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JÓVÁHAGYANDÓ  MUNKARÉSZ 
 
1. Határozati javaslat 
(Tervezet) 
 

 
Baracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja, valamint az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján Baracska közigazgatási területére az alábbi határozatot hozza: 
 
Baracska Község Önkormányzata által a 180/2005.(IX.27.) sz. képviselőtestületi határozattal elfogadott 
Baracska Község településszerkezeti terve jelen határozat mellékletét képező fedvénylap szerint módosul. 
. 
 
A módosítás alapján a szabályozási tervet és a helyi építési szabályzatot összhangba kell hozni. 
 
E határozat a jóváhagyást követő 30. napon lép hatályba. 
 
 
 

  Boriszov Zoltán                       Szeleczkyné Szabó Katalin 
       Polgármester                                  jegyző 
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1. számú melléklet: A településszerkezeti terv TSZT-1 rajzszámú fedvényterve 
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Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének…………………….számú önkormányzati 
rendelete 15/2005.(IX.28.) sz. önk.rendelettel jóváhagyott  Helyi Építési Szabályzat módosításáról 
 
Baracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
13. §-a, valamint a 62. § (6) bekezdés 6. pontja alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól  szóló 
2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában megállapított feladatkörében eljárva a 
település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji 
és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi követelmények, jogok és 
kötelezettségek megállapítására a következőket rendeli el: 

 
1. § A rendelet 2 §.(1) bekezdése az alábbiakkal egészül ki: 
 
„A szabályozási tervlapok és az SZ-2 és SZ-3 jelű szabályozási fedvényterv a helyi építési szabályzat 
mellékletét képezik.” 
 
2.§ A Helyi Építési Szabályzat 5. § (4) bekezdése g) pontja törlésre kerül 
 
3.§ A Helyi Építési Szabályzat 5. § (4) bekezdése h) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
„Az övezetben az építési telkek beépítésének feltétele a  részleges közművesítettség. 
 
4.§ A Helyi Építési Szabályzat 6. § (2) bekezdése c) 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
„ szélessége 16 m;” 
 
5.§ A Helyi Építési Szabályzat 6. § (3) bekezdése c) 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
„ szélessége 16 m;” 
 
6.§ A Helyi Építési Szabályzat 6. § (3) bekezdése g) pontja törlésre kerül 
 
7.§ A Helyi Építési Szabályzat 6. § (3) bekezdése h) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
„Az övezetben az építési telkek beépítésének feltétele a  részleges közművesítettség. 
 
8. § Záró és hatályba léptető rendelkezések:  
Ez a rendelet a jóváhagyást követő 30. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően 
indult államigazgatási ügyekben kell alkalmazni. Folyamatban levő, még el nem bírált építési engedély 
kérelmek esetében amennyiben építtető számára kedvezőbbek a jelen rendelettel elfogadott módosítások, 
azokat  az eljárás során alkalmazni lehet. 
 
 
 

  Boriszov Zoltán                       Szeleczkyné Szabó Katalin 
       Polgármester                                  jegyző 
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1. számú melléklet: SZ-3 jelű fedvényterv  
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TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK 
 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Baracska Község Képviselő-testületének 2013. október 8-án tartott üléséről 

 
Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

249/2013.(X.8.) határozata 
Baracska község Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata módosításának 

előkészítéséről 
 
 
1. Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy 
Baracska község szabályozási tervét és helyi építési szabályzatát- a baracskai Sportteleptől 
Délre fekvő, jelenleg Lf3-as övezeti besorolású (falusias lakóövezet) ingatlanok 
vonatkozásában – módosítani kívánja. 
2. Ezen döntésével egyidejűleg utasítja a jegyzőt, hogy a következő soros testületi ülésre 
készítse el – a korábbi tárgyalások, írásos tervezetek alapján – Baracska Község 
Önkormányzata (mint Megrendelő), a Fehér Vártervező Kft. (mint Tervező), valamint a DFT 
– Hungária Kft. (mint Finanszírozó) közötti háromoldalú Településrendezési szerződést, mely 
részletesen tartalmazza a szabályozási terv és építési szabályzat módosítása során az érintett 
Felek jogait és kötelezettségeit. 
A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester és a jegyző 
A határozat végrehajtásának határideje: 2013. október 31. 
 
 

  Boriszov Zoltán s.k.                       Szeleczkyné Szabó Katalin s.k. 
       Polgármester                                  jegyző 
 
 

Jegyzőkönyvi kivonat 
Baracska Község Képviselő-testületének 2013. október 30-án tartott üléséről 

 
Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

265/2013.(X.30.) határozata 
Településrendezési szerződésről 

1. Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településrendezési szerződést 
a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el. 
2. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester 
A határozat végrehajtásának határideje: azonnali 
 
 

  Boriszov Zoltán s.k.                       Szeleczkyné Szabó Katalin s.k. 
       Polgármester                                  jegyző 
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ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 
 

A módosítások  leírása 

  

Baracska Község Önkormányzata a Fehér Vártervező Kft. jelen terve alapján a településszerkezeti terv 
módosítását is érintő helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítását készíti el. 

 

1. Tervi előzmények 

 

A képviselőtestület 180/2005. (IX.27.) számú határozatával fogadta el a településszerkezeti tervet, és 
15/2005. (IX.28.) számú rendelettel fogadta el a helyi építési szabályzatot, melyet jelen tervezési munka 
során kívánnak módosítani. A módosítást az önkormányzat 249/2013.(X.8.) számú településfejlesztési 
döntéssel határozta el. A határozat mellékletét képező településszerkezeti tervet, valamint a rendelet 
mellékletét képező belterületi szabályozási tervet szükséges módosítani. Az önkormányzat fedvénytervek 
készítésével, határozat és rendelet módosítással változtat a hatályos településrendezési eszközökön. 

