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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
2014. április 25-i ülésére 

 
Tárgy: Új Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat véleményezési eljárásának lezárása, a tervezet végső 

véleményezésre bocsátása 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az új Településrendezési eszközök (Településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat) lakossági 
véleményezése a 3/2013. (II. 1.) Ökt határozat szerinti Partnerségi rendben ez év tavaszán lezajlott. A Partnerségi 
egyeztetést lezáró jegyzőkönyv szerint (előterjesztés 1. csatolmánya) a községi honlapon és a hivatalban nyomtatva is 
közreadott tervanyaghoz nem érkezett észrevétel a lakosoktól.  
Az államigazgatási véleményezés 2013. december 12-én indult el.  A Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítésze részéről eljárási jellegű észrevétel érkezett be 2014. 
január 17-én, mely szerint a településrendezési tervezést megalapozó Hosszú-távú Településfejlesztési 
Koncepciót (HTK) a vonatkozó törvényi szabályozásnak megfelelően kell véleményezni és jóváhagyni, mielőtt a 
Településrendezési eszközöket a testület elfogadná.  
Az elvárásnak megfelelően 2014. február 15-én meghirdettem a 2011. évben készült HTK véleményezési eljárását 
az előzetes tájékoztatási szakasz államigazgatási és partnerségi indításával. Külön előterjesztés tartalmazza a 
koncepció aktualizálásának ügyét.    
A felelős településtervezővel áttekintettem a Településrendezési tervre beérkezett véleményeket és értékelést 
készítettünk azok tartalmáról, kezeléséről (előterjesztés 2. csatolmánya).  A tervanyagok javítása megtörtént a 
következők szerint: 

1. Településszerkezeti tervben kisebb erdőfoltok beiktatása a 2003. évi XXVI. tv. 2014. január 1-jén 
hatályba lépett módosítása miatt (kiváló termőhelyi adottságú erdőket erdőterületbe kell besorolni) 
(előterjesztés 3. csatolmánya); 

2. Településszerkezeti terv leírása kisebb kiegészítései államigazgatási vélemények alapján, 12. fejezet átírása 
a 2003. évi XXVI. tv. 2014. január 1-jén hatályba lépett módosítása miatt (előterjesztés 4. csatolmánya);  

3. Alátámasztó leírás „Településszerkezet, terület-felhasználás” 1; 5; 10; 11. és 12. fejezet korrekciói az 1-2. 
pontokban foglaltak átvezetése céljából (előterjesztés 5. csatolmánya – terjedelme miatt közlése elektronikusan 
történik; 

4. Alátámasztó leírás „Tájrendezés, környezetalakítás” fejezet 3.2. pont kiegészítés turisztikai sétaút leírásával 
(előterjesztés 6. csatolmánya); 

5. Alátámasztó leírás „Közlekedés” fejezet kiegészítése turisztikai sétaútról (előterjesztés 7. csatolmánya) 
6. Alátámasztó leírás „Elektronikus hírközlés” fejezet kiegészítése T-mobil toronyról (előterjesztés 8. 

csatolmánya); 
7. Alátámasztó leírás „Országos és megyei területrendezési tervi megfeleltetés” fejezet teljes átdolgozása 

2014. január 1-jén életbe lépett törvénymódosítás miatt (előterjesztés 9. csatolmánya – terjedelme miatt közlése 
elektronikusan történik; 

8. Alátámasztó tervlap T-1 „Tájrendezési és környezetalakítási javaslat” kiegészítése a turisztikai 
sétaútvonallal (előterjesztés 10. csatolmánya); 

9. Alátámasztó tervlap T-2 „Közúti közlekedési hálózat” kiegészítése a turisztikai sétaútvonallal (előterjesztés 
11. csatolmánya); 

10. Alátámasztó tervlap T-8 „Elektronikus hírközlés” a T-mobil torony (Tömörkény) helyének javítása 
(előterjesztés 12. csatolmánya); 

11. Környezeti értékelésben „szemét” szó javítása „települési szilárd hulladék”-ra 3.6.1. fejezetben (előterjesztés 
13. csatolmánya); 



2 
 

12. Helyi Építési Szabályzat korrekciói az állami főépítész, az erdészeti hatóság és a hírközlési hatóság 
észrevételei szerint és a 2003. évi XXVI. törvény 2014. január 1-jén hatályba lépett módosítása miatt 
(előterjesztés 14. csatolmánya – mellékleteinek közlése terjedelmük miatt elektronikusan történik). 

A korrekciókkal és kiegészítésekkel előállt dokumentáció megfelel az összes beérkezett eltérő véleménynek, 
ezért egyeztető tárgyalás összehívására nem volt szükség.  
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Kormányrendelet szerint az eljárás jelenlegi szakaszára vonatkozó szabályok a következők: 

 

„39. § (2) A véleményezést követően a beérkezett véleményeket - egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is - ismertetni 
kell a képviselő-testülettel, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. A vélemény, 
észrevétel el nem fogadása esetén a döntést indokolnia kell. 
(3) A véleményezési szakasz lezárul a (2) bekezdés szerinti döntés dokumentálásával és közzétételével.” 

Javaslom a Településrendezési eszközök javításainak és kiegészítéseinek áttekintését, a csatolt határozati 
javaslat szerint véleményezési eljárásuk lezárását és a tervanyag végső, az állami főépítészi véleményezésre 
bocsátását. 
 
