nátrium-hipoklorittal történik. A tisztított víz tárolására 2×25
m3 tárolókapacitású, vasbeton szerkezetű térszíni tároló áll rendelkezésre. A víz
nyomásfokozást követően jut az elosztóhálózatba és a víztoronyba. A településen kiépített
vízelosztó hálózat körvezetékes rendszerű, jellemzően azbesztcement, KM-PVC és KPE
anyagú csővezetékekből áll, melyek átmérője 80-110 mm között.
A vízigények közötti időbeli különbségek kiegyenlítése, a szükséges nyomás és eseti jelleggel
fellépő tűzivíz igény biztosítása céljából 50 m térfogatú acél szerkezetű víztorony áll
rendelkezésre a településen.
A településen szolgáltatott ivóvíz minősége megfelel a vonatkozó hatályos jogszabályi
előírásoknak.
Közüzemi csatornahálózattal a település nem rendelkezik. A településen keletkező szennyvizek
jelentős része elszikkasztásra kerül. A zárt szennyvízgyűjtőkben keletkező szennyvizek
településtisztasági szolgáltatás igénybevételével szippantással kerülnek elszállításra, a
fogadására engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító telepre (Kiskunfélegyháza).
A tervezett módosítások kapcsán létesítmények csak akkor engedélyezhetők, ha az építtető
biztosítja a keletkező szennyvizeknek a vonatkozó hatályos jogszabályoknak történő
elhelyezését.
Kunszállás területét a felszín alatti vizek állapota szempontjából a 27/2004. (XII. 25.) KvVM
rendelet, figyelembe véve a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait, az „érzékeny”
területek közé sorolja.
A szennyezettségi határértékek tekintetében a 6/2009 (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes
rendelet az irányadó.
A mennyiben a létesítmények engedélyezésekor az országos érvényű előírások következetesen
érvényesítésre kerülnek a felszíni- és a felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi állapota nem
kerül veszélybe.
A tervezett módosítások a település vízigényében és a keletkező szennyvizek minőségében
érdemi változást nem fognak okozni.
Zajvédelem
Zajvédelmi rendeletek:
A településrendezési terv zajvédelmi felülvizsgálatát a jelenleg érvényes rendeletek alapján kell
elvégezni.
Jelenleg érvényes zajvédelmi rendeletek:
- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabályairól
- 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának,
valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról
- 27/2008. (XII. 3.) KvVM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési
határértékek megállapításáról.
Követelmények:
A környezetbe kibocsátható zaj és rezgésterhelési határértékekről a 27/2008. (XII.3.) KvVM EüM együttes rendelet intézkedik.
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Zajvédelem
Jelen zajvédelmi vizsgálat idejében ugyanazok a zajvédelmi előírások érvényesek, mint a
településrendezési eszközök legutóbbi felülvizsgálata idején.
A környezetbe kibocsátható zaj és rezgésterhelési határértékekről a 27/2008. (XII.3.) KvVM EüM együttes rendelet intézkedik.
A módosítással érintett terület-felhasználási és a zajvédelmi kategóriák összevetése
Településrendezési kategória
általános mezőgazdasági
Má
terület
Ev
védelmi erdőterület

Lf

Lakóterület, falusias beépítésű

K-Ta

Különleges tanyai
gazdálkodási terület
Különleges rendezvényterület
Különleges piactér terület

Kb-Rt
Kp

Zajvédelmi kategória
Gazdasági terület
Gazdasági terület
Lakóterület (kisvárosias,
kertvárosias, falusias, telepszerű
beépítésű), különleges területek
közül az oktatási létesítmények
területe, a temetők, a zöldterület
Gazdasági terület
Gazdasági terület
Gazdasági terület

