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javaslat a rendezési terv készítéséhez/módosításához. 

 
 
 
 
Tisztelt Huszár Zoltán polgármester Úr! 
Tisztelt Harnóczi Sándor alpolgármester Úr! 
Tisztelt Képviselő-testületi Tagok! 
 
 
 
Tisztelt Címzettek! 
 
Engedjék meg, hogy üdülőtulajdonosként elöljáróban pár észrevételt tegyek a Kunfehértó Község képviselő-
testületének 59/2014. (VII.08.) Kt. sz. (Partnerségi rend megállapítása a településfejlesztési és 
településrendezési eljárásokhoz tárgyú) határozatával kapcsolatosan. 
 
A 2014. július 8-i képviselő-testületi ülésen az ülésen jelenlevő tagok (Harnóczi Sándor polgármester,  
Dr. Hegyes Edina alpolgármester, Juhász-Vedresné Szabó Ibolya, Szalai László, Volovár Károly képviselők) 
5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás, kérdés nélkül a településfejlesztéssel és településrendezéssel 
összefüggő partnerségi rendet megszavazták. 
Ebben a partnerség rendben az egyeztetésben résztvevők köréből, a partnerek személyi hatályából – 
tudatosan-e vagy sem – kihagyták az üdülőtelkek tulajdonosait, természetes személyek közül csak a 
„község teljes lakossága” szerepel, mint partner!  
 
A fogalmakat helyre téve, aki üdülőtulajdonos az nem feltétlenül esik bele a „község teljes lakossága” 
fogalomkörbe, hiszen, ha nincsen ezen személyeknek bejelentett kunfehértói lakcíme, vagy esetleg 
tartózkodási címe, akkor az ember nem tartozik a község lakossága közé. 
Az önkormányzat ezen döntése kirekesztő, hiszen a határozat értelmében üdülőtulajdonosok nem partnerei 
Kunfehértó község rendezési tervének módosítási folyamatában! Teszi ezt annak ellenére, hogy egy 
hatályos rendezési terv nem csak jogokat ad, hanem kötelezettségeket is ró a település teljes közigazgatási 
területén élők és ingatlan tulajdonjoggal rendelkezők részére, így az üdülőtulajdonosokra is (pl. egyes 
ingatlanok meghatározott építési övezetbe való besorolásával és annak részletszabályainak 
megalkotásával). 
Tudomásom szerint ezen személyek partnerként történő tekintését/kezelését nem tiltja semmilyen 
jogszabály. A település sajátosságából adódóan, nem csupán a lakosság, hanem az üdülőtulajdonosok 
jogait is érinti a rendezési terv készítése vagy módosítása! 
 
Előbbiek alapján, kérem szíveskedjenek a rendezési terv készítésének/módosításának eljárási rendjében az 
üdülőtulajdonosokat azonos jogokkal megilletni, mint a kunfehértói lakosságot és az ehhez szükséges 
további intézkedés(eke)t megtenni. 
 
Megjegyezném, hogy a partnerségi rend, melyet a helyi képviselő-testület a 2014. július 8-i ülésén fogadott 
el, 2014. július 7-től(!) hatályos. Huszár Zoltán Polgármester egyeztetésről szóló tájékoztatója csupán 2015. 
január 28-án lett közzétéve a község honlapján továbbá késedelmet szenved a partnerségi határozat 
végrehajtása azzal, hogy a www.kunfeherto.hu honlapon Partnerség címszó alatti külön tárhely biztosítása a 
mai napig nem történt meg, ezáltal álláspontom szerint korlátozva van a nyilvánosság. 
 
Az alábbiakban a Kunfehértó község rendezési terve készítésével/módosításával kapcsolatosan a 
partnerségi felhívás alapján, ugyan nem, mint kunfehértói lakos, hanem, mint üdülőtulajdonos szeretnék 
észrevételt és javaslatot tenni. 
 
