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KUNFEHÉRTÓ 
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ÚJ 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 
TERVEZÉSE  

 
E L Ő Z E T E S  T Á J É K O Z T A T Á S  É S   

K Ö R N Y E Z E T I  V I Z S G Á L A T  J A V A S O L T  T E M A T I K A  
 

A településre ez ideig 3 alkalommal készült rendezési terv, az első 1972-ben, ami 
1979-ben frissítésre került. Az új építési törvény és az országos településrendezési és építési 
követelmények (OTÉK) 1998. évi hatályba lépésekor azonban már elavultak a tervek. A bennük 
foglalt fejlesztéseknek az a része, amit az aktuális igények alátámasztottak, fokozatosan 
megvalósult, más része viszont meghaladta a község illetve a lakosság erőforrásait (pl. az új 
intézményközpont és a sportcentrum terve), vagy a tó visszahúzódási folyamatának 
következtében vált időszerűtlenné (pl. az üdülőterület-fejlesztés II. szakasza, a halásztanyák 
és a túlparti tömbtelkes üdülőterület terve). 

A 1989-ben készült Településszerkezeti terv és a Helyi Építési Szabályzat, amely már az 
egész igazgatási területre kiterjedően megszabta az építési tevékenység kereteit, az Új-Lépték 
Tervező Irodában 1997-98. évben készült el és a képviselő-testület a 162/1988. Kt. 
határozatával, valamint a 11/1998.(X.20.) Kt. rendeletével fogadta el. 

Módosítások történtek a szabályozásban öt alkalommal: a testület 13/2001. (XI. 15.) 
Kt; 18/2003. (XII. 02.) Kt; 1/2004. (I. 30.) Kt; 13/2006. (XI. 15.) Kt. és 3/2008.(II. 14.) Kt. 
rendelete egyes építési övezeti előírásokat megváltoztatott. A szerkezeti terv is módosult a 
177/2001. és az 55/2004. számú testületi határozatokkal, 2006-ban pedig sor került a 
szennyvíztisztító-mű mostani helyének kijelölésére. 

A község önkormányzata már 2009. óta fontolgatta egy új rendezési terv 
készíttetését, de az elhatározást csak 2014. májusában hozta meg erről, szerződést kötve 
az Új-Lépték Tervező Irodával a Településfejlesztési koncepció és a Településrendezési 
eszközök tervezésére. Az 59/2014. (VII. 08.) határozat a tervműveletek társadalmi 
egyeztetésének Partnerségi rendjét is megállapította.  

2002. és 2004. évben gazdasági majd környezetvédelmi fejlesztési dokumentum 
ugyan született, de a községről átfogó, hosszútávlatú Településfejlesztési koncepció ez ideig 
nem készült. A készülő munka összevontan tartalmazza majd a megalapozó vizsgálati 
munkarészeket a településfejlesztési és a településrendezési tervműveletekhez. 

Huszár Zoltán polgármester a mai napon elindította a teljes eljárást egyeztetést az 
államigazgatási szervek felé címzett levelével és 2015. február hóra meghirdette a 
Partnerségi egyeztetést a község honlapján történő felhívással.  

A tervező cég web-oldalán (www.ujleptekbt.hu) hozzáférhetők lesznek a vizsgálat, 
majd a koncepció és a terv véleményezési anyagai az egész eljárás során a „Kunfehértó” 
település „Folyamatban lévő” menügombja alatt. A „Hatályos tervek” menüpontban 
megtalálhatók a jelenleg hatályos tervek.  

A következő tájékoztató alapján várja az önkormányzat az előzetes írásos 
észrevételeket a készülő koncepcióhoz és Településrendezési eszközökhöz. 
 
Kunfehértó, 2015. január 29. 

         Szilberhorn Erzsébet 

          megbízott főépítész 

   

http://www.ujleptekbt.hu/
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EDDIG FELMERÜLT FONTOSABB TERÜLETFELHASZNÁLÁSI VÁLTOZTATÁSI 
SZÁNDÉKOK ISMERTETÉSE 

Technikai jellegű változtatások 

A tervfeldolgozás digitális állami térképre történik AUTOCAD tervező- és térinformatikai 
szoftverrel. 
A jelenleg hatályos szerkezeti tervlap jelkulcsa és ábrázolásmódja a jelenleg hatályos 
országos jogszabály szerint változik meg.  
A különböző természetvédelmi érdekű területek határát a Kiskunsági Nemzeti Park 
Igazgatósága adatközlése alapján fogja mutatni a tervlap. 
Természetközeli terület kategóriába kerülnek át az állami nyilvántartási térképen bejegyzett 
nádas és vízállás művelési ágú földrészletek. 