A módosítások környezetvédelmi vizsgálata
A módosítás során kismértékben keletkezik új beépítésre szánt terület, viszont más esetekben
megszűnik a kijelölt beépítési terület. Összességében csökken a beépítésre szánt területek
nagysága.
Új beépítésre szánt különleges tanyai gazdasági, valamint falusias lakóterület az 1-2. helyszínen,
összesen 0,42 hektáron jön létre, mindkettő érint termőföldet is. Az 1. helyszínen 1726 m2 Gy2
(átlagosnál gyengébb) gyümölcsös, a 2. helyszínen 132 m2 Sz3 minőségű, átlagosnál jobb szántó
található. A 2. ügy helyhez kötöttnek minősül a művelésből való végleges kivétel szempontjából.
A biológiai aktivitásérték (BIA) vizsgálata kimutatta, hogy a község területeinek a
Településszerkezeti terv alapján értelmezett BIA-értéke növekszik (+10,84 pont).
Az egyes ügyek értékelésénél alapvetően feltételeztük, hogy a tevékenységek engedélyezésénél
a hatóságok a mindenkor hatályos környezetvédelmi jogszabályokban foglalt előírások
betartásának érvényt szereznek.
Amennyiben a módosítási területeken tervezett létesítmény vagy tevékenység a környezeti
hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
kormányrendelet (jelenleg: 314/2005. (XII. 25.) Korm. r.) hatálya alá tartozik, akkor az építés
hatósági ill. egyéb hatósági eljárás csak a hivatkozott rendeletben előírt környezetvédelmi
hatósági eljárás lefolytatása után indítható el.
1. helyszín
Tanyafejlesztés megvalósítása érdekében a jelenlegi Má általános mezőgazdasági
területfelhasználást a K-Ta jelű beépítésre szánt különleges tanyai gazdálkodási területi
besorolás váltja fel. A legújabb OTÉK szerint már megengedett a 30 % beépítettség a tanyás
telkeken, azonban egyelőre Kunszálláson nem alkalmazható ez az OTÉK jelenlegi
jogállapotának megfelelő előírás.
Levegőtisztaság-védelem, vízvédelem, földtani közeg védelem
A tervezett módosítás, figyelembe véve a módosítással érintett terület méretét és a módosítás
irányultságát, a környezeti elemek minőségében értékelhető változást nem fog okozni.
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Zajvédelem
Zajvédelmi szempontból mindkét besorolás gazdasági terület kategóriába tartozik. A
megengedett zajterhelések nem módosulnak. Környezetét zavaró zajforrás megjelenése nem
valószínű. Az átminősítésnek zajvédelmi akadálya nincs.
2. helyszín
A belterülethez közvetlenül kapcsolódó, a lakótelkekkel együtt használt csekély méretű Má
általános mezőgazdasági terület lakóövezetbe kerül át. A területet jelenleg is a lakótelkekkel
együtt használják.
Levegőtisztaság-védelem, vízvédelem, földtani közeg védelem
A tervezett módosítás, figyelembe véve a módosítással érintett terület méretét és a módosítás
irányultságát, a környezeti elemek minőségében értékelhető változást nem fog okozni.
Zajvédelem
Zajvédelmi szempontból a módosítási területen a megengedett zajterhelések csökkennek,
viszont épület nem található a területen, ezért az átminősítésnek zajvédelmi következménye
nincs.
3. helyszín
Egy meglévő külterületi erdőfolt építésjogi szempontból is erdőterületbe kerül a jelenlegi Má
általános mezőgazdasági területfelhasználás helyett.
Levegőtisztaság-védelem, vízvédelem, földtani közeg védelem
A tervezett módosítás környezeti elemek minőségében értékelhető változást nem fog okozni.
Zajvédelem
Zajvédelmi szempontból mindkét besorolás gazdasági terület kategóriába tartozik. A
megengedett zajterhelések nem módosulnak. Környezetét zavaró zajforrás megjelenése nem
valószínű. Az átminősítésnek zajvédelmi akadálya nincs.
4. helyszín
A szabadidő közösségben való eltöltését, ezáltal és a község népességmegtartó erejének
növelését célozza meg a kialakult jóléti jellegű területhasználat bővítése: Mk kertes és Má
általános mezőgazdasági területből Kb-Rt jelű beépítésre nem szánt különleges
„Rendezvényterület” új kategóriába kerül át a rendezvényhelyszín.
Levegőtisztaság-védelem, vízvédelem, földtani közeg védelem
A tervezett módosítás, figyelembe véve a módosítással érintett terület méretét és a módosítás
irányultságát, valamint a megengedett alacsony beépítettségi mértéket, a környezeti elemek
minőségében értékelhető változást nem fog okozni. A gyephasználat túlnyomórészt megmarad.
Zajvédelem
Zajvédelmi szempontból mindkét besorolás gazdasági terület kategóriába tartozik. A
megengedett zajterhelések nem módosulnak. Az átminősítésnek zajvédelmi akadálya nincs.
5. helyszín
A tervezett sportfunkció helyett a meglévő mezőgazdasági területhasználat nyer kijelölést a
helyszínen, mivel a községi sportterület más helyszínen már biztosított: Ksp különleges
területből Má általános mezőgazdasági területbe kerülnek át az érintett telkek.
Levegőtisztaság-védelem, vízvédelem, földtani közeg védelem
A tervezett módosítás a meglévő állapot megtartására irányul, a környezeti elemek
minőségében értékelhető változást nem fog okozni.
Zajvédelem
Zajvédelmi szempontból mindkét besorolás gazdasági terület kategóriába tartozik. A
megengedett zajterhelések nem módosulnak. Az átminősítésnek zajvédelmi akadálya nincs.
6. helyszín
A község hiányzó piacterének pótlását célozza ez az ügy egy tervezett lakóterület átsorolásával:
Lf jelű falusias lakóterület helyett Kp jelű különleges Piactér lesz kijelölve a beépítetlen telken.
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Levegőtisztaság-védelem, vízvédelem, földtani közeg védelem
A tervezett módosítás, figyelembe véve a módosítással érintett terület méretét és a módosítás
irányultságát, valamint a megengedett alacsony beépítettségi mértéket, a környezeti elemek
minőségében értékelhető változást nem fog okozni.
Zajvédelem
Zajvédelmi szempontból a módosítási területen a megengedett zajterhelés növekszik, viszont
épület nem található a területen, ezért az átminősítésnek zajvédelmi következménye nincs.
7. helyszín
A belterület ÉNy-i határához csatlakozó mezőgazdasági zónában a tulajdonosok a tanya
kialakításának lehetőségével szeretnének élni: az Má általános mezőgazdasági terület továbbra
is érvényes, de az érintett telkek övezeti besorolása megengedi majd a jelenleg tiltott
épületelhelyezést.
Levegőtisztaság-védelem, vízvédelem, földtani közeg védelem
A tervezett módosítás mezőgazdasági jellegű épület-elhelyezést tesz lehetővé a megengedett 3
% beépítettségi mérték erejéig. A beavatkozás nagyságát tekintve a környezeti elemek
minőségében értékelhető változást nem fog okozni.
Zajvédelem
Zajvédelmi szempontból a mezőgazdasági terület kategória megmarad, a megengedett
zajterhelések nem módosulnak. Az átminősítésnek zajvédelmi akadálya nincs.
8. helyszín
A belterület Lf-1 jelű falusias lakóövezetei vannak érintve: a kialakítható telek minimális
területe lecsökken, összhangban azzal a lakossági igénnyel, hogy a szükségtelenül nagy telkek
megoszthatókká váljanak. A területfelhasználási kategória nem változik.
Levegőtisztaság-védelem, vízvédelem, földtani közeg védelem
A tervezett módosítás néhány lakótelek megosztási lehetőségét teremti meg, a környezeti
elemek minőségében értékelhető változást nem fog okozni.
Zajvédelem
Zajvédelmi szempontból a lakóterületi kategória megmarad, a megengedett zajterhelések nem
módosulnak. Az átminősítésnek zajvédelmi akadálya nincs.
Összefoglaló értékelés
A Településrendezési eszközök részleges módosítása figyelembe veszi a hatályos
jogszabályokat, az országos és megyei tervet és a település fejlesztési koncepcióját.
A tervezett változtatások lokálisan az adott települési környezetben a megengedett mértékű,
kockázatok nélküli környezetterhelésekkel valósíthatók meg és tarthatók fenn.
A szerkezeti tervet érintő módosítások csak lokálisan kisebb területi egységeket érintenek.
Jellegüknél fogva nem változtatják meg a település tájszerkezetét, zöldfelületeinek rendszerét.
A tervmódosítások kapcsán csak minimális mértékben keletkezik új beépítésre szánt terület, a
biológiai aktivitásérték a fordított irányú változások (a beépítésre szánt kategóriából kivett
területek) miatt összességében növekszik.
Levegővédelmi, vízvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból összességében a tervezett
változtatások az eredeti tervhez képest a település egészére nézve értékelhető változást nem
eredményeznek.
Amennyiben a módosítási területeken tervezett létesítmény(ek) és/vagy tevékenységek a
környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartoznak, akkor az építés hatósági ill. egyéb
hatósági eljárás csak a környezetvédelmi hatósági eljárás lefolytatása után indítható el.
A környezetvédelmi szabályozás tekintetében a mindenkor aktuális hatályos országos
jogszabályi előírásokat és a hatályos Településrendezési eszközök előírásait kell alkalmazni.
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8. ÖRÖKSÉGVÉDELEM
Jelen módosítási eljáráshoz előzetesen adatszolgáltatást kért a nagyközség a BKMKH-KJH
Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályától. A 2022. évi örökségvédelmi
adatszolgáltatás szerint frissül a régészeti lelőhelyek ábrázolása a tervlapokon. Néhány lelőhely
eddig nem volt feltüntetve, vagy eltérő határvonallal volt megjelenítve.
Régészeti lelőhelyek új ábrázolása a tervlapokon (2022. évi országos nyilvántartás)

