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I I . 1 . 3 .  V á l t o z á s o k  
 
Érsekcsanádnak van településrendezési terve. A változásokat a 2006.-ban jóváhagyott hatályos 
településrendezési tervhez (továbbiakban: alapterv) viszonyítjuk. 
 
 
Hálózati elemek 
Fıbb infrastukturális elemek nem változnak az aktuális területrendezési tervbıl és a térségi 
infrastukturális fejlesztésekbıl következı kiigazításokra, pontosításokra kerül sor. 
Ezek legjelentısebbike az 51. fıút települést keletrıl elkerülı nyomvonala. 
 
Területfelhasználási változtatásokról általában 
Az önkormányzat településfejlesztési döntéseinek megfelelıek a változtatások, amelyek 
összesítését a fejezet 1. és 2. melléklete tartalmazza. 
 
Beépítésre szánt területek 
A beépítésre szánt területen összterülete gazdaságfejlesztési lehetıségek biztosítása érdekében 
növekszik. 
A terv tartalmát nem érinti, az OTÉK változásból  következı változás a zöldterületi jellegő 
intézmények (sportterület és temetı) beépítésre szánt területbıl beépítésre nem szánt területbe 
való átsorolása. 
 
Beépítésre nem szánt területek 
Lényegi változatás ebben a kategóriában nem történik. 
A mezıgazdasági és erdıterületben az idıközben bekövetkezett mővelési ág váltásokat jelen  
terv leköveti. 
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Változó területfelhasználások részletes ismertetése 
(Az alapterven a tervezett területfelhasználások sraffozással jelölve, jelen tervben a tervezett is 
felülettel jelölt) 
 
Falusias lakóterület 
 
Általános (OTÉK) feltételek, amelyeket a helyi építési szabályzat pontosíthat: 

A falusias lakóterület legfeljebb 7,5 m-es beépítési magasságú lakóépületek, a mezı- és az 
erdıgazdasági építmények, továbbá a lakosságot szolgáló, környezetre jelentıs hatást nem 
gyakorló kereskedelmi, szolgáltató építmények elhelyezésére szolgál. 

A falusias lakóterületen elhelyezhetı épület – a lakó rendeltetésen kívül – : 
a) mezı- és erdıgazdaság, valamint a terület rendeltetésszerő használatát nem zavaró 

gazdasági tevékenységi célú, 
b) kereskedelmi, szolgáltató, 
c) szállás jellegő, 
d) igazgatási, iroda, 
e) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
f) kulturális, közösségi szórakoztató és 
g) sport rendeltetést is tartalmazhat. 

 

Alapterv     Jelen terv 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Településközpont és  
területfelhasználás növelése 
érdekében csökkenı falusias 
lakóterületek. 

 
Településközpont  
területbıl lakóterületbe  
kerülı területek 

Elmaradó tömbfeltárások 
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Vegyes területek 
Általános (OTÉK) feltételek, amelyeket a helyi építési szabályzat pontosíthat: 
 
Településközpont terület  
A településközpont terület elsısorban lakó és olyan települési szintő egyéb rendeltetést szolgáló 
épület elhelyezésére szolgál, amely nincs zavaró hatással a lakó rendeltetésre. 
A településközpont területen elhelyezhetı épület – a lakó rendeltetésen kívül – : 
a) igazgatási, iroda, 
b) kereskedelmi, szolgáltató, szállás, 
c) a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az elsıdleges egyéb közösségi 
szórakoztató, 
d) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
e) kulturális, közösségi szórakoztató és 
f) sport rendeltetést is tartalmazhat. 
 
Alapterv     Jelen terv 

 ..  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Községközpont területfelhasználás 
növelése falusias lakóterület 
rovására 
 

Településközpont csökkentése a 
már meglévı gazdasági beépítés 
érdekében 
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Üdülıterületek 
 
Általános (OTÉK) feltételek 
 
Üdülıházas terület 
Az üdülıházas területen olyan – általában – kettınél több üdülıegységet magába foglaló üdülı 

rendeltetéső épület, üdülıtábor és kemping helyezhetı el, amely túlnyomóan változó üdülıi 
kör több napos tartózkodására szolgál, és elhelyezése, mérete, kialakítása, felszereltsége és 
infrastrukturális ellátottsága alapján az üdülési célú tartózkodásra alkalmas. 

Az üdülıházas területen állattartó épület – a lovas turizmust szolgáló lóistálló kivételével – és 
különálló árnyékszék, komposztáló, siló és ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló 
melléképítmény – a terepszint alatti, fedett kialakítású kivételével – nem helyezhetı el. 

 
Hétvégi házas terület 
A hétvégi házas területen elsısorban a 6,0 m beépítési magasságot meg nem haladó, legfeljebb 

két üdülıegységet magába foglaló üdülıépületek helyezhetık el. 
A hétvégi házas területen a helyi építési szabályzatban elı lehet írni, hogy az üdülıegységeket 

csak csoportos formában lehet elhelyezni. 
A helyi építési szabályzatban megengedhetı olyan építmények elhelyezése, amelyek a terület 

rendeltetésével összhangban vannak és azt szolgálják, valamint sportépítmények elhelyezése. 
A hétvégi házas területen közösségi szórakoztató épület nem helyezhetı el. 
 
 
Az alapterv üdülıházas és hétvégiházas területei egyaránt nem változnak. 
(Üdülıházas terület világossal, hétvégiházas terület sötéttel) 
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Gazdasági területek 
Gazdasági terület kereskedelmi szolgáltató és ipari területi kategóriákat foglalja magába.  
 