Erdő- és mezőgazdasági területek változásai 

Az erdészeti nyilvántartásban szereplő földrészleteket a beépítésre szánt fejlesztési területek 
kivételével erdő rendeltetésbe teszi át a terv. 
Általános mezőgazdaságiból Kertes mezőgazdasági területbe kerülnek át a jellemzően 
szőlő-gyümölcsös művelés alatt álló termőföldek. 

Beépítére szánt területekkel kapcsolatos változások 

1.  Kmü mezőgazdasági üzemi területté válik a Jánoshalma igazgatási határával 
szomszédos külterületrész, az ún. „Erdőszél”, vagy „Parcel” É-i része, ahol már 
jelenleg is üzemi állattartás, gépállomás működik és bővülni fog. Erdőszél K-i részén 
vállalkozásfejlesztés céljából Gksz kereskedelmi szolgáltató terület jön létre. 

Szerkezeti tervi módosítása - részlet: Erdőszél és környéke 

 

Megjegyzés: A változás módját jelző sraffozás és betűjel tájékoztatás céljából szerepel a 
szerkezeti terven, jóváhagyást követően törlésre kerül. 

Erdőszél súlyponti koordinátái: 676300 / 110100 
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 Erdőszél légifotón 

 

 
2. Az üzemi jelleget öltött tanyás telkek Kmü mezőgazdasági üzemi területté válnak. 

2.1. Szerkezeti tervi módosítás – részlet: Fehértótól Ny-ra: 

 

A terület súlyponti koordinátái: 675800/ 114760 
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Fehértótól Ny-ra lévő helyszín légifotón 

 

2.2. Szerkezeti tervi módosítás – részlet: Iparterülettől K-re 

 

A terület súlyponti koordinátái: 680080/ 112580 

Iparterülettől K-re lévő helyszín légifotón 
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3. Bővítésre kerül a belterülettől D-re lévő Gipe egyéb ipari terület.  

Szerkezeti tervi módosítás – részlet: Iparterület D-i rész 

 

A bővítési terület súlyponti koordinátái: 678300/ 111700 

Iparterület D-i rész légifotón: 

 
 

4. Belterületbe kerülhet a tervek szerint a volt állami gazdaság szolgálati lakásainak 
telekcsoportja.  

Szerkezeti tervi módosítás – részlet: Iparterülettől K-re 

 

A terület súlyponti koordinátái: 658800/112550 
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Iparterülettől K-re lévő lakóház-csoport légifotón: 

 
 
5. Má általános mezőgazdasági területbe kerül az időközben kármentesítődött korábbi 

ipari szennyvízülepítő és szikkasztó terület az iparterülettől D-re 

Szerkezeti tervi módosítás – részlet: Iparterülettől D-re 

 

A terület súlyponti koordinátái: 679200 / 110900 
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Iparterülettől D-re lévő terület légifotón: 

 
 
A HÉSZ az új építésügyi jogszabályok szerint megújul. 

A helyi mezőgazdálkodási adottságok fenntarthatósága érdekében tervezzük a 
mezőgazdasági birtokközpontra országosan előírt 1 hektár minimális telekterület 
csökkentését felmentési kérelem keretében, azért, hogy a meglévő tanyás telkek is 
betölthessék ezt a funkciót.   

A környezeti vizsgálat javasolt tematikája 

1. A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának ismertetése:  
1.1. Tervi előzmények  
1.2. A tervezési folyamat más részeihez való kapcsolódása;  
1.3. A környezeti értékelés készítése során tett javaslatok hatása a terv alakulására;  
1.4. A környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság bevonása, az általuk 
adott véleményeknek, szempontoknak a környezeti értékelés készítése során történő 
figyelembevétele, az indokok összefoglalása;  
1.5. A környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok forrása, az alkalmazott módszer 
korlátai, nehézségek (mint pl. technikai hiányosságok, bizonyos ismeretek hiánya stb.), az 
előrejelzések érvényességi határai, a felmerült bizonytalanságok.  
2. A terv rövid ismertetése:  
2.1. A terv céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése, kiemelve a környezeti értékelés 
készítése szempontjából fontos részeket;  
2.2. A terv összefüggése más releváns tervekkel, illetve programokkal;  
3. A terv környezeti hatásainak, következményeinek feltárása:  
3.1. A terv céljainak összevetése a terv szempontjából releváns nemzetközi, közösségi, 
országos vagy helyi szinten kitűzött környezet- és természetvédelmi célokkal;  
3.2. Környezetvédelmi célok és szempontok megjelenése, illetve figyelembevétele a tervben; 
3.3. A terv céljainak egymás közti, illetve a releváns tervek, illetve programok (2.2.) céljaival 
való konzisztenciája környezeti szempontból;  
3.4. A jelenlegi környezeti helyzet releváns, a tervvel összefüggésben lévő elemeinek 
ismertetése; 
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3.4.1. az igazgatási terület azon környezeti jellemzőinek azonosítása, amelyeket a 
megvalósítása valószínűleg jelentősen befolyásol,  
3.4.2. a környezeti állapot egyéb jellemzőinek leírása (eltartóképesség, terhelhetőség), 
3.4.3. a fennálló környezeti konfliktusok, problémák leírása 