 
Csanytelek, 2014. április 16. 
 
      Tisztelettel: 
 
           Forgó Henrik  
            polgármester 
 
 
……/2014. (...) Ökt határozat 
 
Tárgy: Új Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat véleményezési eljárásának lezárása, a tervezet végső 

véleményezésre bocsátása 
 

Határozati  j a v a s l a t 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú írásos előterjesztésben 
foglaltakat és az alábbiakat rögzíti. 
 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Új-Lépték Tervező Iroda Bt. által megtervezett új Településrendezési 
eszközök az alább felsorolt korrekciókkal és kiegészítésekkel a partnerségi és államigazgatási véleményeknek 
megfelelnek, egyben a település fejlesztési szándékaival összhangban vannak, ezért véleményezési eljárásukat 
lezártnak tekinti, végső véleményezésre bocsátásukhoz hozzájárul. 
Korrekciók és kiegészítések: 

1. Településszerkezeti tervben kisebb erdőfoltok beiktatása (előterjesztés 3. csatolmánya szerint), 
2. Településszerkezeti terv leírása kisebb kiegészítései, 12. fejezet átírása (előterjesztés 4. csatolmánya szerint),  
3. Alátámasztó leírás „Településszerkezet, területfelhasználás” 1; 5; 10; 11. és 12. fejezet korrekciói 

(előterjesztés 5. csatolmánya szerint), 
4. Alátámasztó leírás „Tájrendezés, környezetalakítás” fejezet 3.2. pont kiegészítés turisztikai sétaút 

leírásával (előterjesztés 6. csatolmánya szerint), 
5. Alátámasztó leírás „Közlekedés” fejezet egy mondatos kiegészítése (előterjesztés 7. csatolmánya szerint), 
6. Alátámasztó leírás „Elektronikus hírközlés” fejezet kiegészítése (előterjesztés 8. csatolmánya szerint), 
7. Alátámasztó leírás „Országos és megyei területrendezési tervi megfeleltetés” fejezet teljes átdolgozása 

2014. január 1-jén életbe lépett törvénymódosítás miatt (előterjesztés 9. csatolmánya szerint), 
8. Alátámasztó tervlap T-1 „Tájrendezési és környezetalakítási javaslat” kiegészítése a turisztikai 

sétaútvonallal (előterjesztés 10. csatolmánya szerint), 
9. Alátámasztó tervlap T-2 „Közúti közlekedési hálózat” kiegészítése a turisztikai sétaútvonallal (előterjesztés 

11. csatolmánya szerint), 
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10. Alátámasztó tervlap T-8 „Elektronikus hírközlés” a T-mobil torony (Tömörkény) helyének javítása 
(előterjesztés 12. csatolmánya szerint), 

11. Környezeti értékelésben „szemét” szó javítása „települési szilárd hulladék”-ra 3.6.1. fejezetben (előterjesztés 
13. csatolmánya szerint), 

12. Helyi Építési Szabályzat korrekciói az állami főépítész, a hírközlési hatóság észrevételei szerint és a 2003. 
évi XXVI. törvény 2014. január 1-jén hatályba lépett módosítása miatt (előterjesztés 14. csatolmánya szerint). 

 
 

Végrehajtás határideje: azonnal és folyamatos 
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje: végrehajtást követő soros testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Balogh Tünde tervező, 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben), 
- Forgó Henrik polgármester, 
- Kató Pálné jegyző és általa, 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője, 
- Irattár 
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Előterjesztés 1. csatolmánya   

 

Jegyzőkönyv 
 
 

Készült: 2014. április 14-én, a Csanyteleki Polgármesteri Hivatalban (6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.)  
 
Tárgy: Csanytelek Község Településrendezési Terve – partnerségi egyeztetés lezárása 
 
Jelen vannak: Forgó Henrik Csanytelek Község polgármestere 

Balogh Tünde felelős településtervező 
 
Csanytelek Község településrendezési eszközeinek elkészítése kapcsán 2013. december 15. és 3014. március 31. 
között lezajlott a 314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet által előírt partnerségi egyeztetés a Képviselő-testület 3/2013. 
(II. 1.) Ökt határozatával jóváhagyott Partnerségi rend szerint. 
Az egyeztetés ideje alatt észrevétel nem érkezett a tervanyaggal kapcsolatban. 
 
2014. április 14. 
 
 

                   
Forgó Henrik             Balogh Tünde               
polgármester       településtervező   
    



 

Előterjesztés 2. csatolmánya                                    Csanytelek Község Településrendezési Eszközök 2014. Tervi véleményezés értékelése 
Véleményező szerv Vélemény röviden (megjegyzés: a www.ujleptekbt.hu tervezői honlapon minden beérkezett vélemény megtalálható) További 

részvétel  
Vélemény figyelembevételének  módja 

 
 
 
 
Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi 
és Örökségvédelmi Hivatal 
Állami Főépítész 

A község településfejlesztési koncepciójának jóváhagyási eljárása a rendelkezésére álló 
adatok alapján nem történt meg, szükség szerint pótolni kell. A 2003. évi XXVI. tv. 
(OTrT) módosítását érvényesíteni szükséges a tervanyagban. A fényképek készítési helyét 
a térkép-kivonaton beazonosíthatóvá kell tenni. HÉSZ javítását kéri jogszabályokra való 
hivatkozással és pontosítás céljából. Az SZ-1 terv jelkulcsát kéri kiegészíteni a az elkerülő 
úttal. A szerkezeti tervben megjelenő „Turisztikai sétaút” ismertetendő a leírásban. BIA-
érték számítás kapcsán kéri az Étv. 7. (3) bekezdés b) pont szerintiek teljesülésének 
igazolását. 