Kereskedelmi szolgáltató terület  
Általános (OTÉK) feltételek: 

A kereskedelmi, szolgáltató terület elsısorban környezetre jelentıs hatást nem gyakorló 
gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. 

A kereskedelmi, szolgáltató területen önálló lakó rendeltetéső épület nem helyezhetı el, de a 
gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára 
szolgáló lakás kialakítható. 
 
Ipari terület 
Általános (OTÉK) feltételek: 
Az ipari terület, olyan gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére szolgál, amelyek más 
beépítésre szánt területen nem helyezhetık el. 
Az ipari terület lehet: 

1. környezetre jelentıs hatást gyakorló terület, 
2. egyéb terület. 

A környezetre jelentıs hatást gyakorló ipari terület a különlegesen veszélyes (pl. tőz-, robbanás-, 
fertızıveszélyes), bőzös vagy nagy zajjal járó gazdasági tevékenységhez szükséges építmények 
elhelyezésére szolgál. 

Az egyéb ipari terület elsısorban az ipari, az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodás 
építményei elhelyezésére szolgál. 

A környezetre jelentıs hatást gyakorló iparterületen lakás nem helyezhetı el. Az egyéb ipari 
gazdasági területen a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a 
személyzet számára szolgáló lakások helyezhetık el, önálló lakó rendeltetéső épület nem 
helyezhetı el. 
 

Alapterv gazdasági területei  
(világossal: kereskedelmi szolgáltató terület, sötéttel ipari terület) 
 

 

 
 
Mezıgazdasági üzemi területbe kerülı területek 
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Jelen terv gazdasági területei 
(világossal: kereskedelmi szolgáltató terület, sötéttel ipari terület) 
 

 
Gazdaságfejlesztési szándékú területfelhasználási változtatások (kereskedelmi szolgáltató területi  
bıvítések) 
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Különleges beépítésre szánt terület 
Általános (OTÉK) feltételek: 
A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyeken az elhelyezhetı építmények 
rendeltetésük miatt jelentıs hatást gyakorolnak a környezetükre, vagy a környezetük 
megengedett külsı hatásaitól is védelmet igényelnek. A különleges területek célját és fajtáját a 
településszerkezeti tervben, a beépítési elıírásokat a helyi építési szabályzatban minden esetben 
meg kell határozni. 
 
Az alapterv különleges beépítésre szánt területei: 
   Szabadidıpark, sportpálya   Temetık 

 

Repülıtér  Gazdasági területre változtatott energiatermelés és humán szolgáltatási  
    terület 
Repülıtér, szabadidıpark, sportpálya és temetık különleges beépítésre nem szánt területbe 
kerülnek. 
 

Jelen terv különleges beépítésre szánt területei: 

 

Mezıgazdasági üzemi területek (hatályos OTÉK fogalmainak megfelelıen ipari területbıl a 
mezıgazdasági tevékenységgel összefüggı meglévı vagy tervezett beépítések) 
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Zöldterületek 
Általános (OTÉK) feltételek: 
 
A zöldterület állandóan növényzettel fedett közterület (közpark, közkert), amely a település 

klimatikus viszonyainak megırzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a pihenést 
és testedzést szolgálja. 

A zöldterületnek közútról, köztérrıl közvetlenül – kerekesszékkel és gyermekkocsival is – 
megközelíthetınek és használhatónak kell lennie. 

A zöldterületen elhelyezhetı a terület rendeltetésszerő használatához szükséges építmény és 
vendéglátó rendeltetést tartalmazó épület. 

A zöldterület telkén épület legfeljebb 7,50 m beépítési magassággal helyezhetı el. 
Az egyes zöldterületek legkisebb zöldfelületi aránya, valamint megengedett legnagyobb 
beépítettségének mértéke a sajátos használatok szerint a következı: 

a) közkert esetében 
aa) a megengedett legnagyobb beépítettség: 3%, 
ab) a legkisebb zöldfelület: 60%, 

b) közpark esetében 
ba) a megengedett legnagyobb beépítettség: 3%, 
bb) a legkisebb zöldfelület: 70%. 

 

A tervezett zöldterületek az alaptervben és jelen tervben is kialakításukig átmeneti 
hasznosításként mezıgazdasági mővelésben tarthatók. 
Zöldterületek az alaptervben 
 

 

Zöldterületek alaptervben   Zöldterületek jelen tervben 

     

Területfelhasználási váltás nincs, meglévı, változatlan erdı  
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Védelmi elemek 
A természetvédelmi elemek a természetvédelmi (Duna Dráva NP és A Kiskunsági NP. 
Igazgatóságok aktuális nyilvántartásának megfelelıen változnak.  
Az alaptervben még nem jelölt NATURA 2000. terület határvonalával való kiegészítés 
megtörténik. Új Természetvédelmi szempontú kiegészítés az ökológiai hálózat folytonos 
folyosóval, mint irányadó jellel való kiegészítés.  
Helyi természetvédelmi terület a hatályos önkormányzati rendelet (33/2007.(XII.21.) Kt. számú) 
szerint lehatárolt. 
 
Az alapterv helyi védelemre javasolt épületei felülvizsgálatra kerültek. 
 
A régészeti lelıhelyek jelölésében az adatfrissítés a Forster Központ adatszolgáltatása szerint 
megtörtént. 
 
Vízügyi védıterületek az alatervhez képest változnak, a hidrogeológiai védıidomok az 
aktuális nyilvántartás szerint kerülnek lehatárolásra. 