 

2. Településrendezési vizsgálat a módosításra vonatkozóan 

 
Településszerkezeti összefüggések, területfelhasználás 
 
A tervezési terület Baracska település belterületéhez csatlakozóan, a hatályos településrendezési eszközök 
szerint beépítésre szánt területen fekszik.  A tervezési terület területfelhasználása különleges beépítésre 
szánt sport, illetve falusias lakó. 
A tervezési terület a Kossuth utca folytatásában található, a Váli-víz és a sportpálya közötti területen 
fekszik, jelenleg beépítetlen. 
 
Telekszerkezet 
Az érintett ingatlanok az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján 1 ha feletti külterületi ingatlanok, 
jellemzően legelő, kisebb részben szántó művelési ágban.  
Valamennyi ingatlan a Kossuth utcától és a Váli-vízig terül el, különböző szélességű parcellák, melyeken 
jelenleg mezőgazdasági művelés folyik. Az önkormányzat tulajdonában levő 032/1 hrsz-ú sporttelep  a 
rendezési terv szerinti hasznosítású. 
 
Tulajdonviszonyok 
 
Az ingatlanok jelenleg magán tulajdonban vannak, a sporttelep önkormányzati tulajdonú. 
 
Beépítettség vizsgálat 
 
A tervezési területen található ingatlanok  beépítetlenek.  A tervezési terület szomszédságában levő 
Kossuth utcai  lakóingatlanok  beépítettsége 10-30% között változik. A sportpálya beépítettsége jelenleg a 
megengedett beépíthetőséget meg sem közelíti. 
A tervezési területtől dél-keletre  levő mezőgazdasági területek telkei nagyméretű beépítetlen szántók 
Településrendezési előírások vizsgálata 
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Településszerkezeti terv 

 
 

hatályos külterületi  településszerkezeti terv kivágata 
 
 
 

 
 

hatályos belterületi településszerkezeti terv kivágata 
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A hatályos településszerkezeti terv a tervezési területet beépítésre szánt különleges sport, illetve lakó  
területfelhasználásba sorolja a terület A beépítésre szánt különleges sport területhez és a lakóterülethez 
közvetlen határos volta és a Kossuth utcához való közvetlen megközelíthetőség településszerkezeti 
szempontból  nagyon kedvező.  
 
Szabályozási terv 
 
A hatályos szabályozási terv szerint a tervezési terület falusias lakó (Lf3 jelű) építési övezetbe, illetve 
különleges beépítésre szánt sport (Ks) építési övezetbe sorolt. A falusias lakóterületen a HÉSZ 5. § (4) 
bekezdése szerint a legnagyobb beépítettség  30 %. A kialakítható építési telek legkisebb területe 800 m2, 
szélessége 20 m lehet, az építménymagasság legfeljebb 5,5 m lehet. 
A hatályos  HÉSZ a különleges sport területre vonatkozóan előírásokat nem tartalmaz, az előírások  

 
 

 

hatályos belterületi szabályozási terv 

3 Alátámasztó szakági munkarészek 

Az alátámasztó munkarészek a hatályos településrendezési eszközök alátámasztó munkarészeinek 
aktualizálásával készültek. 
 
Településszerkezeti változások 
 
A módosítás során a különleges beépítésre szánt sport és a falusias lakó  területfelhasználás egy részén új 
településközponti vegyes terület kerül kijelölésre. 
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A tervezési területen egy befektető a GOP-2012-2.1.1/B "Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-
, kis- és középvállalkozások számára" pályázati konstrukcióban  kíván megvalósítani egy projektben, zöld 
építésű multifunkciós fejlesztő egységet kíván kialakítani. 
 
A tervezett változtatásra az önkormányzat és a terület hasznosítását tervező befektető társaság 
településrendezési szerződést kötött. 
 
A befektetők a tervezési területen Európai Uniós pályázati forrás igénybevételével ún. „tudás transzfer 
központot” kívánnak létesíteni. A településrendezési  szerződés szerint a 032/5, 032/8 és a 032/13 hrsz-ú 
területeket kérték a befektetők településközponti vegyes területbe (Vt-2 építési övezetbe) sorolni. A 
szerződés mellékletét képezte a befektetők által készített területhasznosítási terv, melyen a tervezés során 
csak kismértékben állt módunkban  változtatni. A 032/6 és 032/4 hrsz-ú ingatlan tulajdonosainak 
területhasznosítási szándéka jelenleg nem ismert, az önkormányzat döntése értelmében a tervezési terület 
egységes, települési alközponti hasznosítása miatt ezek a területek is településközponti besorolást kaptak, 
egységesen Vt-2 építési övezetbe soroltuk. A meglevő sportpálya környezetében létrejövő  települési 
alközpont a hatályos terv szerint már beépítésre szánt terület változatosabb hasznosítását teszi lehetővé az 
önkormányzat számára egy esetleges területvásárlással, illetve a mindenkori  tulajdonosok számára.  
 
A településszekezeti terven ábrázolásra került funkciók a befektetői igényeket és az önkormányzat 
jelenlegi hasznosítási javaslatát tartalmazzák.  
 
A tervezett funkciók az OTÉK 16. §-ában és a hatályos HÉSZ 6. §-ában meghatározott településközponti 
vegyes területen helyezhetők el, ezért a településfejlesztési döntés értelmében a területfelhasználás 
településközponti vegyes területre módosul a tervezési terület egy részén.  
 
 

 
a szerződés mellékletét képező területhasznosítási terv 
 

A tervezett változtatások a településszerkezeti tervet csak területfelhasználási változásokkal érintik, a fő 
infrastruktúra hálózat és a zöldfelületi rendszer nem változik. 
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Szabályozási tervi változás 
A módosítás során a hatályos belterületi szabályozási tervben szereplő tervezett tömbfeltáró út 
figyelembe vételével a tervezési területet érintően új feltáró utak kiszabályozása történik. 
Az egyes építési övezetek lehatárolása a módosított területfelhasználás, az önkormányzat igénye és a 
településfejlesztési döntésben foglaltak szerint, a hatályos HÉSZ vonatkozó rendelkezéseinek 
megfelelően történt.  
 
