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I. ELŐZMÉNYEK
Geresdlak község hatályos településrendezési eszközeit 2005-2006. évben szakági tervezők
bevonásával irodánk készítette. A településszerkezeti tervet a Képviselő-testület
40/2006.(V.18.) sz. Kt. határozatával, a helyi építési szabályzatot 2/2006.(V.18.) sz.
rendeletével elfogadta. A hatályos rendezési tervhez a törvényi előírásoknak megfelelő
szakági alátámasztó munkarészek elkészültek, szakhatósági és lakossági egyeztetése
megtörtént.
Jelen módosítás célja a településen tervezett mezőgazdasági beruházás rendezési tervi
alátámasztása.
Az érintett ingatlant Geresdlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
49/2020.(VIII.11.) határozatával kiemelt fejlesztési területté nyilvánította, ezért a
véleményezés a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (EljR.) 32.§-át alapul véve tárgyalásos
eljárásban zajlik. A módosítás az EljR. 45.§ (2) bekezdését alapul véve az EljR. VI. fejezet
eljárási szabályai szerint, az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési
tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával történik.
II. A MÓDOSULÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
Baromfi ól és takarmánytároló siló építése a 04/83 hrsz.-ú földrészleten
A helyszín leírása
A módosuló terület a község belterületének közelében, attól délkeletre található 5,1623 ha
területű, szántó művelési ágú földrészlet.
A telket észak felől szabályszerűen működő baromfitelep, kelet felől az 5607 sz. PécsváradMohács összekötő út, dél és nyugat felől mezőgazdasági területek (szántóföldek) határolják.

04/83 hrsz.-ú földrészlet és környezete (Google)
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A terület keleti kétharmada kis lejtésű, nyugati harmada erőteljesebben lejt nyugat felé.

A telek geodéziai felmérése
A földrészlet nyugati részét Ény-Dk irányban 20 kV-os villamos szabadvezeték metszi,
elágazással a meglévő baromfitelep transzformátor állomása felé.
A terület a hatályos településrendezési eszközökben
Településszerkezeti terv

HÉSZ és szabályozási terv

Általános mezőgazdasági terület
Má

Általános mezőgazdasági terület
Má

Kivágat a hatályos településszerkezeti tervből

Kivágat a hatályos szabályozási tervből
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A módosítással érintett földrészletet a hatályos településszerkezeti terv általános
mezőgazdasági terület területfelhasználási kategóriába, a helyi építési szabályzat az Má jelű
övezetbe sorolja. A vonatkozó előírásokat a HÉSZ 18.§-a tartalmazza.
A telket érinti a szomszédos baromfitelep 100 m-es védőtávolsága, illetve beépítés esetén
az összekötő út közútkezelői egyeztetést igénylő területsávja.
A módosítás célja
A beruházó a módosítással érintett 04/83 hrsz.-ú földrészleten baromfi ólat, szalmabála
tárolót és takarmánytároló silót kíván felépíteni. Az 5,16 ha területű telekből 3,16 ha-t
gazdasági területként hasznosítana, a fennmaradó 2 ha-on a biológiai aktivitásérték szinten
tartása érdekében erdőt telepítene. A kialakuló gazdasági területen belül első ütemben a
telek északnyugati sarkában egy 11792 m2 területű telket alakítana le és kezdeményezné
ennek művelésből való kivonását. Ezen a telken épülne fel a 30.000 férőhelyes, 2000 m2
alapterületű baromfi ól és egy szalmabála-tároló épület. Az állatok takarmányellátását egy
43,2 m3-es silóból biztosítják. A telken állandó trágyatárolás nem lenne. A tervezett
tárolóban ideiglenesen tárolják a trágyát, amelyet a turnusok kiszállítását követően
komposzttelepre szállítanak. A gazdasági terület fennmaradó részére a távlati fejlesztés
lehetőségének biztosítása érdekében van szükség.
A tervezett beépítést a telek jelenlegi övezeti besorolás nem teszi lehetővé. A beruházó
azzal a kéréssel fordult Geresdlak Község Önkormányzatához, hogy a terület beépítésre
szánt területi övezetbe sorolásával (célszerűen a szomszédos, hasonló rendeltetésű
területtel azonos Gip-Z építési övezet) tegye lehetővé a tervezett beruházás megvalósítását.
A benyújtott telepítési tanulmányterv alapján a Képviselő-testület a kérést támogatta, az
érintett telket kiemelt fejlesztési területté nyilvánította és elindította a módosítási eljárást.