 
 
 
 
igen 

A koncepció újbóli egyeztetése megkezdődött, 
külön értékelés készül a véleményekről. Az 
OTrT módosítások következményeit a 
megfeleltetési anyag pótlólag elemzi. A 
fotódokumentáció térképének cseréje (helyrajzi 
számosra) megtörtént. HÉSZ-tervezet javítása 
megtörtént. Az SZ-1 terv jelkulcsa kiegészült. 
A „Turisztikai sétaút” belekerült a tájrendezési 
leíró munkarész 3.2. fejezetbe és a szerkezeti 
terv leírásába. A BIA-érték számítás véletlenül 
maradt ki a nyomtatott példányból, az 
elektronikus tervanyagban szerepel. 

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség 

A tervezett módosítások ellen nem emel kifogást. igen Nem igényel változtatást. 

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Táj- és természetvédelmi szempontból kifogást nem emel. igen Nem igényel változtatást. 
 
 
 
 
 
Nemzeti Környezetügyi Intézet Alsó-Tisza-
vidéki Kirendeltsége 

Közli, hogy Csanytelek az érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területi kategóriába 
tartozik. Összefoglalja a kapcsolódó országos szabályokat. A szerkezeti terv leírásában a 
„szemét” helyett a települési szilárdhulladék kifejezést javasolja. Intézkedést javasol a 
lerakó rekultivációjának munkálatai kapcsán. Megjegyzi, hogy a terület tervezett 
hasznosítása  a rekultivációs tervben előírt monitoringot nem  veszélyeztetheti. Támogatja 
a település hulladékgazdálkodási infrastruktúrájából jelenleg hiányzó létesítmények itteni 
elhelyezését. Azbesztcement ivóvízvezetékek csőcseréjekor veszélyes hulladékkal kell 
számolni. Állattartó telepek trágyatárolóinak ellenőrzését tervbe kell venni. Natura 2000 
területek szabályaira és a természetvédelem kiemelt szempontjaira hívja fel a figyelmet. 

 
 
 
 
 
igen 

Az országos vízminőség-védelmi terület 
övezetének kiterjedését pótlólag megvizsgálja a 
leírás 3. fejezete („Területrendezési tervi 
megfeleltetés”). A HÉSZ-ben erről új előírás 
rendelkezik (7. § 3. bek.). A települési 
szilárdhulladék kifejezést átveszik a leírások.  A 
tervjavaslat a rekultivációs terv ismeretében 
készült, azzal összhangban van, a megvalósítás 
során is értelemszerűen figyelembe kell venni a 
monitoringot. A csőcserék a mindenkori 
szabályok szerint fognak történni. 
Az állattartó telepek ellenőrzése a rendezési 
tervtől függetlenül történhet. 

 
Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 

Jelzi, hogy az ivóvízellátásban alkalmazott anyagok egyes esetekben bejelentésre 
kötelezettek az OTH felé. A tervezett horgásztó hasznosításának egészségügyi 
vonatkozására figyelmeztet. A Tisza-folyó természetes fürdőhelyként vagy fürdővízként 
történő hasznosítása jogszabályi előírások figyelembe vételét kéri. 

 
 
igen 

 
 
Nem igényel változtatást. 

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Észrevétele nincs, a terv elfogadását javasolja. igen Nem igényel változtatást. 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti 
és Hajózási Hivatal 

Észrevételt nem tesz, a terv elfogadását javasolja. igen Nem igényel változtatást. 

Csongrád Megyei Kormányhivatal Közlekedési 
Felügyelőség 

Észrevételt nem tesz, a terv és szabályzat ellen kifogást nem emel. igen Nem igényel változtatást. 

 A tervdokumentációval kapcsolatban kifogást nem emel. Az ideiglenes csapadékvíz   
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Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság 

tározók és horgásztó létesítése a vízgazdálkodás szempontjából előnyös. A tisztított 
szennyvíz befogadására hozzájárulást adott. Korábbi véleményeit fenntartja. 

 
igen 

 
Nem igényel változtatást. 

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi 
Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatal 

A tervezett beruházások megvalósítása során betartandó régészeti örökségvédelmi 
szabályokra mutat rá. 

 
igen 

 
Nem igényel változtatást. 

Csongrád Megyei KH Földhivatala Nem érkezett levél.   
 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Erdészeti Igazgatóság 

Jelzi, hogy előzetes hozzájárulására lesz szükség, ha a tervezett módosítások következtében 
tényleges erdőterületek igénybevétele válik szükségessé. A HÉSZ 5. § (2) bekezdés c) 
pontjának törlését kéri (széleróziónak kitett területen az előírás tervezete korlátozza a 
meglévő erdő tarvágását), a kötött talaj miatt indokolatlannak tartja. 

 
 
igen 

A végrehajtás során a mindenkor hatályos 
jogszabályokat értelemszerűen be kell tartani. 
A HÉSZ 5. § (2) bekezdés korrigálása 
megtörtént. 

Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és 
Talajvédelmi Igazgatóság 

A tervvel egyetért, a 2007. évi CXXIV törvény szerinti talajvédelmi követelmények 
teljesítését a termőföldek más célú felhasználását és azokra hatást gyakorló beruházások 
engedélyezési eljárása során fogja érvényesíteni. 

 
igen 

 
Nem igényel változtatást. 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
Szolnoki Bányakapitányság 

Nem érkezett levél.   

 
 
 
 
 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

 
 
 
 
A T-8 tervlapon feltüntetett T-Mobil bázisállomás az elektronikus hírközlés leírásában 
nincs említve. Új NMHH (14/2013) rendelet alkalmazását kéri a hatályba lépését követően 
indított eljárásokban. Felhívja a figyelmet, hogy Somogyi János nem rendelkezik az új 
jogszabály szerinti „TH” betűjelű jogosultsággal. 

 
 
 
 
 
igen 

A leírás kiegészült. A hivatkozott rendelet 26. § 
(10) bek. szerint a „helyi építésügyi 
szabályozások az elektronikus hírközlési 
építmények elhelyezésének szabályai 
tekintetében e rendelettel ellentétes vagy e 
rendelethez képest többletkövetelményeket 
támasztó rendelkezéseket nem 
tartalmazhatnak”, ezért ezeket a rendelet-
tervezetből kivettük. 
Somogyi János TH/06/0467/H-2763/2013 
Településrendezési hírközlési jogosultság 
igazolását elektronikusan megküldtük. 

Csongrád Megyei Közgyűlés Hivatala Nem érkezett levél.   
Felgyő Község Önkormányzata Észrevételt nem tesz. igen Nem igényel változtatást. 
Szegvár Nagyközség Önkormányzata Javaslatot nem tesz. nem Nem igényel változtatást. 
Csongrád Város Jegyzője, mint I. fokon 
illetékes építési hatóság 

Nem érkezett levél.   

Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2013. évben lefolytatott Településszerkezeti terv módosítás határozatában szereplő 
kerékpárút-ábrához jelmagyarázatot javasol feltüntetni. A tervanyag egyéb részleteit 
elfogadja. 

igen  

EDF Démász Hálózati Elosztó Kft. Nem érkezett levél. - - 
GDF-SUEZ Égáz-Dégáz Földgázelosztó 
Zrt. 

Jelzi, hogy a települések gázenergia-ellátásának fejlesztése tanulmányterv alapján 
lehetséges.  A módosítással érintett területen meglévő gázellátási műtárgyak és vezetékek a 
végrehajtás során közterületre helyezendők át. 

igen Nem igényel változtatást. 



 

Előterjesztés 3. csatolmánya  Településszerkezeti tervben kisebb erdőfoltok beiktatása 
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Előterjesztés 4. csatolmánya Településszerkezeti terv leírása kisebb kiegészítései államigazgatási vélemények 
alapján, 12. fejezet átírása a 2003. évi XXVI. törvény 2014. január 1-jén hatályba 
lépett módosítása miatt 

„Erdőterület (Eg, Ev) 
Az erdőterületek – az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2007. évi XXXVII 
törvénnyel összhangban – védelmi, gazdasági és közjóléti alaprendeltetést tölthetnek be. Csanyteleken a 
közjóléti rendeltetés nincs jelen. A szerkezeti terv az 57,6 hektárnyi meglévő erdőművelésű földrészletek 
mindegyikét erdőterületben szerepelteti. A Tisza-folyó nagyvízi medrében meglévő erdőállományt 
vízgazdálkodási területbe kell besorolni a jogszabályok definitív meghatározásai értelmében, de az alrendeltetés 
ott is jelzi az erdővel való borítottságot 186,7 hektáron.  

Mezőgazdasági terület (Má, Mk) 
A mezőgazdasági területek két alaprendeltetése a kisebb és nagyobb művelési intenzitásnak megfelelően az 
általános és a kertes kategória. Az általános használati mód jellemzően szántókból és rétekből áll, a kertes pedig 
a ház körüli kertet, gyümölcsöst és üvegházas-fóliasátras kertészetet foglalja magába.  
Az Mk terület részesedése 571,0 hektár az Má terület 1648,0 hektárnyi területével szemben.  
A lakóterületek közelében lévő hajtatásos-melegházi, azaz munka- és fűtésigényes mezőgazdasági kultúrák 
ésszerű gazdálkodási rendszert képviselnek, mert a sokszor nagy értéket képviselő kertészet irányítása, 
védelme a helyben lakás révén jól megoldható. Az általában magas hozzáadott értékű kisgazdások eltartó 
képessége az élelmiszer-termelés növekvő globális jelentőségével összefüggésben ismét számottevővé válhat a 
helyi gazdaságban.” 
 

„5. Közlekedés (utolsó mondat) 
Turisztikai gyalogösvény alakítandó ki a Tisza-parti különleges területek és a Csaj-tó mellett tervezett 
tanösvény között.”  
 

„10. Változások (kiegészítés) 
Mezőgazdaságiból erdőterületbe kerülnek át az erdőművelésre váltott földrészletek Oláhálláson az Alsó-
főcsatorna mentén, a Baksi határszélen a Dong-éri főcsatorna mellett, a 0217/10 hrsz.-ú 2,2 ha-os telek és a 
0188/7 hrsz-ú 8,8 hektáros telek a Megyesi-tó közelében, erdősávok a Csanyteleki öntöző főcsatorna mentén, 
valamint új telepítések a belterület mellett.  
 