A hatályos HÉSZ előírásai az alábbiak miatt módosultak:  

- az elhelyezendő épületek tetőformájának és a tető hajlásszögének megkötését töröltük, mert az 
általános építési előírások (Étv, OTÉK, az építési engedélyezésről szóló kormányrendelet) 
hangsúlyosan előírják a tervezett épületek környezethez való illeszkedését a tervezés során, ezért a 
Vt-2 és az Lf3 jelű építési övezetekben ezekre vonatkozó megkötést az önkormányzat nem kívánt 
előírni. 

- a teljes közművesítés előírását részleges közművesítésre módosítottuk, mert az alternatív 
energiafelhasználás előtérbe kerülésével a teljes közművesítés indokolatlanul nagy megkötést 
jelent befektetők részére. 

- a HÉSZ telekszélességre vonatkozó pontjáinak javítása szükséges volt  (pl 6. § (2) bek c., 2. 
pontja: „szélessége 16 m között”)  

 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 32. § (4) bekezdése az alábbiakat tartalmazza: 
„(4) A településrendezési eszköz egyeztetése történhet az egyszerűsített eljárás szerint, amennyiben a 
településrendezési eszköz módosítása során az alábbi feltételek egyaránt teljesülnek: 
a) a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik, 
b) nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, kivéve, ha a képviselő-testület döntésében a 
módosítást gazdaságfejlesztő beruházás megvalósulása érdekében támogatja és az legalább 15 új 
munkahely megteremtését biztosítja, 
c) nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése. 
 
Fentieknek jelen rendezési terv módosítás megfelel, ezért a terv egyeztetése egyszerűsített eljárással 
történik. 

 
A tervezési terület a hatályos szabályozási tervhez illesztve 

Tájrendezési javaslat 
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Baracska a Mezőföld középtájba tartozó település, a Váli-völgy része. A tervezési terület a Váli-völgy 
közvetlen szomszédságában található, jelenleg mezőgazdasági hasznosítású, a községi sportpálya 
területének kivételével. A Váli-víz mellett a hatályos településrendezési eszközök egy véderdő sáv 
kialakítását tervezik, melyet a módosítás nem érint. 
A terület beépítését már a hatályos rendezési terv készítésekor elhatározta az önkormányzat, így az 
alátámasztó munkarész tájrendezési és zöldfelületi javaslata nem szorul kiegészítésre. 

 

 
 

topográfiai térkép a jelenlegi tájhasználatról 
 

Biológiai aktivitás érték számítás 
 
A tervezett módosítás során újonnan beépítésre szánt terület kijelölése nem történik.  Az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv) 7. § (3) bekezdés c) pontja értelmében 
újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai 
aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet. 
 
A tervezés során új beépítésre szánt terület kijelölése nem történik, ezért biológiai aktivitásérték számítás 
készítése nem szükséges. 
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Közlekedési javaslat 
 
 
Térségi kapcsolatok 
 
Baracska Fejér megyében a 7. sz. főút mellett fekszik. Az út a település belterületén is átvezet, jó 
kapcsolatot biztosít a 30 km-re lévő megyeszékhely Székesfehérvárra, illetve a szomszédos megyékbe.  
A település északi határában halad az M7 autópálya, csomópontja a szomszédos Martonvásárban, illetve 
Kápolnásnyéken található. 
 
A tervezési terület 
A tervezett lakóterület és településközpont vegyes terület a település déli részén a Kossuth Lajos utca és 
Váli-víz által határolt területen van. A terület feltárása kettő közvetlen útcsatlakozással a Kossuth Lajos 
utcáról történik, illetve egy útkapcsolat a korábbi szabályozásban kialakított észak-nyugat - dél-kelet 
irányú úthoz csatlakozik. 
A tervezési terület határán a sportpályánál autóbusz-végállomás található. 
 
Forgalmi adatok  
A Kossuth Lajos utca a település egyik jelentősebb gyűjtőútja, amelyhez több lakóutca csatlakozik. A 
tervezési területen sporthasznosítás és kisebb vállalkozások letelepedése, és lakó funkció valósul meg, így 
a tervezési forgalom nem éri el az 1000 E/nap forgalmat, a tervezési területnél lévő szakaszán a várható 
távlati forgalom 400 E/nap. 
 
Az úthálózat osztályba sorolása 
Belterületi mellékút, gyűjtőút 
Kossuth Lajos utca  
 
Osztályba sorolás: B.V.c.D.  
Szabályozási szélesség:  16,0 m. 
 
Csomóponti területigény: a rálátási háromszögek szabadon hagyásával a szabályozási szélességen belül 
biztosítható. 
 
Keresztmetszeti elemek: 
Forgalmi sávok: 3,0 m széles, irányonként 1-1 sáv,  
Padka: 1,5 m széles nyílt árkos vízelvezetés esetén 
Parkolási lehetőség: közterületen megoldható 
Járda: minimum 1,5 m széles burkolattal, legalább az út egyik oldalán biztosítandó 
Zöldsáv: mindkét oldalon kialakítható 
Vízelvezetés: nyílt árkos rendszerben történik, az árkok burkolása az átereszeknél, illetve a befogadók 
előtt javasolt. 
 
Belterületi mellékút, lakóutca 
a tervezési terület teljes úthálózata  
 
Osztályba sorolás: B.VI.d.D.  
Szabályozási szélesség:  12,0 m, 
 
Csomóponti területigény: a rálátási háromszögek szabadon hagyásával a szabályozási szélességen belül 
biztosítható. 
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Keresztmetszeti elemek: 
Burkolatszélesség: 5,5 m széles  
Padka: 1,5-2,5 m széles nyílt árkos vízelvezetés esetén 
Parkolási lehetőség: közterületen megoldható 
Járda: minimum 1,5 m széles burkolattal, legalább az út egyik oldalán biztosítandó 
Zöldsáv: mindkét oldalon kialakítható 
Vízelvezetés: nyílt árkos rendszerben történik, az árkok burkolása az átereszeknél, illetve a befogadók 
előtt javasolt. 
 
A csapadékvizek befogadója a Váli-víz, az árkok a terep természetes lejtését követve a csapadékvizeket 
gravitációs úton vezetik le, illetve szikkasztják el. 
 