A tervezett beruházás helyszínrajza
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A terület a módosított településrendezési eszközökben
Településszerkezeti terv

Kivágat a módosított településszerkezeti tervből
A módosítás során a 04/83 hrsz.-ú földrészlet keleti része (3,16 ha) a szomszédos
baromfitelephez hasonlóan jelentős mértékű zavaró hatású gazdasági terület kategóriába
kerül (Gip-Z).
Mivel újonnan beépítésre szánt terület kijelölésére kerül sor, az így kialakuló biológiai
aktivitásérték hiányt pótolni kell. A pótlás praktikusan a 04/83 hrsz.-ú földrészlet nyugati,
nagy lejtésű, beépítésre alkalmatlan részén történik, ahol a beruházó 2 ha területen védelmi
rendeltetésű erdő telepítését vállalja (Ev). A biológiai aktivitásérték szinten tartását igazoló
számítás a tájrendezési szakági munkarészben és a településszerkezeti terv leírás
módosításában található.
Az új beépítésre szánt terület kijelölése megfelel a Magyarország és egyes kiemelt
térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (MaTrT) 12.§ (1)
bekezdésében leírt követelményeknek.
„12. § (1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a településrendezési
eszközben új beépítésre szánt területet a következő szempontok mérlegelése alapján kell
kijelölni:
a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez,
b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre
szánt területeinek összenövését, és
c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs a
tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Étv.) szerinti barnamezős terület.”

Az MaTrT 12.§ (3) bekezdése alapján új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a
területnövekmény legkevesebb 5%-ának megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az
újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévő zöldterületet, - gazdasági vagy
különleges terület kijelölése esetén zöldterületet vagy véderdőt - kell kijelölni.
Gip-Z jelű, új beépítésre szánt terület 3,16 ha
Ev jelű véderdő 2 ha, az új beépítésre szánt terület 63,3%-a, megfelel.
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A módosuló terület Baranya Megye Területrendezési Tervében
A módosuló területet Baranya Megye Területrendezési tervében sem országos, sem pedig
megyei övezet nem érinti. A területrendezési tervvel való összhang igazolását a szerkezeti
terv leírás módosítása tartalmazza.
Geresdlak területét érintő országos övezetek

Országos ökológiai
hálózat területének
övezetei

Jó termőhelyi
adottságú szántók
övezete

Erdők övezete

Erdőtelepítésre
javasolt terület
övezete

Tájképvédelmi
terület övezete

Geresdlak területét érintő megyei övezetek

Ásványi
nyersanyagvagyon terület
övezete

Turizmusfejlesztés
célterületeinek
övezete

Helyi építési szabályzat

Kivágat a módosított külterületi szabályozási tervből
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A módosítással érintett terület szabályozása mindeddig a hatályos terv V-1 jelű külterületi
szabályozási tervlapján történt. A módosítás során a terület szabályozása célszerűen, a
többi beépítésre szánt területhez hasonlóan a V-2GE/1 jelű belterületi szabályozási tervlapra
kerül át.