A belterülettől Ny-ra lévő 7. számú helyszín lelőhellyel érintett része „be nem építhető telekrész”
szabályozással van védve a bolygatástól.
Kunszálláson nem tartanak nyilván műemléket. A Kunszállás településképének védelméről
szóló 6/2019. (IV.30.) helyi rendelettel az önkormányzat védelem alá vonta a helyi építészeti
értékeket. A módosítási helyszíneken nem találhatók helyi építészeti örökségvédelmi értékek.
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9. A TERVEZÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI HÁTTERE
Kunszállás Község Településfejlesztési Koncepcióját 2010-ben fogadta el a képviselő-testület
a Településrendezési eszközök átfogó módosításához kapcsolódóan (készítette: Szilberhorn
Erzsébet Építészműhely Kft. Kecskemét).
A most folyó módosítás 1. számú ügye (K-Ta különleges tanyagazdasági terület kijelölése)
összhangban van a dokumentum alábbi gazdaságfejlesztési céljával:
„A térség gazdaságának leghangsúlyosabb ágazata a mezőgazdaság A kisüzemi
mezőgazdaságból élőknek kialakulóban van egy megerősödő rétege. Ezek a gazdaságok
élnek, és eltartanak egy-egy családot és esetenként egy-két idénymunkára felfogadott
alkalmazottat. Az önkormányzat feladata elősegíteni, hogy a tanyán gazdálkodók
megfelelő szolgáltatásokhoz és információhoz juthassanak.”
A 2. ügyben lakóterület bővül a belterületi határon. A koncepció támogatja ezt a fejlesztési
szándékot, amikor leszögezi:
„A belterület és a tanyás terület arányos fejlesztése biztosítandó a településrendezéssel és
az építési szabályozással. Belterület fejlesztése a meglévő településszerkezet
továbbfejlesztésével történhet. A fejlesztések a meglévő belterületen belül és annak
kiterjesztésével biztosíthatók.”
A 3. ügyhöz (erdőkijelölés) nem kapcsolódik közvetlenül fejlesztési cél, viszont a dokumentum
közvetve szól a mozaikos erdőterületekről, amikor megállapítja:
„Az igazgatási területet a táji, természeti adottságokat követő szerkezet és területhasználat
határozza meg. A területfelhasználási elemek: szőlő, gyümölcsös, szántó, erdő és
gyepterületek mozaikosan jelennek meg.”
A 4. ügyben kijelölt borbirtok-bővítéshez hasonló tárgyú, és annak közelében lévő helyszínhez
kötődő módosítás 2010-ben is történt, melyet a koncepció támogatott. A borbirtok
rendezvényterületi jellege a község turisztikai attrakcióihoz tartozik, s mint ilyen a koncepció
következő céljához köthető:
„A turizmus jelentősége a lehetőségekhez képest szerény, a helyi lakosság megélhetésében
ma még meglehetősen kicsiny szerepe van. A turisztikai lehetőségek, adottságok
összehangolásával, szervezésével, fejlesztésével egy sajátos, egyedi arculat kialakításával
azonban a turizmus a térség egyik számottevő gazdasági ágazatává fejleszthető.”
Az 5. ügyben a mezőgazdasági hasznosítású terület a kialakult állapot szerinti szabályozást
nyer. A mezőgazdaságot a község legfontosabb gazdasági ágazataként nevezi meg a koncepció.
A 6. ügyben bővítésre tervezett piactér ugyancsak a mezőgazdasághoz, a helyi termékek
helyben történő piacra jutásához kötődik.
A 7. ügy szintén a mezőgazdasági tájhasználat igényeihez igazodik.
A 8. ügy a lakóterületek fejlesztésével a népesség növekedéséhez és a laksoság
elégedettségéhez járulhat hozzá.
A folyamatban lévő módosítás hozzájárulhat a kitűzött célok eléréséhez. A képviselő-testület a
az 1/2022. (I.28.), 44/2022. (IV.4.) és 45/2022. (IV.4) ÖH. határozataival támogatta a
módosítási ügyeket, ezzel deklarálva, hogy azok céljai összhangban vannak a fent említett
településpolitikai elhatározásokkal.
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10.
TERÜLETRENDEZÉSI
TERVEKKEL
BEMUTATÁSA, MEGFELELTETÉS