és mindezek várható alakulása, ha a terv nem valósulna meg; 
3.5. A terv megvalósulásával közvetlenül vagy közvetve környezeti hatást kiváltó tényezők, 
okok feltárása, különös tekintettel azokra a tervelemekre, tervezett intézkedésekre, amelyek: 

3.5.1. természeti erőforrás közvetlen igénybevételét vagy környezetterhelés közvetlen 
előidézését jelentik,  
3.5.2. olyan társadalmi, gazdasági folyamatokat váltanak ki, vagy ösztönöznek, 
amelyek közvetett módon környezeti következménnyel járhatnak (különösen azok, 
amelyek olyan befektetői, termelői vagy fogyasztói magatartást váltanak ki, vagy 
ösztönöznek, illetve egyéb olyan tendenciákat erősítenek, amelyek természeti erőforrás 
igénybevételéhez vagy környezetterheléshez vezethetnek, olyan fajta beruházásokat, 
fejlesztési irányokat részesítenek előnyben, amelyek további környezetterhelő vagy 
igénybevevő fejlesztéseket vonzanak, ösztönöznek, vagy ha kumulatív hatások 
léphetnek fel); 

3.6. Az előző pontok szerint meghatározott információkból kiindulva a terv megvalósítása 
esetén várható, a környezetet érő hatások, környezeti következmények előrejelzése: 

3.6.1. jól azonosítható környezet igénybevétel vagy terhelés esetén különös tekintettel: 
3.6.1.1. a környezeti elemekre (földre, levegőre, vízre, élővilágra, épített 
környezetre, ez utóbbi részeként az építészeti és régészeti örökségre),  
3.6.1.2. a környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére, különösen 
a tájra, településre, klímára, természeti (ökológiai) rendszerre, a biodiverzitásra, 
3.6.1.3. a Natura 2000 területek állapotára, állagára és jellegére, valamint e 
területeken lévő élőhelyek és fajok kedvező természetvédelmi helyzete 
megmaradásának, fenntartásának, helyreállításának, fejlesztésének 
lehetőségeire, továbbá  
3.6.1.4. az előbbi hatások következtében az érintett emberek egészségi 
állapotában, valamint társadalmi, gazdasági helyzetében – különösen 
életminőségében, kulturális örökségében, területhasználata feltételeiben – 
várhatóan fellépő változásokra; 

3.6.2. a közvetett módon hatást kiváltó tényezők fellépése esetén különös tekintettel: 
3.6.2.1. új környezeti konfliktusok, problémák megjelenésére, meglévők 
felerősödésére, 
3.6.2.2. környezettudatos, környezetbarát magatartás, életmód lehetőségeinek, 
feltételeinek gyengítésére vagy korlátozására,  
3.6.2.3. a helyi adottságoknak megfelelő optimális térszerkezettől, 
területfelhasználási módtól való eltérés fenntartására vagy létrehozására,  
3.6.2.4. olyan helyi társadalmi-kulturális, gazdasági-gazdálkodási hagyományok 
gyengítésére, amelyek a táj eltartó képességéhez alkalmazkodtak,  
3.6.2.5. a természeti erőforrások megújulásának korlátozására , 
3.6.2.6. a nem helyi természeti erőforrások jelentős mértékű használatára vagy a 
helyi természeti erőforrások túlnyomóan más területen való hasznosítására; 

3.7. A környezeti következmények alapján a terv, illetve program és a változatok értékelése, 
a környezeti szempontból elfogadható változatok meghatározása.   
4. A terv megvalósítása következtében várhatóan fellépő környezetre káros hatások 
elkerülésére, csökkentésére vagy ellentételezésére vonatkozó, a tervben, illetve programban 
szereplő intézkedések környezeti hatékonyságának értékelése, javaslatok egyéb 
szükséges intézkedésekre.  
5. Javaslat olyan környezeti szempontú intézkedésekre, előírásokra, feltételekre, 
szempontokra, amelyeket a terv, illetve program által befolyásolt más tervben, illetve 
programban figyelembe kell venni.  
6. Összefoglaló. 
             

* * * 