Kivágat a módosított belterületi szabályozási tervből
A szabályozási terven a 04/83 hrsz.-ú földrészlet keleti része (3,16 ha) a szomszédos
baromfitelephez hasonlóan jelentős mértékű zavaró hatású gazdasági terület Gip-Z jelű
övezetébe kerül.
A HÉSZ Gip-Z építési övezetre vonatkozó előírásai nem változnak (11.§ (2) b) pont).
Továbbra is érvényes a 02 hrsz.-ú ingatlanon található baromfitelepre vonatkozó előírás,
amely szerint a telep kijelölt védőterületén belül nem létesíthető lakóépület, üdülőépület,
oktatási, egészségügyi, szociális, igazgatási célú épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a
már működő légszennyező források működésével összefüggő építmények.
Szintén változatlan marad a HÉSZ 11.§ (4) bekezdésében a beültetési kötelezettségre
vonatkozó előírás, amely szerint az építési telkek oldalsó és hátsó telekhatára mellett, attól
min. 1,5 m-es távolságra, a HÉSZ 25.§-ban részletezett beültetési kötelezettség alapján GipZ jelű övezetben a szabályozási terven jelölt szélességű, három lombkorona-szintű,
szaktervező által kiválasztott, őshonos fajokból álló növényállomány telepítendő és tartandó
fenn. Ugyancsak a 25.§ szerinti beültetési kötelezettség vonatkozik az építési telkek belső
növényesítésére, ami szaktervező által készített kertépítészeti terv alapján történhet. A belső
zöldfelületek legalább 40%-át őshonos fafajokkal fásítani kell.
A 04/83 hrsz.-ú földrészlet nyugati része (2 ha) védelmi rendeltetésű erdőterület Ev-2
övezetébe kerül (védő erdő), a vonatkozó előírások nem változnak (HÉSZ 15.§).
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A módosuló alátámasztó munkarészek
Közlekedés
A módosítással érintett terület kelet felől az 5607 sz. Pécsvárad-Mohács összekötő úttal
határos. A telek az összekötő útról megközelíthető, de telekbejáróval még nem rendelkezik.
A Magyar Közút NZMRt. Baranya Megyei Igazgatósága BAR-1113/2/2018 iktatószámú
levelében a telekbejáró építésére elvi közútkezelői hozzájárulást adott az alábbi feltételekkel:
 a telekbejáró a telek kanyartól legtávolabbi pontjára kerüljön,
 amennyiben nagy-számú mezőgazdasági- illetve pótkocsis teherjármű forgalom
várható, a telekbejáró ívsugarát ennek megfelelően kell megtervezni,
 a telekbejáró alá 60-as csőátereszt kell beépíteni.
A rendeltetésszerű használathoz szükséges mennyiségű gépjármű és kerékpár elhelyezését
telken belül kell biztosítani.
Közművesítés
A szükséges közművek a telekkel szomszédos területeken elérhetők. A villamosenergia
ellátás a szomszédos baromfitelephez hasonlóan a telket keresztező légvezetékről való
leágazással oldható meg.
Örökségvédelem
A módosuló terület világörökségi és világörökségi várományos helyszínt, nyilvántartott
régészeti lelőhelyet, műemléket és annak műemléki környezetét, emlékhelyet, földvárat,
történeti települési területet, történeti kertet, történeti tájat, borvidéket, helyi művi
értékvédelemmel érintett épületet vagy területet nem érint.
Környezetvédelem
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési
eszközökről,
valamint
egyes
településrendezés
sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint az egyes tervek, illetve
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerint „a település
egészére készülő településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv”
esetén környezeti értékelést kell végezni a várható jelentős hatások ellenőrzése érdekében.
A településrendezési eszközök módosításakor a környezetre gyakorolt jelentős hatás(-ok)
figyelembevételével dönt a döntéshozó önkormányzat, illetve a környezetvédelmi,
természetvédelmi és a vízügyi hatóság a környezeti értékelés elvégzésének
szükségességéről.
A tervismertetés egy módosító javaslatot tartalmaz. A beruházó a módosítással érintett 04/83
hrsz.-ú földrészleten baromfi ólat, takarmánytároló silót és szalmabála tárolót kíván
felépíteni. Az 5,16 ha területű telekből 3,16 ha-t gazdasági területként hasznosítana, a
fennmaradó 2 ha-on a biológiai aktivitásérték szinten tartása érdekében erdőt telepítene. A
kialakuló gazdasági területen belül első ütemben a telek északnyugati sarkában egy 11792
m2 területű telket alakítana le és kezdeményezné ennek művelésből való kivonását. Ezen a
telken épülne fel a 30.000 férőhelyes, 2000 m2 alapterületű baromfi ól és egy szalmabálatároló épület. Az állatok takarmányellátását egy 43,2 m3-es silóból biztosítják. A telken
állandó trágyatárolás nem lenne. A tervezett tárolóban ideiglenesen tárolják a trágyát,
amelyet a turnusok kiszállítását követően komposzttelepre szállítanak. A gazdasági terület
fennmaradó részére a távlati fejlesztés lehetőségének biztosítása érdekében van szükség.
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A tervezett beépítést a telek jelenlegi övezeti besorolása nem teszi lehetővé. A beruházó
azzal a kéréssel fordult Geresdlak Község Önkormányzatához, hogy a terület beépítésre