A tó vízminőségével kapcsolatosan már régóta folynak találgatások lakossági szinten, hogy vajon miért 
olyan a víz, mint amilyen. E témában már az üdülőfórumokon is történt több felvetés például az, hogy vízügyi 
szakemberekkel be kellene vizsgáltatni a víz minőségét. 
Véleményem szerint annak érdekében, hogy az ok-okozati összefüggések feltárhatóak legyenek (mely 
anyagok, minek következtében vannak jelen a víz összetételében és az milyen következményekkel jár stb.) 
igazságügyi szakértő bevonása szükséges, a helyzet specifikumára való tekintettel a rendezési terv 
készítése/módosítása során készülő környezetvédelmi hatástanulmány önmagában nem elegendő. 
Egy (vízügyi, környezetvédelmi stb.) igazságügyi szakértői dokumentum megléte, az ok-okozati 
összefüggések alapos feltárásával véget vethetne a szarvasmarha tartással, az üdülőterületen lévő 
derítőkkel vagy az egyéb mezőgazdasági tevékenységekkel kapcsolatos a feltételezéseknek és 
gyanúsítgatásoknak.  



Továbbá alapul szolgálhatna a víz minőségét javító és hosszú távú megőrzését célul tűző települési 
rendezési tervnek is, melyre alapozva meghatározhatóak lehetnének a szükséges intézkedések is (pl. a tó 
körüli védőtávolság esetleges növelése, vagy az ott folytatható tevékenységek korlátozása stb.). 
 
Kunfehértó településfejlesztési koncepciója és településrendezési eszközei 2015. megnevezésű 
dokumentumban az alábbi olvasható: 
„Környezeti konfliktust jelent a régi tómeder legeltetése nagy létszámú marhaállománnyal a fürdőtó 
közelében. Érdemes továbbvizsgálni, hogy az üdülőtulajdonosok egy csoportjának elégedetlensége (legyek 
koranyári megjelenése) valóban jogos - e és kell - e visszaszorítani a tó közvetlen közeléből a legeltetést (az 
önkormányzat által bérbeadott területen), és ha igen, akkor miként történjen a kezelése a gyepnek. 
Felmerült másrészről, hogy indokolatlan a trágyatároló létesítésének korlátozása a tó és 200 m - es 
körzetének területén, mivel annak megvalósítása kötelező követelmény az állattartó telepek számára, a tó 
és környéke pedig mindig a legeltető állattartás helyszíne (is) volt.” 
 
Majd ugyanezen dokumentum (Kunfehértó településfejlesztési koncepciója és településrendezési eszközei 
2015.) dokumentumban ez olvasható: 
„A külterületnek azokat a tanyáit, amelyek jelentős színhelyeivé váltak a mezőgazdálkodásnak, azaz 
üzemközpontokként kezdtek fejlődni, beépítésre szánt különleges mezőgazdasági üzemi rendeltetésbe kell 
áttenni.” 

 
A fent idézett részek alapján Kunfehértó község településfejlesztési koncepciója egyfelől a környezeti 
konfliktus vizsgálatát veti fel, de csupán a legeltetés és a trágyatároló létesítését illetően, másfelől az ezekkel 
szoros összefüggésben lévő állattartó tevékenységhez – a korábbi tanyás ingatlanok különleges 
mezőgazdasági üzemi rendeltetésbe történő besorolásával – jogokat biztosítani készül. 
 
Ez számomra érthetetlen, hiszen a régi tó mederben történő legeltetés nem is településrendezési kérdés!  Ez 
képviselő-testületi döntés kérdése, hogy az önkormányzati tulajdonú telket az önkormányzat milyen célra 
adja bérbe. 
 
Persze vizsgálni kell a legeltetés tóra és üdülőterületre gyakorolt hatását is, de azzal senki sem foglalkozik, 
hogy maga a tótól Ny-ra, az Erdei Ferenc emlékkő és park szomszédságában, nem mellékesen közvetlenül 
a tó régi medre mellett lévő igen nagy egyedszámú szarvasmarhatartó telep vajon milyen hatást gyakorol a 
tóra?! 
 
Az már inkább településrendezési kérdés, hogy egy önfenntartó tanyagazdaság helyén egy piacra termelő 
nagy egyedszámú állattartótelep kialakítását teszik-e lehetővé, adott esetben a tárgyi ingatlan Kmü övezetbe 
történő besorolásával. 
 