VALÓ

ÖSSZEFÜGGÉSEK

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet 3. § (3) bekezdésének 6. pontja a településszerkezeti terv kötelező alátámasztó
munkarészei között előírja „a területrendezési terv(ek) és a településszerkezeti terv összhangját
igazoló térkép és leírás (számítás)” készítését. Jelen fejezet ennek az előírásnak tesz eleget.
A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi
CXXXIX. törvény (továbbiakban OTrT), valamint a területrendezési tervek készítésének és
alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) Kormányrendelet
(továbbiakban MVM rendelet) rendelkezik az ország területeinek használati módjáról és
szabályairól.
A megyei terv tekintetében a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2020.
(VII.8.) önkormányzati rendelete által hatályba léptetett területrendezési tervet vesszük alapul.
Magyarország területrendezési tervével (OTrT) való összhang vizsgálata
Kunszállás térsége Magyarország Szerkezeti Tervében – részlet
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Kunszállás Magyarország Szerkezeti Tervében – nagyított részlet

Jelmagyarázat kivonata:
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Országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok
Az OTrT által kijelölt országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatokat és egyedi
építményeket a településszerkezeti terv módosítása nem változtatja meg.
Kunszállás Településszerkezeti terve az OTrT jelenleg érvényes szerkezeti elemeit
változatlanul a következők szerint jeleníti meg:
1. M5 gyorsforgalmi út – meglévő szakasz: Budapest - Kecskemét - Kiskunfélegyháza Szeged - Röszke - (Szerbia) – a nyomvonalat a szerkezeti terv tartalmazza.
2. Meglévő nagynyomású nemzetközi és hazai szénhidrogén-szállító vezetékek:
▪ 312. számon nyilvántartott Szank – Bugac – Városföld
▪ 313. számon nyilvántartott Szank – Bugac – Városföld
▪ 335. számon nyilvántartott Városföld – Bugac – Szank – Kiskunhalas – Jánoshalma
– Baja – (Báta)
Országos területfelhasználási térségek
Az ország szerkezeti terve Kunszálláson a területeket többnyire valós használatuknak
megfelelően sorolja be mezőgazdasági illetve erdőtérségbe, vagy települési térségbe. A
térségeket nem kell összevetni a Településszerkezeti terv területfelhasználási egységeivel.
Országos övezetekkel való összhang vizsgálata
Az OTrT 19. § (1) bekezdés szerint az országos övezetek a következők (a Kunszállást is érintő
övezetek kiemelve):
1. ökológiai hálózat magterületének övezete,
2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete,
3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete,
4. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete,
5. jó termőhelyi adottságú szántók övezete,
6. erdők övezete,
7. erdőtelepítésre javasolt terület övezete,
8. tájképvédelmi terület övezete,
9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete,
10. vízminőség-védelmi terület övezete,
11. nagyvízi meder övezete,
12. VTT-tározók övezete,
13. honvédelmi és katonai célú terület övezete.
Ökológiai hálózat – a jelen módosításhoz a hálózat lehatárolását a Kiskunsági Nemzeti Park
Igazgatóság (KNPI) közölte a 2022. évi adatszolgáltatásában. A módosítási területekkel való
összevetéshez a KNPI EOV-helyes adatait használjuk.
Ökológiai hálózat magterülete – olyan természetes vagy természetközeli élőhelyek tartoznak
az övezetbe, amelyek az adott területre jellemző természetes élővilág fennmaradását és
életkörülményeit hosszú távon biztosítani képesek, és több védett vagy közösségi jelentőségű
fajnak adnak otthont. Kunszálláson a Félegyházi-vízfolyás melletti gyep tartozik az övezetbe.
A módosítási területek az övezeten kívül esnek.
Ökológiai hálózat ökológiai folyosó területe – többnyire természetes eredetű,lineáris
kiterjedésű, folytonos vagy megszakított élőhelyek, élőhely-sávok, élőhelymozaikok, élőhelytöredékek, élőhelyláncolatok alkotják, melyek alkalmasak az ökológiai hálózathoz tartozó
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egyéb élőhelyek közötti biológiai kapcsolatok biztosítására. Kunszálláson a Félegyházivízfolyás képezi az övezetet. A módosítási területek az övezeten kívül esnek.
Ökológiai hálózat pufferterület Kunszálláson nincs kijelölve.
OTrT 3/1 melléklet részlet: Országos ökológiai hálózat Kunszállás környékén

Országos ökológiai hálózat a KNPI 2022. évi adatszolgáltatása szerint (az előző ábrához
hasonló színezéssel)

64

Nagyított részlet:
Kunszállás területe nem tartozik bele a kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetébe.
OTrT 3/2 melléklet részlet: Kiváló szántóterület övezete Bács-Kiskun megye középső sávjában