szánt területi övezetbe sorolásával (célszerűen a szomszédos, hasonló rendeltetésű
területtel azonos Gip-Z építési övezet) tegye lehetővé a tervezett beruházás megvalósítását.
A benyújtott telepítési tanulmányterv alapján a Képviselő-testület a kérést támogatta, az
érintett telket kiemelt fejlesztési területté nyilvánította és elindította a módosítási eljárást.
A településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik és nem
történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése.
A településrendezési eszközök módosítására vonatkozó tervezési program alapján
előzetesen értékelésre került az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról
szóló 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet 4. §-ának és 2. sz. mellékletének figyelembe vételével
a várható környezeti hatások jelentősége.
Az előzetes vizsgálatok alapján a módosítások jelentős környezeti hatást nem indukálnak,
így a módosításhoz részletes környezeti értékelés készítését nem igényelte a döntéshozó
Geresdlak Község Önkormányzata.
A módosításhoz általános, leíró jellegű, a módosuló területre fókuszáló környezetalakítási,
környezetértékelési munkarész készült a következők szerint:
Talaj- és vízvédelem
A föld védelme kiterjed a föld felszínére és a felszín alatti rétegeire, a talajra, a kőzetekre és
az ásványokra, ezek természetes és átmeneti formáira és folyamataira. A védelemnek
magában kell foglalnia a talaj termőképessége, szerkezete, víz- és levegőháztartása,
valamint élővilága védelmét is. A föld felszínén, vagy a földben olyan tevékenységek
folytathatók, ott csak olyan anyagok helyezhetők el, amelyek a föld mennyiségét, minőségét
és folyamatait, a környezeti elemeket nem szennyezik, károsítják.
A felszín alatti vizek védelmére vonatkozó 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásaival
összhangban a hatályban lévő 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint Geresdlak érzékeny
felszín alatti vízminőség-védelmi területen helyezkedik el.
A hatályos településrendezési eszközökben általános mezőgazdasági területen tervezett
fejlesztés 3,16 ha területen valósulna meg. A baromfi ól műszaki kialakítása biztosítja a talaj
és a vizek védelmét. Zárt burkolatú, tisztítható, fertőtleníthető padozat és az állomány cserék
esetén a trágya eltávolítása, szivárgásmentes kialakítása és zárt átmeneti tárolása biztosítja
a védelmet.
A földtani közeg és megvalósulása esetén a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni
védelméhez szükséges határértékeket be kell tartani. Ezeket a földtani közeg és a felszín
alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések
méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet követelményei
határozzák meg.
A településen irányadó jelleggel be kell tartani a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezésének megelőzése, csökkentése érdekében a 27/2006. (II. 7.) Kormányrendelet
előírásait és az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendeletben rögzített „helyes mezőgazdasági
gyakorlat” szabályait.
Állattartó létesítményhez trágyatároló nem létesíthető felszíni víztől, ivóvíz nyerőhelytől
számított 100 méteren belül. Hígtrágya tároló nem létesíthető vízjárta területen.
A fejlesztéshez szükséges közművek a szomszédos, már beépült területen elérhetők.
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A keletkező csapadékvizek a kialakult rendszereken keresztül akadálymentesen, károkozás
nélkül elvezethetők.
A kis volumenű baromfi ól jelentős környezetterhelést nem okoz a környezetében.
A talaj- és vízvédelmi követelmények maradéktalan betartása esetén a fejlesztés
megvalósításának talaj- és vízvédelmi akadálya nincs.
Levegőtisztaság-védelem
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint kell gondoskodni a
levegő minőség megőrzéséről és javításáról.
A levegőterhelést okozó forrásokra, tevékenységekre, technológiákra, létesítményekre (a
továbbiakban: légszennyező forrás) az elérhető legjobb technika alapján, jogszabályban,
illetőleg a környezetvédelmi hatóság egyedi eljárásának keretében kibocsátási határértéket,
levegővédelmi követelményeket kell megállapítani. A levegőterheltségi szint határértékeit és
a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeit a 4/2011.(I. 14.) VM
rendelet tartalmazza.
A levegőterheltségi szint, a helyhez kötött légszennyező pontforrások, a diffúz források (pl.:
trágyatárolók stb.) vizsgálatára, ellenőrzésére és értékelésére, valamint mindezek
üzemeltetőire a 6/2011.(I. 14.) VM rendelet követelményei vonatkoznak.
A levegőterhelést okozó forrásokra, tevékenységekre, technológiákra, létesítményekre (a
továbbiakban: légszennyező forrás) az elérhető legjobb technika alapján, jogszabályban,
illetőleg a környezetvédelmi hatóság egyedi eljárásának keretében kibocsátási határértéket,