A Kunfehértó településfejlesztési koncepció és új településrendezési eszközök tervezése eddig felmerült 
fontosabb terület-felhasználási változtatási szándékok ismertetése megnevezésű dokumentum (melynek 
tartalmát ugye a helyi önkormányzati képviselők és a vállalkozók javaslatai alapján állítottak össze) 2.1. 
pontja már ennél konkrétabban nevesíti a szóban forgó állattartó telepet, mely szerint a szerkezeti tervben a 
0129/5 és 0129/6 hrsz-ú üzemi jelleget öltött tanyás telkek a Kmü jelű mezőgazdasági üzemi területté 
válnak. 
Persze a Kmü besorolás részleteit nem ismerem, bármit is jelentsen az (mivel még csak szerkezeti tervről 
beszélünk, ezért ez tulajdonképpen a „K”, mint különleges terület, de a „mü”, mint mezőgazdasági-üzemi 
terület, mint a terület-felhasználási egység tagozódása milyen részletszabályokat rejt, az ugye még nem 
derült ki. Ez azonban érdekes lehet, hiszen üzem és üzem között is igen nagy különbségek lehetnek (a 
mezőgazdaság nagyon szerteágazó „iparág”, ez alatt lehet növényt termeszteni, állatot tartani, tenyészteni, 
halászattal foglalkozni). 
 
A szóban forgó állattartó telepről már kevéssé ismert, hogy Kunfehértó község jelenleg hatályos rendezési 
terve szerint erdőterületbe van besorolva, tehát azon a területen állattartási jellegű tevékenység nem is lenne 
folytatható és az ezzel kapcsolatos építmények ott nem is lehetnének létesíthetőek! Valószínűleg a korábbi 
helyi szabályozások sem tették lehetővé a tárgyi területen az állattartást és az azzal kapcsolatos építmények 
létesítését. Vajon miért? Elődeik figyelmetlenek lettek volna, vagy tudatosan nem akarták, hogy a tó 
közelében esetlegesen arra nézve zavaró vagy káros tevékenység folytatására adjanak lehetőséget?! 
 
A telephely egy része egyébként bele esik a község jelenleg hatályos településszerkezeti tervén ábrázolt, a 
tó régi medrétől számított 200 m-en belüli védőterületbe(!). Ebben a 200 m-es sávban nem lehet pl. 
trágyatárolót létesíteni (nyilván meg van az oka, hogy miért nem). A Kmü övezeté való átsorolással és 
jelenlegi szabályozás felülvizsgálatával az önkormányzat vagy a vállalkozó szándéka kibújni ezen korlátozás 
alól! A légi felvételek (Google Maps) tanúsága szerint egyébként a legeltetésen túl a régi meder egy részét 



az állattartó vállalkozó az állattartással kapcsolatos egyéb tevékenységeire már most is használja (pl. 
deponálás, karám).  
 
A tényállás teljes körű megállapításához természetesen szükséges lenne megvizsgálni, hogy 1972 óta, 
mióta Kunfehértó község egyáltalán rendezési tervvel rendelkezik, milyen szabályok vonatkoztak a szóban 
forgó telep területére, az állattartó telep mióta működik ott, a tó védelmében a szabályozás mióta hatályos, 
az állattartó épületek mikor és mi alapján lettek építve, az állatállomány 1972 óta milyen számban 
növekedett, hol és milyen körülmények között tárolják, kezelik a trágyát stb.. 
 
Mindemellett a tótól Ny-ra eső, fent említett szarvasmarhatartó telepnek csupán a „tanya” épületei 
szerepelnek a földhivatali ingatlan-nyilvántartási térképen, az óriási méretű állattartó épületek nem! 
Szabályozás ide vagy oda, valaki által mégis megépült az az állattartótelep és annak járulékos építményei is 
bizonyára, mint pl. a trágyatároló(k), most pedig úgy tűnik mindez prioritást élvez a tóval szemben. 
 
A partnerség keretén belül közzétett dokumentumok között nem található olyan megalapozó vizsgálati 
munkarész vagy szakmai vélemény, ami vizsgálta volna a tárgyi szarvasmarha telepen folytatott 
tevékenység és azok építményeinek tóra, üdülőterületre gyakorolt hatását, amely megalapozottan alá 
támasztaná a szóban forgó állattartó telep tanyás ingatlanjainak Kmü övezetbe való besorolását. 
Ha a rendezési terv jelenlegi módosításával nem minden tanyás ingatlan kerül a Kmü övezetbe átsorolásra, 
akkor miért pont a tóhoz legközelebbi (volt) tanya ingatlanok lennének azok, amiket át kellene sorolni üzemi 
területté?  
 