Várakozóhelyek létesítése: 
Az intézmények, vállalkozások, vendéglátóhelyek bővítésénél, létesítésénél a parkolást saját területen 
belül kell biztosítani. A hatályos helyi építési szabályzat szerint az építési övezetekben megengedett 
telken kívüli parkolási igényt a helyi parkolási rendelet szerint kell kielégíteni. Parkolási rendelete az 
önkormányzatnak nincs, ezért ezen rendelkezés helyébe javasolt az OTÉK 42. § (11) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelő rendelkezés szerepeltetése. Az új létesítményeknél minden esetben betartandók az 
OTÉK előírásai. 
 
Kapubejárók, útcsatlakozások: 
A lakóutcákon a lakóingatlanok min. 4,0 m széles kapubejárókat alakíthatnak ki. vállalkozások esetén 
célszerű a kapubejárókat a várható gépjárműnek megfelelően méretezni, de kétirányú forgalom számára 
6,0 m széles csatlakozásokat kell kiépíteni. 
 
Kerékpáros közlekedés 
A területet tervezett kerékpárút-hálózat nem érinti. 
 
Közforgalmú közlekedés  
 
Közforgalmú közlekedés 
Baracskán a közúti közforgalmú szolgáltatást az Alba Volán Zrt. látja el. A települést naponta 16 járatpár 
szolgálja ki. 
 
A tervezési területet a sportpályánál lévő autóbusz-végállomás kiszolgálja.  

Tűzvédelmi szempontok: 

A tervezési terület úthálózata olyan paraméterekkel rendelkezik, amely alkalmas tűzoltó gépjárművek, 
valamint műszaki mentést végző gépjárművek közlekedésére. Minden ingatlan megközelíthető lesz 
közterületről Az építmények megfelelő közúti kapcsolattal rendelkeznek, a teljes úthálózat megfelel az 
Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásainak. 

A tervezett szabályozási szélességeken belül tűzvédelmi szempontból is megfelelő út, illetve 
közműcsatlakozások elhelyezhetők. 

Az utak mellett a tűzcsapokat a közúti űrszelvényen kívül kell elhelyezni, jól megközelíthető helyen. A 
tűzcsapok észlelhetőségét biztosítani kell, környezetükben a növényzetet el kell távolítani. Szükség esetén 
a járdába is elhelyezhető tűzcsap, ebben az esetben legalább 1,0 m széles burkolt felületet szabadon kell 
hagyni a mozgáskorlátozottak akadálymentes közlekedésének biztosítása érdekében. 

Új telekalakításoknál, a beépítések megkezdése előtt biztosítani kell a közlekedési területeket, és az utakat 
közlekedésre alkalmassá kell tenni. 
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Környezeti hatások elemzése 
 

A benyújtandó terv az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) 
Korm. rendelet hatálya alá tartozik. A korm. rendelet 1.§.(3) szerint: várható környezeti hatásuk 
jelentőségének eseti meghatározása alapján dönthető el a környezeti vizsgálat szükségessége [Kvt. 43. § 
(5) bekezdés b) pontja]. Az önkormányzat  nem tartja szükségesnek környezeti vizsgálat lefolytatását az 
alábbi indokok miatt: 

 
Részletes szakmai indoklás a tervmódosítás jelentőség hatásának eldöntéséhez. 
 
A terv megvalósítása következtében várható környezeti hatások jelentőségének meghatározásához 

A módosítás  
A tervezett módosítás során új beépítésre szánt terület kijelölése nem történik, a tervezett beépítés 
intenzitása csekély mértékben változik. 

A tervezett tevékenység nem befolyásol más tervet vagy nincs hatással másik terv, illetve program 
tartalmára, megvalósítására; 

A tervezett változtatás nem vonatkozik olyan területre vagy kérdéskörre, ahol környezeti problémák 
vannak; 

Nincs jelentősége a környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályok végrehajtása szempontjából. 
 A várható környezeti hatások 
a) a tervezési feladat elsődlegesen az, hogy a különleges beépítésre szánt sport és a falusias lakó 
területfelhasználási egység egy részét érintően településközponti vegyes területfelhasználásba kerüljön 
átsorolásra. 
 
b) a tervmódosítás célja olyan építési övezetek meghatározása a helyi építési szabályzatban, melyek a 
településre tervezett vegyes lakó-szolgáltató, oktató funkciók létesítését lehetővé teszik, ennek 
érdekében a  településrendezési eszközök módosítása az önkormányzati döntésnek megfelelően. 
 
c) a módosítás lényege és az eredeti tervhez mért jelentőségéről elmondható, hogy a beépítésre szánt 
terület nem változik, a módosítás a külterületen jelent területfelhasználási mód változást 
mezőgazdasági övezetekre vonatkozóan. A fő műszaki infrastruktúra hálózat nem  változik, a terület 
közművesítése részben megoldott, illetve az újonnan kiszabályozott feltáró utakon létesíthető gerinc 
vezetékekkel a megoldható.  
 
d) a várható környezeti hatások 
 
-  időtartama a terv időtávlatában véglegesnek mondhatóak, azok nem adódnak össze és nem 

erősíthetik egymást.  
 
- az országhatáron nem terjednek át, nem idéznek elő olyan környezeti változásokat, amelyek az 

emberi egészségre, a környezetre kockázatot jelentenek, ill. ezen hatások csökkentését szolgálják 
 
-  területi kiterjedése alapján a település igazgatási területének  kis részét érinti a módosítás. 
 
- a tervezéssel érintett településrész ivóvízbázis hidrogeológiai védőövezetét, országosan védett 

természeti területet, Natura 2000 területet nem érint. Nem érint továbbá helyi természetvédelmi 
területet sem. 

 
Mindezeket figyelembe véve megállapítható, hogy a tervezett módosítás jelentős környezeti hatással 
nem jár, ezért a 2005. évben elkészített  környezeti értékelés kiegészítése  nem szükséges. 
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Közművesítési javaslat 
 
Viziközművek 
 

Előzmények 
 
A fejlesztésre kijelölt területen, a község DK-i határában a  temető és a Váli víz vízfolyás között 
található. Közműrendszerek ( vízellátás. szennyvíz elvezetés ) nem működnek. 
A kijelölt területen a terep magasságok: 100-105 mBf között váltakoznak, a terület a Váli víz 
irányában esik. 
A csapadékvíz jelenleg elszikkad, ill. nagyobb intenzitású esők esetén a terület természetes esését 
követve lefolyik a Váli vízfolyásba. 
 