levegővédelmi követelményeket kell megállapítani.
Geresdlak közigazgatási területének levegőminőségi állapotát jellemzően a mezőgazdasági
és lakossági tevékenység, valamint a közlekedési eredetű légszennyező-anyag kibocsátás
környezethasználata határozza meg. A lakossági eredetű tevékenységnél különös tekintettel
a fűtés jön számításba. Jelentős környezetterhelő hatású, bejelentés köteles
légszennyezőanyag-kibocsátó Geresdlakon nem üzemel.
A fejlesztési terület domborzati viszonyai kedvező feltételeket biztosítanak a baromfi ól
kialakításához. A bűzterhelés az állomány cseréje esetén várható, ami a lakóterülettől való
távolságra és a rövid idejű trágyatárolásra tekintettel nem okozhat irritáló, zavaró hatást.
A baromfi ól hűtése, fűtése és szellőztetése során törekedni kell a berendezések
anyaghordozóinak, kibocsátásainak követelmények szerint való megválasztására.
A közútkezelő előírása szerint a rendeltetésszerű használathoz szükséges mennyiségű
gépjármű és kerékpár elhelyezését telken belül kell biztosítani.
A levegőtisztaság-védelmi követelmények maradéktalan betartása esetén a fejlesztés
megvalósításának levegőtisztaság-védelmi akadálya nincs.
Zaj és rezgés elleni védelem
A környezeti zaj- és rezgésvédelem területén érvényes rendeletek, előírások megtartásával
biztosítható a környezetvédelmi szempontból is megfelelő települési környezet kialakítása.
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Az engedélyezési eljárások során az alkalmazott gépészeti eszközök ismeretében kell
érvényesíteni azokat az előírásokat, melyekkel a káros hatások kialakulása megelőzhető, a
meglévő hatások csökkenthetők, illetve bizonyos területeken a kedvező állapot megtartható.
A környezeti zaj- és rezgésvédelmi követelményeket a környezeti zaj- és rezgés elleni
védelem egyes kérdéseiről szóló 284/2007.(X. 29.) Kormányrendelet területrendezés,
településfejlesztés, továbbá a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zajés rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007 (XII. 18.) KvVM rendeletek
tartalmazzák.
Geresdlak település déli részén az 5607-es sz. összekötő út déli részén nagyobb kiterjedésű
ipari-gazdasági területek találhatók. A gazdasági területeken állattartó telepek működnek.
A telepeken folytatott tevékenységekből eredő zajhatás az éjszakai időszakban zavaró
hatású lehet a közeli lakóterületeken. Ennek elkerülése érdekében az engedélyezési eljárás
során igazolni szükséges a határértékek együttes teljesülését.
A zajvédelmi követelmények maradéktalan betartása esetén a fejlesztés megvalósításának
zajvédelmi akadálya nincs.
Hulladékgazdálkodás
A hulladék az ember mindennapi élete, munkája, gazdasági tevékenysége során keletkező,
a keletkezés helyén feleslegessé vált, ott közvetlenül fel nem használható anyag, amelynek
kezeléséről külön kell gondoskodni.
A hulladék “termelő” köteles gondoskodni a hulladékok előírásszerű gyűjtéséről, tárolásáról,
a területről történő kiszállításáról, valamint ártalmatlanításáról, melynek elsődleges célja,
hogy megakadályozza a hulladék talajba, felszíni és felszín alatti vízbe és levegőbe jutását.
Az állattartás során keletkező trágya az állományok cseréje során keletkezik, ennek rövid
idejű tárolása zárt tárolóban történik. A trágya kiszállítása járványügyi problémák elkerülése
érdekében soron kívül megtörténik, engedélyezett komposztáló helyre.
A tevékenységből származó lakossági hulladék gyűjtését és kiszállítását a lakossági
közszolgáltatásba való illesztéssel kell megoldani.
Külön kell gondoskodni a karbantartások során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtéséről
és ártalmatlanításra való elszállításukról.
A sajnálatos állati tetem elhullás esetén zárt konténerben kell gyűjteni a tetemeket és
ártalmatlanításra való elszállításukról gondoskodni kell.
A hulladékgazdálkodásra vonatkozó követelmények maradéktalan betartása esetén a
fejlesztés megvalósításának hulladékgazdálkodási akadálya nincs.
Táj- és természetvédelem
A módosítással érintett terület
• ökológiai hálózat övezetét
• Natura 2000 területet és
• védett természeti területet,
• tájképvédelmi területet,
• védelemre tervezett természeti területet,
• egyedi tájértéket valamint
• ex-lege védett természeti területet
nem érint.
Geresdlak településrendezési eszközeinek 2020. évi módosítása
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A módosítás során újonnan beépítésre szánt terület kijelölésére kerül sor, az így kialakuló
biológiai aktivitásérték hiányt pótolni kell. A pótlás praktikusan a 04/83 hrsz.-ú földrészlet
nyugati, nagy lejtésű, beépítésre alkalmatlan részén történik, ahol a beruházó 2 ha területen
védelmi rendeltetésű erdő telepítését vállalja (Ev).
A biológiai aktivitásérték szinten tartását igazoló számítás
Hatályos TSZT szerinti területhasználat
Általános mezőgazdasági terület – 5,16 ha