Amennyiben a rendezési tervben a szóban forgó állattartó telep tanyás ingatlanjai a Kmü övezeti 
besorolásba kerülnek átsorolásra, akkor már részben meg is lesz a jogalapja az eddig szabálytalanul 
megépített építmények fennmaradására, de az állattartási tevékenységre mindenképpen (hiszen a jelenlegi 
hatályos szabályozás szerint a tárgyi terület erdő terület, mely területen ilyen jellegű tevékenység eddig nem 
is volt folytatható)! (Hangsúlyozom csak részben, hiszen az épületeknek még ezen túl egy sor egyéb 
követelménynek is meg kell felelniük, de mégis az önkormányzat ezzel megtenné a legalizálás útján az első 
lépést).  
Innen pedig már nem volna visszaút! Ha a testület jóváhagyná a rendezési terv ilyen tartalmú módosítását, 
majd egyszer mégis megvonná a vállalkozótól a szerzett „építési jogot”, akkor bizony nagyon komoly 
kártalanítási felelősség terhelhetné az önkormányzatot. 
 
Az előbbiekből úgy tűnik, hogy az önkormányzat az állattartás és legeltetés valamint az üdülőtulajdonosok 
közötti konfliktust a rendezési terv módosításával, az állattartó vállalkozó építési jogi szempontból történő 
jobb helyzetbe hozásával, az eddig kialakult és jelenleg szabálytalan helyzetnek a kvázi legalizálásával 
kívánja „megoldani”.  
 
A településrendezési terv egy eszköz az Önkormányzat kezében, amivel a nem kívánatos folyamtoknak, 
mint például a tó szempontjából igen kényes helyen történő állattartó telepek kialakításának gátat szabhat.  
 

Előbbiek alapján a tótól Ny-ra eső szarvasmarhatartó telep Kmü övezetbe történő besorolásával 
kapcsolatosan az alábbi javaslatot teszem. 

 
Javasolom, hogy a tótól Ny-ra eső 0129/5 és 0129/6 hrsz-ú ingatlanoknak Kmü mezőgazdasági üzemi 
területté való nyilvánítására vonatkozó javaslatot a tervezett módosítás során kialakuló illetve az eddig már 
kialakult használat tóra és üdülőterületre gyakorolt hatásait feltáró megalapozó hatástanulmányok, 
(igazságügyi) szakértői vélemények hiányában elutasítani ill. változtatási szándéktól elállni szíveskedjenek. 
Javasolom továbbá, hogy a tárgyi ingatlanok jelenlegi hatályos szabályozástól (erdőterület) eltérő 
használatát legalább az előbbiekben említett, a tóra és üdülőterületre semleges hatást igazoló 
dokumentumok megléte esetén lehessen megváltoztatni. 
 
Előbbieket összegezve kérem a Tisztelt helyi önkormányzati képviselő-testület tagjait, hogy megfontoltan és 
döntésük teljes súlyának tudatában szavazzanak, amikor a rendezési terv módosításának a szóban forgó 
állattartó telep érintett telkeinek Kmü övezetté történő átsorolása vonatkozásában döntenek. 
 
Kelt: 2015.02.13. 
 

Tisztelettel: 
 
 
 

Nagy-Czirok Viktor 
egy kunfehértói üdülőtulajdonos 



Erről értesül: 
Huszár Zoltán – polgármester – polgarmester@kunfeherto.hu 
Harnóczi Sándor – alpolgármester – harnoczi.sandor@gmail.com 
Képviselő-testületi tagok - muszaki@kunfeherto.hu 
Kunfehértó lakossága és üdülőtulajdonosok – az önkormányzat által a honlapon biztosított „Partnerség” 

megnevezésű tárhelyen történő megjelenítéssel, nyilvánossá tétellel 
Tájékoztatásul kapják még: 
Csupity Zoltán – címzetes főjegyző – jegyzo@kunfeherto.hu 
Balogh Tünde (Új-Lépték Tervező Iroda Bt.) – felelős tervező – balogh.miczi@ujleptekbt.hu 