 „11. A település területi mérlege, a biológiai aktivitásérték számítási eredménye 
Rendeltetési  

Kategória és BIA szorzó 
(új jelkulcs szerinti megnevezéssel) 

 
Belterüle

t 

 
Külterül

et 

 
Összesen 

 
% 

 
BIA 
érték 

 Új településszerkezeti terv 
 175,0 3294,8 3469,8 100,0 14563,5 
Beépített és beépítésre szánt 156,4 214,7 371,1 10,6 774,4 
Lf (falusias lakó) – 2,4 130,0 162,3 292,3 8,5 703,2 
Vt (településközpont vegyes) – képzett 0,7  13,6 - 13,6 0,3 9,5 
Gksz (kereskedelmi szolgáltató) -  0,4  5,0 2,1 7,1 0,2 2,8 
Hull (különleges hulladéklerakó- kezelő) – 0,1 - 2,4 2,4 0,0 0,2 
Kt (különleges vízparti turizmus) – 1,5 - 15,3 15,3 0,5 22,9 
Mü (különleges mezőgazdasági üzemi) – 0,4   (volt 
Gm) 

- 32,2 32,2 0,9 12,8 

Sp (különleges sportolási célú ) – 3,0 3,8 - 3,8 0,1 11,4 
Szt (különleges szennyvíztisztító telep) – 1,5 - 0,4 0,4 0,0 0,6 
T (különleges temető) – 3,0 3,5 - 3,5 0,1 10,5 
Vm (különleges vízmű) – 1,5 0,5 - 0,5 0,0 0,8 
Beépítésre nem szánt 18,6 3080,1 3098,7 89,4 13789,1 
Köu Országos mellékút (8197,2m) – 0,6 - 25,1 25,1 0,6 15,0 
Köu Helyi gyűjtőú (kült.:3457,0 m, belt.: 3913,1 m) – 
0,6  

6,5 7,8 14,3 0,3 8,6 

Zkp (zöldterület – közpark) – 6 0,4 - 0,4 0,0 2,4 
Eg, Ev Erdőterület (gazdasági, védelmi) – 8 - 57,6 57,6 2,0 460,8 
Má (általános – tanyás, egyéb) – 3,7 - 1648,0 1648,0 48,0 6097,6 
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Mk (kertes mg terület) – 5,0  11,6 559,4  571,0 18,0 2855,0 
V (vízgazdálkodási terület) – 6  -     
V   vízgazdálkodási területen belül – csatorna (3421,4 
m) 

0,06 47,9 47,9 1,40 28,7 

Vf  vízgazdálkodási területen belül – folyó  - 53,0 53,0 2,0 318,0 
Vá vízgazdálkodási területen belül – tó  - 332,4 332,4 7,0 1994,4 
Vv vízgazdálkodási területen belül – töltés  - 80,8 80,8 2,8 484,8 
Vmá vízgazdálkodási területen belül – 
mezőgazdaság 

- 16,6 16,6 0,5 99,6 

Vev vízgazdálkodási területen belül – 
erdőgazdálkodás  

- 186,7 186,7 3,9 1120,2 

Tk (természtközeli terület – nádas) - 34,6 34,6 0,9 207,6 
Kp (pihenő- és rendezvény terület) - 20,2 20,2 0,7 64,4 
Tv (természetvédelmi bemutató terület) - 10,0 10,0 0,5 32,0 

„ 
„12. A területrendezési tervekkel való összhang igazolása 

Csongrád Megye Közgyűlése 2012. év márciusában fogadta el a megye területrendezési tervét (CsmTrT), amely 
március 20-án hatályba lépett. Rendelkezéseit a települések rendezési tervében figyelembe kell venni. A 
megfeleltetést az Országos Területrendezési Tervről szóló, a többször módosított 2003. évi XXVI. törvény 
(OTrT) előírásai szerint kell biztosítani. A településrendezési tervnek az országos és megyei területfelhasználási 
térségekkel, szerkezeti elemekkel és övezetekkel is összhangot kell mutatnia. 

Országos területfelhasználási kategóriák a község igazgatási területén 

Az egyes térségek országos tervi kiterjedését és a 11. fejezetben szereplő területkimutatást összevetve 
megállapítható, hogy a törvényi előírások teljesülnek: 
Térség Országos terv szerinti előírás 

(ha) 
<      Szerkezeti terv szerinti terület (ha) 

Erdő 312,6x0,75x0,85=199,3  55,9+186,7(VEv)=242,6 
Mezőgazdasági+Vegyes (2485,7+342,5)x0,75x0,85= 

1803,0 
1649,7(Má)+571,0(Mk)+16,6(Vmá)=2237,3 

Vízgazdálkodási  301,0x0,75x0,85=191,9 47,9(V)+53,0(Vf)+332,4(Vá)+80,8(Vv)=496,1 

Megyei területfelhasználási kategóriák a község igazgatási területén 

Az egyes térségek megyei tervi kiterjedését és a 11. fejezetben szereplő területkimutatást összevetve 
megállapítható, hogy a törvényi előírások teljesülnek: 

Térség Megyei terv szerinti előírás (ha) Szerkezeti terv szerinti terület (ha) 
Erdő 285,21x0,85=242,4  55,9+186,7(VEv)=242,6 
Mezőgazdasági+Vegyes (1744,8+401,35)x0,85=1824,2 1649,7(Má)+571,0(Mk)+16,6(Vmá)=2237,3 
Vízgazdálkodási  421,71x0,85=358,5 47,9(V)+53,0(Vf)+332,4(Vá)+80,8(Vv)=496,1 