Aktivitásérték Pontszám
3,7
19,1

Összesen
19,1

Tervezett területhasználat
Ipari terület – 3,16 ha
Erdőterület – 2 ha

Aktivitásérték Pontszám
0,4
1,26
9
18

Összesen
19,26

Aktivitásérték különbözet +0,16, megfelel.
A szabályozási terven és a HÉSZ-ben előírt beültetési kötelezettség teljesítésével a telep
tájba illesztése biztosítható.
„Az építési telkek oldalsó és hátsó telekhatára mellett, attól min. 1,5 m-es távolságra,
a HÉSZ 25.§-ban részletezett beültetési kötelezettség alapján Gip-Z jelű övezetben a
szabályozási terven jelölt szélességű, három lombkorona-szintű, szaktervező által
kiválasztott, őshonos fajokból álló növényállomány telepítendő és tartandó fenn.
Ugyancsak a 25.§ szerinti beültetési kötelezettség vonatkozik az építési telkek belső
növényesítésére, ami szaktervező által készített kertépítészeti terv alapján történhet.
A belső zöldfelületek legalább 40%-át őshonos fafajokkal fásítani kell.”
A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi követelmények betartása kiemelt
szempont a fejlesztés megvalósítása során.
Összefoglalóan megállapítható, hogy a tervezett terület-felhasználat módosítások
környezetvédelmi
és
természetvédelmi
szempontból
megvalósíthatók.
A
követelmények figyelembe vételével történő tervezéssel, illetve azok következetes
betartatásával a módosítások következtében jelentős zavaró hatás nem
prognosztizálható.
A településrendezési eszközök módosítása során elvégzett helyzetfelmérés és
helyzetelemzés alapján megállapítható, hogy a településrendezési eszközök
pontosítása, módosítása a környezethasználat minőségét nem, vagy kedvező irányba
(véderdő létesítése) változtatja meg.
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Geresdlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének ………………… számú
határozata
a településszerkezeti terv jóváhagyásáról szóló 40/2006.(V.18.) számú Kt. határozat
módosításáról

1) A Képviselő-testület a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
eszközökről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 16. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján úgy dönt, hogy a 40/2006.(V.18.) számú
határozattal megállapított településszerkezeti tervet és az ehhez tartozó leírást jelen
határozat mellékletei szerint módosítja.
2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Étv. 8. § (4) bekezdés alapján a
jelen határozat 1.) pontja szerint módosított terv és leírás nyilvánosságáról a
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (EljR.) 43. § (2) bekezdése szerint gondoskodjon,
valamint az EljR. 43. § (2) bekezdése szerint a településrendezési eszközt - az
elfogadásáról szóló jegyzőkönyvvel együtt - a képviselő-testületi döntést követő 15 napon
belül küldje meg a Lechner Tudásközpont részére, az állami főépítészi hatáskörében
eljáró megyei kormányhivatalnak és az eljárásban részt vevő összes államigazgatási
szervnek, vagy a megküldés helyett digitális formátumban a jegyzőkönyvvel együtt mint
elektronikus úton hitelesített dokumentumot tegye elérhetővé fenti államigazgatási
szerveknek.

1. melléklet:
2. melléklet:

Településszerkezeti terv módosítása
Településszerkezeti terv leírás módosítása

Határidő:
Felelős:

……………….………….
polgármester

…………………………….
jegyző
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1. melléklet Geresdlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…………………….. számú határozatához
TT-2009 jelzőszámú, T-1-M20 rajzszámú
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS

Szerkezeti terv leírás

4
2. melléklet Geresdlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……………………….. számú határozatához

GERESDLAK KÖZSÉG
40/2006.(V.18.) SZ. KT. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA
A KÖVETKEZŐK SZERINT MÓDOSUL:
1. A TELEPÜLÉS SZERKEZETE
Nem módosul.