Kunszállás területe nem tartozik bele a jó termőhelyi adottságú szántók övezetébe.
Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete az MVM rendelet 1. mellékletében – Kunszállás
térsége
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Erdők övezete – az OTrT-ben megállapított övezet, amelybe az Országos Erdőállomány
Adattárban szereplő erdők és az erdőgazdálkodási célokat közvetlenül szolgáló földterületek
tartoznak. Az övezet lehatárolását EOV-helyes digitális állományként a Lechner Tudásközpont
adattárából lehetett letölteni.
Az OTrT előírja: „Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a településrendezési eszközében legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell
sorolnia”, néhány területet, pl. a törvény hatálybalépését megelőzően kijelölt beépítésre szánt
területeket, valamint a települési térség területein lévő erdők övezetének területét a számításnál
figyelmen kívül kell hagyni. A módosítási területek közül a 3. az övezeten belül található.
A 3. ügy helyszíne a módosítás keretében erdőterületbe kerül át az erdőövezettel összhangban.
OTrT 3/3 melléklet részlet: Erdők övezete Kunszállás környékén

Erdők övezete és módosítási területek
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Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a településrendezési eszközében
legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolnia. Kunszállás
Településtervében az erdőterülettel való lefedettség nem biztosított, erről a Településrendezési
eszközök soron következő, teljes eljárásos módosítása, vagy az új Településterv készítése során
gondoskodni kell.
Az országos erdőtérség területe:
131,0 hektár
Az országos erdőövezet területe:
130,9 hektár
ezen belül erdőtérségben lévő rész:
129,7 hektár (100,00 %)
Szerkezeti tervi erdőterülettel le nem fedett övezetrészek területe:
9,6 hektár (7,4 %)
Szerkezeti tervi erdőterülettel lefedett övezetrészek területe:
120,1 hektár: 92,6 %
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Erdőtelepítésre javasolt terület övezete – miniszteri rendeletben megállapított övezet, amelybe
olyan területek tartoznak, amelyeknek erdőgazdálkodásra való alkalmassága termőhelyi
viszonyaik alapján kedvező és az erdőtelepítés környezetvédelmi szempontból szükséges vagy
indokolt. Kunszállás nem érintett az övezetben.
MVM rendelet 2. melléklet részlet: Erdőtelepítésre javasolt terület övezete

Kunszállás a következő ábra szerint nem érintett a tájképvédelmi terület övezetében.
MVM rendelet 3. melléklet részlet: Tájképvédelmi terület övezete
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Kunszállás a következő ábra szerint nem érintett a világörökségi és világörökségi várományos
területek övezetében.
OTrT 3/4 melléklet részlet: Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete

Országos vízminőségvédelmi terület övezete – miniszteri rendeletben megállapított, a megyei
területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe 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.
Kunszállás nem érintett az övezetben.
MVM rendelet 4. melléklet részlet: Vízminőség-védelmi terület övezete
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Kunszállás területe az alábbi ábra szerint nem tartozik bele a nagyvízi meder övezetébe.
MVM rendelet 5. melléklet részlet: Nagyvízi meder övezete

Kunszállás területe az alábbi ábra szerint nem tartozik bele a honvédelmi és katonai célú
területek övezetébe.
OTrT 3/5 melléklet részlet: Honvédelmi és katonai célú területek övezete

70

Kunszállás területe az alábbi ábra szerint nem tartozik bele a VTT tározók övezetébe.
MVM rendelet 6. melléklet részlet: VTT tározók övezete

Egyéb törvényi előírásoknak való megfelelés vizsgálata
Kunszállás a Kunsági borvidékbe tartozó település, ezért az Önkormányzat megkérte a város
borszőlő termőhelyi kataszteri területeinek kimutatását a Nemzeti Földügyi Központtól. A
lehatárolásokat EOV-helyes digitális állományban, ingyenesen szolgáltatta a szervezet.
Borvidéki település borszőlő termőhelyi katasztere I-II. osztályú területeihez tartozó földrészlet
– a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével – nem minősíthető beépítésre szánt
területté.
Országos borszőlő termőhelyi
kataszteri terület és a módosítási
területek összevetése
A 4. számú módosítási helyszín
érintett az övezetben, de ebben az
ügyben nem
keletkezik
új
beépítésre szánt terület, a törvényi
előírás teljesül.
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Az OTrT 13. § (2) bekezdés értelmében a „Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és
II. osztályú területeihez tartozó földrészlet - a különleges mezőgazdasági üzemi terület
kivételével - nem minősíthető beépítésre szánt területté”. Kunszálláson csekély kiterjedésűek a
területek, ezeket nem érintik a módosítás alá vont helyszínek. A termőhelyek a
https://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-noveny webhelyen szerepelnek, az adatok következők:
Nyilvántartási Helyrajzi
sorszám
szám

26422
26414
26415
26416
26417
26418
26419
26420
26421
26423
26424
26413

0225/7
0210/13
0211/1
0212/1
0213/1
0214/1
0217/2
0221/1
0222/1
0249/10
0249/11
012/104,114

Alkalmas
Feltételes
terület (ha) terület (ha)

30
5
3
2
3
4
6
15
16
6
43
1,2

9
19
15
10
15
22
9
10
9
1
0
0

Fajta

SZILVA
MEGGY, KAJSZI
MEGGY, KAJSZI
MEGGY, KAJSZI
MEGGY, KAJSZI
MEGGY, KAJSZI
MEGGY, KAJSZI
MEGGY, KAJSZI
MEGGY, KAJSZI
MEGGY, SZILVA
MEGGY, SZILVA
ALMA, MEGGY, SZILVA, DIÓ

A fenti táblázatban a halványított helyrajzi számok és adatok nem tartoznak Kunszállás
igazgatási területéhez az alábbi igazolás értelmében:

72

Gyümölcs termőhelyi kataszteri terület és a módosítási területek összevetése

Bács-Kiskun Megye Területrendezési tervével való összhang vizsgálata
A megyei terv tekintetében a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2020.
(VII.8.) önkormányzati rendelete által hatályba léptetett területrendezési tervet vesszük alapul.
Kunszállás és környéke Bács-Kiskun Megye Szerkezeti Tervében – részlet
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BKMTrT szerkezeti terv jelmagyarázat
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Térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények
A térségi elemeket a módosítás nem változtatja meg. Ezek az elemek a következők (amely
elem mellett nem szerepel eltérő megjegyzés, azt a településszerkezeti terv jól tartalmazza):
1. Térségi szerepű összekötő utak - Meglévő szakasz: A belterületet Ny-K-i irányban
keresztező 5401 jelű Városföld-Kunszállás országos összekötőút.
2. Térségi kerékpárút – Tervezett szakasz: Egyéb kerékpárút. A nyomvonal:
Kecskemét (32.) – Városföld – Kunszállás – Fülöpjakab – Bugac – (51. Csongrádi
kerékpárútvonal Bugac és Kiskunmajsa közötti szakasza) – Kiskunmajsa – Kömpöc –
(Kistelek – Ópusztaszer. A településszerkezeti tervben jelenleg is szerepel az 5401 jelű
út mellett.
3. Térségi jelentőségű 5-50 MW közötti névleges teljesítőképességű erőmű - Meglévő:
A településszerkezeti tervben jelenleg nem szerepel Kb-En jelű terület.
4. Térségi jelentőségű 5-50 MW közötti névleges teljesítőképességű erőmű Tervezett: A településszerkezeti tervben jelenleg nem szerepel Kb-En jelű terület.
5. Térségi belvíz- és öntözőcsatorna - Félegyházi-vízfolyás nyomvonala.
BKMTrT területfelhasználási térségei
BKMTrT Területfelhasználási térségek kiterjedése Kunszálláson (igazgatási terület: 2084 ha)
Mezőgazdasági térség:
Erdőgazdálkodási térség:
Vízgazdálkodási térség:
Települési térség:

1813 ha
131 ha
2 ha
138 ha

87 %
6%
0%
7%

Kunszállás településszerkezeti terv területfelhasználási adatai (2022 évi módosítással együtt)
Mezőgazdasági terület:
1624 ha
78 %
Erdőterület:
129 ha
6%
Vízgazdálkodási terület:
9 ha
0%
Beépítésre szánt terület:
135 ha
7%
Egyéb kategóriába tartozik:
187 ha
9%
Erdőgazdálkodási térség megfeleltetés:
Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a településrendezési eszközében
legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolnia. Kunszállás
Településszerkezeti terv erdőterületeinek összevetése a megyei erdőgazdálkodási térséggel az
országos Erdők övezete fejezetrészben szerepelt. Kunszállás Településtervében az erdőterülettel
való lefedettség nem biztosított, erről a Településrendezési eszközök soron következő, teljes
eljárásos módosítása, vagy az új Településterv készítése során gondoskodni kell.
Mezőgazdasági térség megfeleltetés
Az OTrT 11. § b) pont előírja: „a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át
elsődlegesen a mezőgazdasági terület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a
fennmaradó rész természetközeli terület, - nagyvárosias lakóterület és vegyes terület kivételével
- beépítésre szánt terület vagy különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra
szolgáló terület területfelhasználási egységbe sorolható;”. Az alábbi ábra kimutatása szerint
Kunszállás Tszt-ben 95,9 %-ban van lefedve a térség területe, a törvényi előírásnak megfelel.
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Kunszállás módosított Településszerkezeti terv mezőgazdasági területeinek összevetése a
megyei mezőgazdasági térséggel

BKMTrT övezetei
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2020. (VII.8.) önkormányzati rendelete
(továbbiakban: megyei területrendezési szabályzat) a következő megyei övezeteket állapítja
meg (a Kunszállást érintő övezetek kiemelve):
„5. § (2) Az OTrT-ben és az MvM rendeletben meghatározott megyei övezetek közül
a) az ásványi nyersanyagvagyon övezetét a 3/9. melléklet,
b) a rendszeresen belvízjárta terület övezetét a 3/10. melléklet,
c) a tanyás területek övezetéhez tartozó települések területét a 3/11. melléklet, és
d) a földtani veszélyforrás terület övezetét a 3/12. melléklet
tartalmazza.
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(3) Az OTrT 24. §-a alapján egyedileg meghatározott megyei övezetek közül
a) a városkörnyéki településegyüttesek övezetéhez tartozó városkörnyékeket a 3/13.
melléklet,
b) a különleges eszközökkel fejlesztendő területek övezetét a 3/14. melléklet,
c) a gépjárműgyártási beszállítói terület övezetét a 3/15. melléklet,
d) a híd gazdaságfejlesztési térség övezetét a 3/16. melléklet,
e) az együtt élő négy város térségének övezetét a 3/17. melléklet,
f) a kötött pályás gazdasági terület övezetét a 3/18. melléklet,
g) az általános turisztikai fejlesztés övezetét a 3/19. melléklet,
h) a pusztai turizmusfejlesztés övezetét a 3/20. melléklet,
i) a pincefalvak övezetét a 3/21. melléklet,
j) a gyógyhelyek és gyógyfürdők övezetét a 3/22. melléklet,
k) a Duna menti térség övezetét a 3/23. melléklet,
l) a natúrpark terület övezetét a 3/24. melléklet,
m) a napelempark elhelyezésére szolgáló különleges övezetet a 3/25. melléklet,
n) a geotermikus energia hasznosítását szolgáló övezetet a 3/26. melléklet, és
o) a klímaváltozással fokozottan érintett térség övezetét a 3/27. melléklet
tartalmazza.”
Az ásványi nyersanyagvagyon övezete az OTrT fogalommagyarázata értelmében „a megyei
területrendezési tervben megállapított övezet, amelyben a megállapított bányatelekkel lefedett,
valamint bányatelekkel le nem fedett, az állam kizárólagos tulajdonát képező, az állami ásványi
nyersanyag és geotermikus energiavagyon nyilvántartás szerint nyilvántartott ásványi
nyersanyagvagyon területei találhatók”. Kunszállás nem érintett az övezetben.
BKMTrT 3/9. melléklete – részlet:
Ásványi nyersanyagvagyon övezete