 
Országos jelentőségű területszerkezeti elemek a község igazgatási területén 

Csanytelek igazgatási területét közvetlenül nem érinti, de a D-i határtól 2 km-re, a Baks településen lévő 
útelágazáson át fut a tervezett Soltvadkert (53-as főút) – Kiskunmajsa – Kistelek – Mindszent – Derekegyház – 
(Szegvár felé kiágazás 45-ös főútra) – Nagymágocs – Orosháza (47-es főút) tervezett főútvonal, melyen új 
Tisza-híd épül majd Baks és Mindszent között. Ez a nyomvonal és főleg a Tisza-híd feljavítja majd Csanytelek 
közlekedési kapcsolatait, elsősorban a tiszántúli megyerésszel, de az országos elérhetőségek is gyorsabbak lesznek 
általa.   
A Tisza-töltés csanyteleki szakaszán végighalad a „Tiszamente kerékpárút” Gönc - Sátoraljaújhely - 
Sárospatak - Tokaj - Kisköre - Szolnok - Tiszakécske - Lakitelek - Tiszaalpár - Csongrád - Baks - Ópusztaszer - 
Sándorfalva - Szeged - Röszke - (Szerbia) nyomvonal, amely egyben az Euro Velo® 11. számú útvonala.  
A Tisza-folyó 254-160 km szakaszának részeként a csanyteleki folyószakasz IV. osztályú nemzetközi és 
országos jelentőségű víziút. A folyót kísérő elsőrendű árvízvédelmi fővonal a Dongér-Csongrád szakasz 
része. 
 
Térségi szerkezeti elemek Csanytelek területén 
A megyei terv következő térségi jelentőségű szerkezeti elemei érintik Csanytelek igazgatási területét: 
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– térségi mellékút Tiszaalpár – Csongrád (451-es főút) – Csanytelek – Baks – Sándorfalva – Szeged 
nyomvonalon, Csanytelek területén belül a 4519 jelű út és annak tervezett elkerülő útja 
nyomvonalán: jelölve 50-50 m érdekeltségi sávjával; 

– térségi kerékpárút hálózat Csanytelek – Pálmonostora – Kiskunfélegyháza, valamint Csongrád – 
Csanytelek – Baks nyomvonalon: a szerkezeti terven jelölve van, a 4519 jelű út mentén halad át a belterületen 
a megyei tervnek megfelelően; 

– személyforgalmi kikötő Csanytelek-Szegvár vonalában – jelölve a szerkezeti tervben; 
– Csaj-tó belvíztározó „Tömörkényi halastó” néven – vízgazdálkodási területként jelölve a szerkezeti terven.  

Országos övezetek a község igazgatási területén 

A megyei terv még nem követte le az OTrT legutóbbi (2013. május 10-én elfogadott) változásait. Az OTrT 
átmeneti rendelkezéseket tartalmaz az új szabályok alkalmazására.  

Csanyteleket nem érinti az OTrT-ben kijelölt „Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület”, „Jó termőhelyi adottságú 
szántóterület”, a „Világörökségi és világörökségi várományos terület” és a „Kiemelt fontosságú honvédelmi terület” övezete. 
Érintett viszont a község az OTrT „Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezet”-ében, amelybe a település elszórtan 
elhelyezkedő kis terület-foltjai tartoznak bele. A területfoltokat erdőbe sorolja be a terv. 
Az „Országos jelentőségű tájképvédelmi terület” övezetét a megyei lehatárolás kiegészítésével állapítja meg a 
településszerkezeti terv. 
Az „Országos vízminőségvédelmi terület” övezetét a törvényi előírásnak eleget téve a helyi szabályzat 6. melléklete 
lehatárolja, a hozzá tartozó előírásokat a rendelet 7. § tartalmazza.  
 
A „Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területe” 
övezetében Csanytelek a Tisza-folyó nagyvízi medre miatt érintett. A terv figyelembe veszi az árvízvédelem 
követelményeit, az ATIVÍZIG-gal egyeztetett módon.   

Megyei tervi övezetek Csanyteleken 

Az Országos ökológiai hálózat magterülete, ökológiai folyosója és pufferterülete a KNPI-tól kapott 2014. év márciusi 
határvonalakkal szerepel a szerkezeti terven. A hálózatban új elemként már benne van a Tömörkény határához 
közel eső kunhalom is. Törvényi előírás korlátozza az új beépítésre szánt terület kijelölését, a közlekedési és 
energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonal-vezetését, az erőművek és kiserőművek elhelyezését és 
a külszíni bányászatot. Csanytelek tervei ezeket az előírásokat betartva készültek el.   
Az „Erdőtelepítésre javasolt terület”megyei övezetének elemeit a településszerkezeti terv erdőterületbe sorolja be. 
„Ásványi nyersanyagvagyon-terület” bányatelkeit és kutatási területeit a szerkezeti terv a Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal adatszolgáltatása szerint tünteti fel. Felszíni bánya nincs a településen.  
A „Rendszeresen belvízjárta terület” övezet kiterjedését a szabályozási terv átveszi a CsMTrT tervlapjáról, ezen felül a 
belvízveszélyes területeket a 2011. év eleji súlyos belvízhelyzet térképi adatfelvétele alapján tartalmazza. A 
szabályzat rendelkezik a helyzet veszélyeinek csökkentéséről. A szakági javaslat megoldást ad a belvíz elhárítására. 
„Földtani veszélyforrás” a község területén nem ismeretes. 
Csanytelek területén nincs „honvédelmi terület”. 
A „Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület” kijelölését a településrendezési eszközök az OTrT- módosítás figyelembe 
vételével a megyei terv szerint tartalmazzák.  
A „Széleróziónak kitett terület övezete” az OTrT törvénymódosítás értelmében megszűnt. A településszerkezeti terv 
viszont a földtani fedettségi atlaszra épülő külön alátámasztó munkarész alapján a futóhomokos felszín 
beépítésre nem szánt részén kijelöli az érintettséget.” 
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Előterjesztés 5. csatolmánya Alátámasztó leírás „Településszerkezet, területfelhasználás” 1; 5; 10; 11. és 12. 
fejezet korrekciói az 1-2. pontokban foglaltak átvezetése céljából (terjedelme miatt 
közlése elektronikusan történik) 