2. A KÖZIGAZGATÁSI TERÜLET FELHASZNÁLÁSA
2.1 A BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
2.1.1 LAKÓTERÜLET
Nem módosul.
2.1.2 TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES TERÜLET
Nem módosul.
2.1.3 GAZDASÁGI TERÜLET
A település meglévő gazdasági területei az OTÉK szerinti „kereskedelmi, szolgáltató” és
„ipari terület” területfelhasználási kategóriába sorolhatók.
KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ GAZDASÁGI TERÜLET
Nem módosul.
EGYÉB IPARI TERÜLET
Nem módosul.
JELENTŐS MÉRTÉKŰ ZAVARÓ HATÁSÚ IPARI TERÜLET
Nem módosul.
Tervezett fejlesztés
JELENTŐS MÉRTÉKŰ ZAVARÓ HATÁSÚ IPARI TERÜLET
 Baromfitelep létesítése a jelenlegi baromfiteleptől délre, a 04/83 hrsz.-ú földrészlet
keleti részének felhasználásával – 3,16 ha, ezen belül 1.ütemben kb. 8400 m2
A megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 0,6.
Minőségi fejlesztés:
A telephelyek és majorok tájba illesztését a látvány és a szomszédos lakóterületek
védelme érdekében mielőbb meg kell oldani.
2.1.4 KÜLÖNLEGES TERÜLET
Nem módosul.

Szerkezeti terv leírás
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2.2 A BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
2.2.1 KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰTERÜLET
Nem módosul.
2.2.2 ZÖLDTERÜLET
Nem módosul.
2.2.3 ERDŐTERÜLET
Az igazgatási terület északi negyedét nagykiterjedésű, jelentős természeti értéket képviselő
erdőtömb borítja. A Geresdi-erdő a tervezett Geresdi-dombság Tájvédelmi Körzet részeként
a közeljövőben országos védelmet kap. Ennek megfelelően a Geresdi-erdő védelmi (védett)
rendeltetésű.
Nagyobb erdőfoltok fedik ezen kívül a vízfolyás-völgyek menti meredekebb domboldalakat is.
Ezek az erdők gazdasági rendeltetésűek.
Tervezett fejlesztés




A 04/83 hrsz.-ú földrészlet keleti részén kijelölt gazdasági terület kapcsán elvesző
biológiai aktivitásérték pótlására gazdasági rendeltetésű erdőterület jelölendő ki
ugyanezen földrészlet nyugati részén – kb. 2 ha
A meglévő erdőterületek megtartandók.
A Geresdi-erdő a tervezett Geresdi-dombság Tájvédelmi Körzet részeként a
közeljövőben országos védelmet kap.

2.2.4 MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET
Nem módosul.
2.2.5 VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET
Nem módosul.

3. VÉDETT, VÉDELEMRE TERVEZETT ÉS VÉDŐ TERÜLETEK
3.1 MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM
Nem módosul.
3.2 TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM
Nem módosul.
3.3 FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEK VÉDELME
Nem módosul.

4. INFRASTRUKTÚRA HÁLÓZATOK
Nem módosul.

Szerkezeti terv leírás
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5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA
Geresdlak Baranya Megye Területrendezési Tervében – A
Önkormányzat Közgyűlésének 4/2020.(IV.22.) önkormányzati rendelete

Baranya

Megyei

Baranya megye szerkezeti terve

A megye szerkezeti terve a település
közigazgatási
területét
erdőgazdálkodási,
mezőgazdasági, vízgazdálkodási, települési és
sajátos területfelhasználású térség kategóriába
sorolja. A települési térségek lehatárolása a
hatályos településszerkezeti tervet veszi alapul.
A közúthálózat a kialakult állapotot tükrözi.
A közműhálózat elemei közül a terven a
települést ellátó meglévő földgáz elosztó vezeték,
illetve a közigazgatási területet délen metsző,
tervezett földgázszállító vezeték jelenik meg.



A 2020. évi módosítás a mezőgazdasági térség
rovására a települési térség kategóriába tartozó
beépítésre szánt területet jelöl ki. A megye
szerkezeti terve és a településszerkezeti terv
közötti illeszkedés az alábbi számítás alapján
biztosított.