A rendszeresen belvízjárta terület övezetébe az OTrT szerint „a síkvidéki vagy enyhe
lejtésviszonyokkal
rendelkező
területek azon mélyebb részei
tartoznak, ahol a helyi csapadék egy
része
átmeneti
vízfelesleg
formájában, nagyobb mennyiségben
és
gyakorisággal
összegyűlik”.
Kunszállás
nem
érintett
az
övezetben.
BKMTrT 3/10. melléklete – részlet:
Rendszeresen belvízjárta terület
övezete
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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.
BKMTrT övezeti tervlapja alapján Kunszállás egész igazgatási területe az övezetbe tartozik.
Az MvM rendelet 10. § (2) bekezdése értelmében:
„A tanyás területek övezetével érintett területre a tájfenntartó tanyai gazdálkodás és életmód
fennmaradásának elősegítése, valamint a tanyás településszerkezet és tájkarakter megőrzése
érdekében meg kell határozni
a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének
egyedi szabályait,
b) az a) pont szerinti egyedi szabályokkal érintett területre a településképi rendeletben a
településképi követelményeket.”
A megyei terv alátámasztó munkarészében nem szerepel a tanyás térséghez kapcsolódó
megállapítás. Az övezeti tervlap magyarázata közli: „A tanyás területek övezete az OTrT-nek
és a 9/2019. (VI. 14.) MvM rendeletnek megfelelően azokat a 3%-ot meghaladó külterületi
lakónépességű járásokban lévő településeket foglalja magában, ahol a település
lakónépességének legalább az 5%-a külterületen él.”.
BKMTrT 3/11. melléklete – részlet: tanyás
területek
Bács-Kiskun
Megyei
Önkormányzat
Közgyűlésének 18/2020. (VI. 26.) számú
határozata
a
Bács-Kiskun
Megye
Területrendezési
Tervével
összefüggő
intézkedésekről rögzíti:
„V.2. a tanyás térségek vidékies arculatának
megőrzése érdekében, a tanyák fenntartható, a
környezeti értékeket megőrző, innovatív
gazdasági hasznosításához kapcsolódó jó
példák gyűjtésére és széles körű bemutatására
az
Önkormányzat
szemléletformáló
programokat szervez.”
A módosítási ügyek közül az 1. meglévő
tanyás telket érint, lehetőséget nyújtva a
családi gazdaság fejlesztésére és a kinnlakásra.
Kunszállás
igazgatási
területe az alábbi ábra
szerint nem érintett a
Földtani
veszélyforrás
övezetében.
BKMTrT
3/12
övezeti
tervlap részlete: Földtani
veszélyforrás
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Kunszállás a városkörnyéki településegyüttesek övezete tekintetében Kiskunfélegyháza város
vonzáskörzetébe tartozik.
BKMTrT 3/13 övezeti tervlap részlete:
városkörnyéki településegyüttesek
A megyei területrendezési szabályzat
értelmében:
„városkörnyéki
településegyüttesek:
a
megye
városainak és a város térségéhez
tartozó olyan településeknek az
együttese, amely központi városának,
esetenként a településegyüttes más
településeinek
intézményeit,
közlekedési
és
közműhálózatait,
valamint kereskedelmi és szolgáltató
létesítményeit, munkahelyeit más, a
településegyütteshez tartozó település
lakossága is használja.” Az övezeti
tervlap magyarázata közli: „a megye
egyes
városkörnyékeihez
tartozó
területeket a terv a járási beosztás szem
előtt tartásával úgy alakítja ki, hogy
azok a lehető legteljesebben a városok
tényleges szomszédságait fedjék le,
teljes körűen, de átfedések nélkül.
Kunszállás igazgatási területe az alábbi ábra szerint nem érintett a Különleges eszközökkel
fejlesztendő terület övezetében.
BKMTrT 3/14 övezeti tervlap részlete: Különleges eszközökkel fejlesztendő területek övezete

Gazdasági, innovációs fejlesztési térségek
A megyei területrendezési szabályzat 6. § (2)-(3) bekezdése gazdasági, innovációs fejlesztési
térségeket jelöl ki, amelyek területén belül a kereskedelmi és szolgáltató gazdasági
területegységeken (Gksz) sajátos építési övezetek jelölhetők ki.
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A sajátos Gksz övezetekben a környék lakosságának, intézményeinek zavarása nélkül az OTÉK
2. mellékletében meghatározottnál az építési telek legnagyobb beépítettsége legfeljebb 10%kal nagyobb, az építési telek legkisebb zöldfelülete pedig legfeljebb 5%-kal kisebb lehet.
Jelen módosítás nem jelöl ki Gksz területegységet, ezért a kapcsolódó megyei tervi
előírások nem relevánsak.
Egyebekben élni lehet majd ezzel a
lehetőséggel
a
Településrendezési
eszközök célzott módosítása során a
következő esetekben:
Gépjárműgyártási beszállítói terület
övezetén belül: a kedvező lehetőség a
„gépjárműgyártási
beszállítást szolgáló létesítmények
számára alkalmazható, olyan, lehetőség
szerint barnamezős területeken, amelyek
nem terhelik a település lakókörnyezetét,
és a környék településeiről közösségi
közlekedéssel
is
jól
elérhetők”.
Kunszállás
Településrendezési
eszközeinek ezután sorra kerülő, a
területrendezési tervekkel való összhang
megteremtését célzó módosítása során
vizsgálni kell a térségi övezetre
vonatkozó szabályok teljesülését.
BKMTrT 3/15 övezeti tervlap részlete:
gépjárműgyártási beszállítói terület
övezete
Kunszállás igazgatási területe az alábbi
Híd gazdaságfejlesztési körzet övezetében.