Vízigények, szennyvíz mennyiségek 
 
Az előzetes adatszolgáltatás a kialakítandó lakó- és településközponti vegyes területekről csak részben 
áll rendelkezésre. 
A terület szabályozási terve meghatároz egy telekkialakítási megoldást, beépítési módot és beépítési % 
-ot amely alapján az irodalmi adatokat is felhasználva becsültük meg a terület távlati vízigényét. 
Ennek megfelelően a kijelölt fejlesztési terület teljes beépítettségének  idejére a becsült vízigény: 
  Évi átlagos fogyasztás: 
      kommunális (lakossági) vízigény:     30 m3/d 
      intézményi vízigény     10 m3/d 
   Összesen:      40 m3/d 
   Nyári csúcsfogyasztás   
      kommunális (lakossági)  vízigény:      40 m3/d 
       intézményi vízigény      20 m3/d 
      locsolás, egyéb felhasználás 10 m3/d 
   Összesen:       70 m3/d 
   Óracsúcs:   3-5 l/s 
A tüzivíz nagyságát, értékét, mivel az épületek nagysága és a tevékenység ismerete hiányában  
valamennyi szektorban  a kiszolgáltatandó tüzivíz nagyságát 800 -1000l/ perc  értékben becsüljük. 
Az elvezetendő szennyvízmennyiségeket: 
  – átlagban      35 m3/d-re 
       – nyáron      50-55 m3/d-re becsüljük 
  – Óracsúcs:        1,5 – 2,0 l/s 
Amennyiben nagy vízigényű létesítmény települ a területre, úgy a teljes ellátási lehetőséget újra felül 
kell vizsgálni az üzemeltetők bevonásával. 
 
A terület vízellátásának megoldási lehetőségei: 
 
A Baracska községi vízmű a 44048-7/2005., 11354/2006. (iktsz.: 53966/2206) valamint 24782/2012., 
(iktsz:1565/2013.) ügyszámú határozatokkal módosított 20310/2003. számú vízjogi üzemeltetési 
engedélyt alapján üzemel.” 
A vízmű 2db mélyfúrású kútból, térszíni medencéből és egy fordulatszám szabályozott szivattyú 
csoportból ( 4 db gép ) áll. A szivattyú csoport a fogyasztási és nyomás igényeknek megfelelően 
biztosítja az ellátást és a hálózati nyomást.  
A hálózati nyomás a vízműtelepi 103-104 mBf. magassághoz viszonyítva 4 -5,4 bar, azaz 144 – 158 
mBf, az egyes üzemállapotoknak , és üzemelő gépek számának megfelelően. 
A vízmű max. kapacitása: 480-490 m3/d  ( 16 órás üzemállapotot feltételezve ). 
Az üzemelési vízjogi engedélyben a község vízfogyasztását 
 átlag 190 m3/d,   csúcs 270 m3/d   jelölték meg. 
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A hálózatból kivehető tüzivíz mennyiség 700-900  l/p - re becsülhető. 
Az elosztóhálózat általában DN 100 körvezetékes rendszerű, külső utca részeken ágvezetékkel, végén 
tűzcsappal. 
 
A terület vízellátás  kialakításának  műszaki megoldása. 
 
Az adatok alapján a községi vízmű többlet kapacitással rendelkezik, így a fejlesztés területének 
kommunális és intézményi vízigénye a vízmű rendszerből – kapacitás oldalról – biztosítható. 
A kijelölt fejlesztési terület vízellátására a községi hálózathoz törtnő csatlakozással oldható meg.   
Az utcákban DN 100 mérető ivóvíz hálózatot kell kiépíteni csatlakoztatva a Kossuth utcában  temető 
Északi sarkánál található DN 100 méretű meglévő elosztóhálózati vízvezetékhez.  
A biztonságos vízellátás érdekében körvezetékes ellátást javasolunk kiépíteni, amelynek a másik ága 
csatlakozna  szintén a Kossuth L. u Hrsz 323/1 telek előtti DN 100 vezetékhez ( itt fordul a Kossuth L. 
utca). 
A kiépülő hálózaton az előírásoknak megfelelően föld feletti tűzcsapokat kell beépíteni. 
Az ágvezetékek végén minden esetben tűzcsap építendő be. Becsült építendő vízvezeték hossza :2,0-
2,1 km hossz  
Részleges, ütemezett  kiépítése lehetséges. 
Tüzivíz ellátás 
A terület tüzivíz ellátását, amennyiben 1+1 szintes épületek épülnek, úgy a községi elosztóhálózatból 
biztosítható.    
Magasabb épületek építése setén külön egyedi vizsgálat szükséges. 
 
A terület szennyvízelvezetési megoldásának lehetősége. 
 
Baracska,  Vál, és Kajászó községek egységes szennyvízelvezetési rendszer építettek ki ( 7333 LEÉ) 
figyelembe vételével, Baracska község mellett szennyvíz tisztítótelep telepítésével, és üzemeltetésével.  
A szennyvízelvezető rendszer üzemelési vízjogi engedéllyel rendelkezik, száma 9183/2012,  
üzemeltető FEJÉRVÍZ Zrt Székesfehérvár.   
Az üzemelési engedélyben az alábbi szennyvíz mennyiségi megosztás szerepel az egyes települések 
között  
             jelenleg  távlat 
      m3/d 
  Baracska  260   300 
  Kajászó  100   120 
  Vál   220   260 
   összesen:  580   680 
 
A szennyvíz tisztítótelep kiépített kapacitása: 680 m3/d kommunális szennyvíz  
           50 m3/d szippantott szennyvíz kezelésére, tisztítására 
alkalmas  
 