 

Előterjesztés 6. csatolmánya „Tájrendezés, környezetalakítás” fejezet 3.2. pont kiegészítés turisztikai sétaút 
leírásával 

 
„Tervezett különleges vízparti turizmus területek 

A Tiszai út végén, két helyszínen adott javaslatot a korábbi rendezési terv turisztikai célú beépítésre. Az új terv is 
átveszi a kijelölést. A gátőrház környéke elsősorban kempingezésre alkalmas. A Tisza-túrán résztvevők és a 
töltésen kijelölt országos kerékpárúton kerekezők jelentik az első számú célközönséget. A volt lődomb 
környékén létrehozható sportolási és szolgáltató pihenőhely program-kínálattal erősítheti a szállás-lehetőség 
sikeres kiajánlását. A lődomb mögött futó önkormányzati csapadékcsatorna mentén „Turisztikai sétaút” 
alakítható ki, amely az előző pontban leírt rendezvényterületet is hozzáfűzi a Tisza-parti akcióterületekhez és a 
Tilalmas melletti tanösvényhez.” 

 

Előterjesztés 7. csatolmánya „Közlekedés” fejezet kiegészítése turisztikai sétaútról 
 
„Turisztikai útvonal 
Turisztikai sétaútvonalat jelöl ki a településszerkezeti terv a Tisza-parti különleges területek és a Csaj-tó mellett 
tervezett természetvédelmi tanösvény összekötésére. A burkolat nélküli útvonal csatorna-partokon és meglévő 
földutakon halad.” 

Előterjesztés 8. csatolmánya „Elektronikus hírközlés” fejezet kiegészítése T-mobil toronyról 
 
„Távbeszélő ellátás 

 …. 
T-Mobil torony Tömörkény település igazgatási területén, de közvetlenül Csanytelek határa mentén van 

telepítve.” 
 

Előterjesztés 9. csatolmánya  „Országos és megyei területrendezési tervi megfeleltetés” fejezet teljes 
átdolgozása 2014. január 1-jén életbe lépett törvénymódosítás miatt (terjedelme 
miatt közlése elektronikusan történik) 

 
Előterjesztés 10. csatolmánya T-1 „Tájrendezési és környezetalakítási javaslat” kiegészítése a turisztikai 

sétaútvonallal (kék karikákkal jelölve) 
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Előterjesztés 11. csatolmánya T-2 „Közúti közlekedési hálózat” kiegészítése a turisztikai sétaútvonallal 
 

 
 
 
Előterjesztés 12. csatolmánya T-8 „Elektronikus hírközlés” a T-mobil torony (Tömörkény) helyének javítása 
 

 
 
 
Előterjesztés 13. csatolmánya  Környezeti értékelésben „szemét” szó javítása „települési szilárd hulladék”-ra 
 
„3.6.  A tervezett módosítások megvalósítása esetén várható, a környezetet érő hatások, környezeti 

következmények előrejelzése  
  
3.6.1. Jól azonosítható környezet igénybevétel vagy terhelés esetén 
4.  A volt települési kommunális hulladéktelep és környéke rekultivációja keretében … 

3.6.2. A tervezett módosítások hatásának általános környezeti értékelése  
A felhagyott települési kommunális hulladéklerakó rekultivációja …” 

Előterjesztés 14. csatolmánya (rendelet javított 1. és 2. melléklet közlése a terjedelem miatt elektronikusan történik) 
HÉSZ-tervezet korrekciói (a végső véleményezési szakaszban javasolt változtatásokat aláhúzás jelöli) 
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„1. § (1)A község közigazgatási területén az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti 

építési tevékenységet folytatni és ezekre hatósági engedélyt adni e rendeletben és annak  
a) 1. mellékletét képező SZ-1 jelű, a község igazgatási területére vonatkozó szabályozási tervben 

(továbbiakban: SZ-1 terv),  
b) 2. mellékletét képező SZ-2 jelű, az SZ-1 terven „érvényes szabályozás hatályos területe” 

határvonallal lehatárolt településrészen hatályos szabályozási tervben (továbbiakban: SZ-2 terv), 
c) 3. mellékletét képező, az építési övezetek előírásait tartalmazó táblázatban 
d) 4. mellékletét képező, az ismert régészeti lelőhelyeket tartalmazó táblázatban 
e) 5. mellékletét képező, az országos vízminőség-védelmi terület övezetét tartalmazó térképen 

foglaltak szerint megengedett. 
(2) Rendelet alkalmazása során  

a) „új építmény”-nek minősül a jelen rendelet hatályba lépését követően, „meglévő építmény”-nek az 
ezt megelőzően használatba vett építmény, 

b) „meglévő tanyás telek” az ingatlan-nyilvántartásban jelen rendelet hatályba lépését megelőzően 
tanyaként szereplő telek.” 