ábra

szerint

nem

érintett

a

BKMTrT 3/16 övezeti tervlap részlete: Híd gazdaságfejlesztési körzet övezete
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Kunszállás igazgatási területe az alábbi ábra szerint nem érintett az Együtt élő négy város
övezetében.
BKMTrT 3/17 övezeti tervlap részlete: Együtt élő négy város övezete

Kunszállás igazgatási területe az alábbi ábra szerint nem érintett a Kötött pályás gazdasági
terület övezetében.
BKMTrT 3/18 övezeti tervlap részlete: Kötött pályás gazdasági terület övezete
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Turisztikai fejlesztési térségek
A megyei területrendezési szabályzat 7. § (2) bekezdése turisztikai fejlesztési térségeket jelöl
ki, amelyek területén belül szintén sajátos Gksz terület jelölhető ki. A sajátos gazdasági
területen „a környék lakosságainak, intézményeinek zavarása nélkül az OTÉK 2. mellékletében
meghatározottnál az építési telek legnagyobb beépítettsége legfeljebb 10%-kal nagyobb,
legkisebb zöldfelülete pedig legfeljebb 5%-kal kisebb lehet, ha azokon a gazdasági
tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev.2 rendszerének létrehozásáról és a
3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó
EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelete által létrehozott TEÁOR ’08 rendszerében az „5510 Szállodai szolgáltatás”
kategóriájába tartozó tevékenység céljára szolgáló, illetve a vendéglátást és gyógyturizmust, a
turisztikai infrastruktúra fejlesztését szolgáló más kereskedelmi, vagy szolgáltató építmény
kerül elhelyezésre.”
Élni lehet majd ezzel a lehetőséggel a Településrendezési eszközök célzott módosítása során a
következő esetekben:
Általános turisztikai fejlesztés övezete területén fekvő barnamezős területén belül
alkalmazható. Kunszállás igazgatási területe az alábbi ábra szerint nem érintett az
övezetben.
BKMTrT 3/19 övezeti tervlap részlete: Általános turisztikai fejlesztés övezete
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Kunszállás igazgatási területe az alábbi ábra szerint beletartozik a Pusztai turizmusfejlesztés övezetébe.
BKMTrT 3/20 övezeti tervlap részlete: A pusztai turizmus-fejlesztés övezete

Kunszállás élni tudna a lehetőséggel, hogy az országos előírásokban megengedett legnagyobb
beépítettséget meghaladóan engedélyezze szállodai szolgáltatás, vendéglátás, gyógyturizmus,
turisztikai infrastruktúra fejlesztését szolgáló kereskedelmi, vagy szolgáltató építmény
elhelyezését Gksz övezetben. A módosítás nem érint Gksz övezetet.
Kunszállás igazgatási területe az alábbi ábra szerint nem érintett a Pincefalvak övezetében.
BKMTrT 3/21 övezeti tervlap részlete: Pincefalvak övezete
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Gyógyhelyek és gyógyfürdők övezete területén fekvő barnamezős helyszíneken, a
gyógyturizmust szolgáló létesítmény számára adhatok előnyök. Kunszállás igazgatási területe
az alábbi ábra szerint nem érintett az övezetben.
BKMTrT 3/22 övezeti tervlap részlete: Gyógyhelyek és gyógyfürdők övezete

További különleges térségi övezetek
Kunszállás igazgatási területe az alábbi ábra szerint nem érintett a Duna-menti térség
övezetében.
BKMTrT 3/23 övezeti tervlap részlete: Duna-menti térség övezete
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Kunszállás igazgatási területe az alábbi ábra szerint nem érintett a Natúrpark övezetében.
BKMTrT 3/24 övezeti tervlap részlete: Natúrpark övezete

A napelempark elhelyezésére szolgáló különleges övezetet a vonatkozó megyei tervlap olyan
módon tünteti fel, hogy a megye mezőgazdasági területeiből kivette az ökológiai hálózat
magterületeihez és ökológiai folyosóihoz tartozó területeket. Ezen a területen belül a rendelet
előírásainak megfelelő földminőségi kritériumok figyelembevételével lehetséges a
napelemparkok létesítése. Jelen módosítás nem hoz létre napelempark-területet.
BKMTrT 3/25övezeti tervlap részlete: napelempark elhelyezésére szolgáló különleges övezet
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Kunszállás igazgatási területe az alábbi ábra szerint nem érintett a Geotermikus energia
hasznosítását szolgáló övezetben.
BKMTrT 3/26 övezeti tervlap részlete: Geotermikus energia hasznosítását szolgáló övezete

A klímaváltozással fokozottan érintett térség övezetébe tartozó településeken, így Kunszállás
községben is, a településeken a vízmegtartó vízgazdálkodás és a víztakarékos mezőgazdálkodás
elterjesztése kimagaslóan fontos cél. A településfejlesztési koncepcióban és integrált
településfejlesztési stratégiában szerepeltetni kell a kapcsolódó intézkedéseket.
Nagyrészt a Homokhátság területén érvényes ez az előírás, ahol a sajátos talajszerkezet és a
klímaviszonyok miatt az aszályosság jelensége a Pálfai-féle aszályossági indexszel
kimutathatóan a sokéves országos átlagnál lényegesen nagyobb mértékben jelentkezik.
Kunszállás Településfejlesztési dokumentumainak ezután sorra kerülő módosítása során
vizsgálni kell a térségi övezetre vonatkozó célok teljesülését.
BKMTrT 3/27 övezeti tervlap részlete: Klímaváltozással érintett térség övezete
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Melléklet
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