Az fejlesztési területről elvezetendő becsült szennyvízmennyiségek: 
  – átlagban      35 m3/d-re 
     – nyáron      50-55 m3/d-re becsüljük 
  – Óracsúcs:        1,5 – 2,0 l/s 
 
Figyelembe véve a község jelenlegi vízfogyasztását ( 160-200 m3/d ) és szennyvíz kibocsátási adatait 
megállapítható, hogy a fejlesztési területről a szennyvíz a községi rendszeren át elvezethető a tisztító 
telepre ahol a víz tisztítása megtörténhet. 
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Műszaki megoldás: 
A fejlesztési terület a Váli víz irányába esik. 
A terület feltáró utak területén  a természetes esést követve egy kb 1,7 km – es gravitációs szennyvíz 
csatorna rendszert kell kiépíteni  a Váli víz környezetében a mélyponton szennyvíz átemelővel,   
A szennyvíz átemelő szivattyúi  a szennyvizet nyomócsövön át emelik be az elvezető rendszerbe. 
 
A szennyvíz tovább vezetésére két megoldás adódik: 
a ./ A szennyvíz átemelő nyomócsöve csatlakozik a működő községi gravitációs rendszerbe, így az 
átemelt víz azon át  kerül  elvezetésre két közbenső átemelővel a szennyvíztisztító telepre.  
A nyomócsövet az üzemelő  községi csatorna rendszer Kossuth Lajos úti 1-1-1 jelű vagy 1-1-1-2 jelű 
csatornájához lehet csatlakozni, a nyomócső hossza kb.  600 m. 
 
b./ A szennyvíz átemelő nyomócsöve közvetlen  csatlakozik a működő községi szennyvíztisztító telep 
rács műtárgyához. 
A szennyvíz nyomóvezetékkel meg kell keresztezni a Váli víz vízfolyást, csőhíddal, avagy  a  patak 
alatti átvezetéssel. A szennyvíz nyomócső becsült hossza kb. 500  m. 
A végleges műszaki megoldás a részlettervek készítése során az Üzemeltetőkkel közösen lehet 
eldönteni. 
 
A szennyvíz csatorna hálózatba csak kommunális minőségű ( minősítésű ) szennyvíz vezethető. Ipari 
jellegű szennyvíz esetén a telephelyen belül kell előkezelő berendezést telepíteni, és működtetni. 
A hálózatba jutatott szennyvíz az átemelőnél kerül mérésre. 
Az egyes területek telkek az utakban létesült a csatornához csatlakoznak gravitációs bekötéssel. 
Az átemelő telepen az alábbi létesítményeket kell megépíteni: 
- Ø 2,0 m 5-6 m mély átemelő akna 
- Búvármotoros szivattyúk 
- szerelvény és mérőakna 
- vill. energia ellátás, berendezés, vezérlés 
A szennyvízelvezető akna részleges, ütemezett  kiépítése lehetséges, de az első ütemben ki kell építeni 
a szennyvíz főgyűjtőt átemelővel, nyomócsővel.  
A egyes mellék csatornák kiépítése ütemezhető. 
 
A terület csapadékvíz elvezetési megoldásának lehetőségei. 
 
A kijelölt fejlesztési területen a terep magasságok: 100-105 mBf között váltakoznak,  
a terep a Váli víz vízfolyás irányában esik 
Jelenleg szabályozott csapadékvíz elvezetés nincs kialakítva. 
Nagyobb térséget vizsgálva megállapítható a terület Ny-i oldalán egy temető található, mellett 
szántóföldekkel.  
A csapadékvíz befogadója a Váli víz. 
A fejlesztési terület Ny-i oldalán a temető menti Kossuth L. utcában külső övárkot kell kiépíteni, 
amely a külső területről lefolyó csapadékvizet összefogja és szabályozottan vezeti át a fejlesztési 
területen, ill. mellette. 
A fejlesztések során olyan csapadékvíz elvezető rendszer kombinációt kell kiépíteni, amely a lehulló 
csapadékvizet a legnagyobb mértékben a területen tartja (szikkasztás, visszatartás), hasznosítja és csak  
a fölös csapadékvizet vezeti el. 
Az elvezető rendszernek biztosítania kell a rövid idejű, nagy intenzitású esők esetén is  
– főképp a burkolt felületekről – a csapadékvíz elvezetését. 
Így az épülő utak melletti nyílt árkok és csatornák kiépítése szükséges a beépítéseknek megfelelően. 
Nagyobb parkoló felületeknél olajfogó beépítését is javasoljuk.  
A közterületi elvezető rendszerbe telkekről csak tiszta ill. előtisztított csapadékvíz vezethető! 
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Külön vizsgálattal kell eldönteni a vízfolyás kezelőjével, hogy nagy vízhozamok ( magas vízállás ) 
esetén a kiépülő árkok milyen módon csatlakozhatnak a  Váli vízhez. 
Ennek valószínűsíthető megoldás a mélyponton épülő csapadékvíz átemelő amely a töltéseken át emeli 
be a vizet a patakba. 
Az átemelő szivattyúi az a 7 sz. út menti, bővítésre burkolásra kerülő árokba  , 
késleltetéssel – emelik ki a záportározóból a csapadékvizet.  
Így a községi rendszer csúcsterhelése az esetleges elöntésekkel elmarad. 
Mindenképpen arra kell törekedni, hogy a nem burkolt felületekre hulló csapadék a teleken belül 
elszikkasztásra kerüljön. Ez lehetséges drénezett szikkasztó mezővel kutakkal esetleg beépítésre 
kerülő műanyag szikkasztó testekkel stb. 
Becsült elvezetendő csapadékvíz  a K-i irányban lejtő  terület részt figyelembe véve: 
Terület:    20,4 ha 
Időtartam:    40 perc 
Visszatérési idő:   4 év (Q25%) 
Feltételezett beépítettség: 40%   
Súlyozott lefolyási tényező: 0,40 
                         Q4év = 820 l/s  
A részletes beépítési tervek ismeretében lehet a csapadékvíz adatokat és a műszaki megoldás részleteit 
pontosítani. 
 