„3. § (2) A szabályozási terven „Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület”-en létesülő épületeken 
a külső megjelenést meghatározó építőanyagok köre: a hagyományosan alkalmazott fa, nád, mészvakolat, 
agyagcserép, egyéb természetes anyagok. A homlokzaton látható elemek saját színűek, vagy olyan 
színárnyalatú felületi kezelésűek lehetnek, melyek a helybeni hagyományos építőanyagokra és vakolatokra 
jellemzőek.” 

 
„5. § (1) Azokon a földrészleteken, amelyeket a szabályozási terv “belvízzel veszélyeztetett terület”, vagy 

„rendszeresen belvízjárta terület” jellel különböztet meg, a huzamos emberi tartózkodásra szolgáló 
épületrészek földszinti padlószintje a telek előtti járda-, vagy útburkolat, ezek hiányában a csatlakozó 
rendezett terep szintjéhez képest legalább 60 cm-rel magasabban épülhet meg. Építési engedélyezési terv 
geotechnikai jelentéssel alátámasztva készülhet. Terepszint alatti épületszint nem építhető, a lábazat és a 
talajvíz-szigetelések víznyomás ellen méretezendők, ha a jelentés ekként javasolja azt. 
(2) Azokon a földrészleteken, amelyeket a szabályozási terv "széleróziónak kitett terület határa" jellel különböztet 
meg: 
a) a 3 hektárnál nagyobb területű szántó szélirány felőli oldalán mezővédő erdősáv vagy fásítás 

telepítendő a táblák kialakításának megfelelően; 
b) az erdőterületeken felújítása során a szélerózió elleni védekezést meg kell oldani.” 

 
„6. § (7) A Vt jelű Településközpont vegyes övezetben kijelölt közterületi építési helyen belül egységes tervek 

alapján elhelyezhetők 100 m2-nél nem nagyobb alapterületű, maximum 4,5 méter párkánymagasságú 
kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátóegységek.” 

 
„7. § (3) Az 5. mellékletben lehatárolt vízminőség-védelmi terület által érintett földrészleteken belül a felszíni és a 

felszín alatti vizekbe közvetlenül vagy közvetetten bevezetésre kerülő szennyezett vizek esetében vizsgálni 
szükséges, hogy a bevezetésre tervezett szennyező komponensek nem okozzák-e a felszíni és a felszín 
alatti víz aktuális állapotának romlását.” (az eredeti 3-5 bekezdés sorszámozása 4-6-ra változik) 

 
„8. § (4) Növényház (üvegház, fóliasátor) nem helyezhető el a telekhatárhoz 1,5 méternél közelebb, valamint 

építési telek elő- és oldalkertjében.” 
 
„10. §  (1) Építési övezetek előírásait jelen rendelet 3. melléklete állapítja meg.” 
„10. § (5) Építési telek kialakításakor a legkisebb telekterület „kialakult” besorolása esetén az övezetben lévő 

legkisebb építési telek területe, de legalább 300 m2 a határérték. A legkisebb telekterület előírását nem kell 
betartani közmű műtárgyak elhelyezésére szolgáló telek esetén.” 

„10. § (7) Épület előírt maximális párkánymagasságától legfeljebb 18 méterig, legmagasabb pontjának előírásától 
25 méterig el lehet térni, ha az elhelyezendő funkcióhoz feltétlenül szükséges a megemelt magasság 
a) gazdasági vagy különleges mezőgazdasági üzemi övezetben raktározás- vagy feldolgozás-

technológiai okból;  
b) hitéleti vagy sportépítmény jellegéből adódóan; 
c) kilátó esetében.” 
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„12. § (4) Épület előírt maximális párkánymagasságától legfeljebb 18 méterig, legmagasabb pontjának 
előírásától 25 méterig el lehet térni, ha az elhelyezendő funkcióhoz feltétlenül szükséges a megemelt 
magasság 
a) mezőgazdasági vagy erdőgazdasági technológiai okból;  
b) hitéleti vagy sportépítmény jellegéből adódóan; 
c) kilátó esetében.” 

„12. § (5) Az övezetre előírt párkánymagassági határértékeket nem teljesítő meglévő építmények építési 
engedélyköteles ügyei során az építmény párkánymagassága csak a határértékek teljesülésének irányába 
változhat.” 

„12. § (6) 1,0 hektárnál nem nagyobb szilárdásvány bánya egyéb jogszabályban előírt engedélyezési eljárás 
keretében, az országos ökológiai hálózaton és a „Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő 
terület”-en kívül fekvő szántó művelésű területen létesíthető.” 

 
„20. § Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni egyéb jogszabályok keretein belül építmény építésére, 

bővítésére, településképet érintő átalakítására irányuló telekalakítási, építési, összevont vagy fennmaradási 
engedélyezési eljárásokhoz a község helyi területi védelem alatt álló telkein.” 

 
„5. melléklet az     önkormányzati rendelethez 
 

” 