 

 
Elektromos energia ellátás: 

 
A 7-es számú főút mentén Baracska belterületén helyezkedik el a 120/20 kV-os transzformátor állomás. 
A beérkező 120 kV-os nagyfeszültségű villamos energia itt kerül letranszformálásra, és innen indulnak a 
környező települések irányába a 20 kV-os légvezetékek és látják el őket villamos energiával. 
A tervezési  területen  Kossuth utcában áthalad egy 20 kV-os villamos szabadvezeték. A távvezeték 
biztonsági övezete a vezeték mindkét oldalán a szélső nyugalomban lévő áramvezetőktől vízszintesen és a 
nyomvonalukra merőlegesen mért 5 m távolságban lévő függőleges síkokig terjed. Ezen övezeten belül 
épület, nagyobb méretű fa stb. nem helyezhető el.  
 
A szabályozást követően kialakuló új feltáró utakon a villamosenergia hálózat légvezetékei illetve 
földkábelei elhelyezhetők, biztosítva ezzel a terület elektromos energia ellátását. A Kossuth  utcában 
tervezzük új távvezeték oszlop felállítását. Ezen az oszlopon kerülne elhelyezésre egy leágazó 
oszlopkapcsoló, amely a létesítendő 20 kV-os kábelt táplálná meg.  
. A terület villamos energia ellátásának érdekében egy földre telepített beton vagy fémházas kivitelű 
kompakt transzformátor állomás létesítendő a Kossuth utcában.. A kezdeti villamos energia igény 400 
kVA-es 22/0,42 kV áttételű  olajtranszformátor beépítésével oldható meg. A leendő fogyasztók 
kisfeszültségű légkábelen keresztül kerülnek megtáplálásra a transzformátor állomás kisfeszültségű 
elosztó berendezéséről. 
 
Közvilágítás: 
 
A létesítendő transzformátor állomást úgy kell kialakítani, hogy az alkalmas legyen a közvilágítási 
hálózat megtáplálására is.  
A kialakuló utak mentén kerülnek létesítésre kb. 35 méter távolságban a közvilágítási kandeláberek. A 
felszerelendő lámpatestek teljesítményét és típusát a kiviteli tervezés folyamán kell meghatározni, az út 
rendeltetésének és a beruházó kérésének pontos ismeretében. 
A megvilágítandó út hosszának figyelembe vételével ütemezetten kell meghatározni.A kisfeszültségű 
hálózatok jellemzően oszlopokra szerelt, légvezetékes kialakításúak. A közvilágítási lámpatestek is 
ezekre az oszlopokra kerültek felszerelésre. 
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A tervezési területen keresztül halad egy  20 kV-os légvezeték, melyről trafóállomás létesítésével a 
terület elektromos energia ellátása biztosítható.  
A légvezeték érinti az ingatlanokat,ezért az ingatlanra szolgalmi jog bejegyzésre került.  
Az építéskor a légvezeték védőtávolságára figyelemmel kell az épületeket és építményeket elhelyezni, 
illetve a vezeték közterületre történő áthelyezéséről gondoskodni kell. 

 
 

Hírközlés 
 
 
A módosítás során az elektronikus hírközlési építmények elhelyezhetősége a hatályos településrendezési 
eszközökben nem változik, az alátámasztó munkarészek aktualizálására nem volt szükség. 

 
 
 
 
Régészeti leírás 
Baracska területe és tágabb környéke kedvező földrajzi adottságainak köszönhetően az ősidőktől fogva 
lakott hely. Annak ellenére, hogy a település területén átfogó régészeti topográfiai munkák nem történtek, 
közigazgatási területének több pontjáról ismertek a történeti korok népességének megtelepedésére utaló 
régészeti emlékek.  
 
A legkorábbi leletek az őskorból származnak. A belterület közelebbről meg nem határozható pontján 
őskori urna került elő. Nagyhalom puszta határában bronzkori (vatyai kultúra) urnatemető részletét tárták 
fel 1938-ban. A Váli-völgy keleti dombperemén, a vasútállomástól északra kb. 200 méterre, az 
olajvezetéknél bronzkori leleteket találtak. 
 
A település egyik, ma már nem azonosítható homokbányájából szórvány kelta fibula ismert, Kokaserdő-
Karám lelőhelyen kelta sírokról van tudomásunk. 
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Római kori telepnyomok és szórványleletek ismertek Nagyhalom puszta határából és a Pusztatemplom 
nevű határrészről. Pusztagelléren oltárkő került elő. Csontos Andor házának telkén római kori sírokat 
találtak. 
 
Avar kori temetőre utaló szórványos leletek ismertek a Búzakalász TSz homokbányájából. 
 
A Gellért-tanyán középkori temető részletét tárták fel 1981-ben. A Szent Iván pusztához tartozó 
Pusztatemplom nevű határrészen középkori templom maradványait említik. 
 
A vizsgált terület a település dél-keleti részén helyezkedik el. A rendezési terv módosítását a jelenleg is 
használatban lévő, a település belterületi főútja, a Kossuth utca mentén helyezkedik el, a községi temető 
közelében. 
 
A tervezett fejlesztéssel érintett területen jelenleg nincs egyedileg (rendelettel vagy határozattal) védetté 
nyilvánított régészeti lelőhely, ezért a településrendezési eszközök módosítása e tekintetben nem indokolt. 
 
 
Településszerkezeti változások a területrendezési tervekkel való összefüggések bemutatása 
 
Az Étv. 9.§ (11) bekezdése alapján a településrendezési eszközök módosítása során a jováhagyott 
országos és térségi területrendezési terveket figyelembe kell venni és az OTÉK 3.§ (3) 6. pontja alapján a 
dokumentációnak tartalmaznia kell a területrendezési terv(ek) és a településszerkezeti terv összhangját 
igazoló térképet és leírást (számítást). 
 
A terveknek összhangban kell lenni a jogszabályi hierarchiában magasabb rendű jogszabályokkal, 
tervekkel (többször módosított, az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény - 
továbbiakban: OTrT - és Fejér Megye Önkormányzata Közgyűlésének 1/2009. (II.13.) önkormányzati 
rendelete Fejér Megye Területrendezési Tervéről). 
A módosítás során településszerkezeti változás történik, ezért a 2012. augusztus 6-án hatályban levő 
OTÉK 3. §. (3) bekezdés 6. pontja szerinti területrendezési tervek és a településszerkezeti terv 
összhangját igazolni szükséges.  
Fejér megye Területtrendezési tervét 1/2009.(II.13.) számú rendeletével fogadta el a megyei 
önkormányzat.  
A településrendezési tervek készítésére az  OTrT fő szabályai a következők: 
 
Az OTrT 6. § (2) bekezdése szerint a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a 
települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni: 
A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási 
egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni: 
a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni; 
b) a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, beépítésre szánt különleges 
honvédelmi terület, beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület vagy természetközeli terület 
területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület 
területfelhasználási egység nem jelölhető ki; 
c) a vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, erdőterület vagy 
természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias 
lakóterület kivételével bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető; 
d) a települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható; 
e) a vízgazdálkodási térséget legalább 85%-ban vízgazdálkodási terület vagy természetközeli 
területfelhasználási egységbe kell sorolni; 
f) az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti települési 
területfelhasználási egységbe kell sorolni. 
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(3) Az országos területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályoknak a kiemelt térség vagy a megye 
területére vetítve, a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási szabályoknak a település közigazgatási 
területére vetítve kell teljesülniük. 
 
Az OTrT9.§ (6) bekezdése értelmében  településrendezési eszközök készítése során 
a) az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és az egyedi építmények helyét a 
kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben meghatározott térbeli rend figyelembevételével kell 
meghatározni, 
b) az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatoknak a település közigazgatási 
területére vetített hossza legfeljebb ±5%-kal térhet el a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek 
szerkezeti tervében megállapított nyomvonalváltozattól, kivéve, ha a területi (környezeti, társadalmi és 
gazdasági) hatásvizsgálat alapján lefolytatott területrendezési hatósági eljárás szerint nagyobb eltérés 
indokolt. 
 
Az OTrT 12/A § (4) bekezdése szerint  a településrendezési eszközök készítésénél a hatályos kiemelt 
térségi és megyei területrendezési terv térségi övezeteinek lehatárolásához képest a térségi övezetek 
területének a település közigazgatási területére eső része legfeljebb ±5%-kal változhat. 
 

 

A Fejér Megyei Szerkezeti Tervének kivágata a települést érintően 
 

 

Baracska területét érintően a térségi területfelhasználási kategóriák a módosítás során nem változnak. A 
tervezési terület a hagyományosan vidéki települési térség területén található. Az országos és térségi 
jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok hossza nem változik. 
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Térségi övezetek 
 
A Megyei terv Baracska közigazgatási területét érintő térségi övezetei a következők: 
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 
Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 
Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete 
Magterület övezete 
Ökológiai folyosó övezete 
Nagyvízi meder övezete 
Földtani veszélyforrás  övezete 
Vízeróziónak kitett terület övezete 
 
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
 

 

A módosítás az övezet területét nem érinti 
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Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 

 

A módosítás az övezetet nem érintik. 

 
Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 
 

  

 
Az övezetben eszközölt módosítások a kijelölés 
alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását 
nem veszélyeztetik  
Újonnan beépítésre szánt terület kijelölése az 
övezettel érintett területen nem történik. 
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Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjt ő területének övezete 
 

 

Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő 
területének övezetében (Baracska teljes 
külterületén) a tisztított szennyvizek 
kivezetéséről a gazdasági és műszaki 
szempontok mérlegelésével gondoskodni kell. 
Az övezet területére kívülről — regionális 
szennyvízgyűjtő- és tisztító rendszerrel 
szennyvízcsatorna-hálózaton keresztül történő 
csatlakozás kivételével — szennyvíz 
bevezetését meg kell akadályozni. 
Az övezet területén új beépítésre szánt terület 
kijelölése nem történik. 

 
Magterület övezete (zölddel jelölve) 
Ökológiai folyosó övezete (naranccsal jelölve) 

 

Az ökológiai hálózat a természetvédelmi 
szempontból jelentősebb természetközeli 
állapotokat tükröző területeket köti össze és a 
területek közötti ökológiai kapcsolatokat 
biztosítja. Az országos ökológiai hálózat 
övezete magterület, ökológiai folyosó, és 
pufferterület besorolású övezetekre bomlik. 
Baracska területét az első két kategória érinti. 
Jelen tervmódosítás az országos ökológiai 
hálózat területén beépítésre szánt terület 
kijelölését nem tartalmazza. 

  



Baracska településrendezési terv módosítása 

Fehér Vártervező Kft     28 

Nagyvízi meder övezete 
 
 

 

 
Nagyvízi meder területe övezeten belül 
beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. A 
módosítás az övezetet nem érinti. 

 
Földtani veszélyforrás területének övezete 

 

Az övezetbe tartozó település veszélyeztetett 
területein beépítésre szánt terület csak 
kivételesen, geológiai szakvélemény alapján 
jelölhető ki. A tervezési terület a hatályos 
településszerkezeti terv szerint már beépítésre 
szánt terület, ezért a módosítás az övezetet nem 
érinti. 
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Vízeróziónak kitett terület övezete 
 

 

Az övezet az 5 %-nál meredekebb és szántó 
hasznosítású területek által érintett településeket 
foglalja magában. 
A vízerózió által veszélyeztetett területeken 
olyan terület-felhasználást kell előírni a 
települések településszerkezeti tervében, és a 
helyi építési szabályzatban olyan építési övezeti, 
övezeti előírást kell meghatározni, amely a 
vízerózió mértékét csökkenti. Az érintett 
területeken településrendezési változás nem 
történt. 

 
 
Összességében megállapítható, hogy a településszerkezeti terv módosítás a felsőbbrendű 
területrendezési tervekkel nem ellentétes, az OTrT és a FmTrT  előírásainak megfelel.  
 
 
Székesfehérvár, 2014.június 
 
 
 
 
         Ertl Antal 
                             településtervező 
 