A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi
CXXXIX. törvény (a továbbiakban MaTrT) 11.§ b) pontja alapján a kiemelt térségi, illetve
megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a települési területfelhasználási
egységek kijelölése során a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át
elsődlegesen a mezőgazdasági terület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a
fennmaradó rész természetközeli terület, - nagyvárosias lakóterület és vegyes terület
kivételével - beépítésre szánt terület vagy különleges honvédelmi, katonai és
nemzetbiztonsági célra szolgáló terület területfelhasználási egységbe sorolható.
Illeszkedés igazolása
Mezőgazdasági térség Geresdlak közigazgatási területén
2020. évi módosítással érintett beépítésre szánt terület

1538,6 ha
3,18 ha

Mezőgazdasági térségben maradó terület

1535,42 ha - 99,8 %, megfelel

Szerkezeti terv leírás
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Az országos övezetek közül Geresdlak közigazgatási területét a következő övezetek
érintik:
Országos ökológiai hálózat területének övezetei

A közigazgatási terület északi részét borító
Geresdi-erdő, és az ettől délre található erdőtömb
az országos ökológiai hálózaton belüli magterület.
A
vízfolyás-völgyek
térsége,
valamint
a
közigazgatási terület keleti szélén található legelő
és erdőterületek ökológiai folyosók.
A hatályos településszerkezeti terv az országos
ökológiai hálózattal érintett területeket az
elfogadásakor hatályos adatok alapján határolta
le.
A 2020. évi módosítás során kijelölt gazdasági
terület az övezetet nem érinti.


Jó termőhelyi adottságú szántók övezete

A Bm TrT jó termőhelyi adottságú szántóterületet
a közigazgatási terület keleti szélén lehatárolt
kisebb foltban, az 5607 sz. összekötő út
térségében jelöl.
A hatályos településszerkezeti terv elfogadásakor
a „jó termőhelyi adottságú szántóterület” fogalom
még nem létezett, így a terv az övezeti
érintettséget értelemszerűen nem tartalmazza.
A 2020. évi módosítás során kijelölt gazdasági
terület az övezetet nem érinti.



Szerkezeti terv leírás
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Erdők övezete

Az erdők övezetébe az Országos Erdőállomány
Adattárban
szereplő
erdők
és
az
erdőgazdálkodási célokat közvetlenül szolgáló
földterületek tartoznak.
A településszerkezeti terv az erdőterületeket a
földnyilvántartás és az illetékes államigazgatási
szervtől
a
terv
készítésekor
kapott
adatszolgáltatás alapján határolja le.
A 2020. évi módosítás az övezetet nem érinti.


Erdőtelepítésre javasolt terület övezete

A Bm TrT a település közigazgatási területének
jelentős hányadát erdőtelepítésre javasolja. Az
érintett területek elsősorban a közigazgatási
terület középső, illetve az 5607 sz. úttól délre
fekvő részén találhatók.
A 2020. évi módosítás során kijelölt gazdasági
terület 5607 sz. út melletti területsávja érinti az
övezetet. A biológiai aktivitásérték szinten tartása
érdekében a gazdasági területtől nyugatra, az
érintett telek beépítésre kevésbé alkalmas,
meredekebb részén kb. 2 ha erdőterület
kijelölésére került sor.



Szerkezeti terv leírás
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Tájképvédelmi terület övezete

A délkeleti területek kivételével Geresdlak
közigazgatási
területének
nagy
része
tájképvédelmi terület.
A hatályos településszerkezeti terv az övezettel
érintett területeket az elfogadásakor hatályos
adatok alapján határolta le.
A 2020. évi módosítás során kijelölt gazdasági
terület az övezetet nem érinti.



Az országos övezetek közül Geresdlak közigazgatási területét a következő övezetek
nem érintik:

Kiváló termőhelyi
adottságú szántók övezete

Vízminőség-védelmi terület
övezete

Szerkezeti terv leírás

Nagyvízi meder övezete
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Világörökségi és
világörökségi várományos
területek által érintett
települések

Honvédelmi és katonai célú
terület övezete

Szerkezeti terv leírás
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A megyei
érintik:

övezetek közül Geresdlak közigazgatási területét a következő övezetek

Ásványi nyersanyagvagyon-terület övezete
A Bm TRT az övezettel érintett településeket jelöli
részletes területi lehatárolás nélkül.
Geresdlakon az érintettség oka a közigazgatási
terület északi szélén található kőbánya.
A 2020. évi módosítás során kijelölt gazdasági
terület az övezetet nem érinti.


Turizmusfejlesztés célterületeinek övezete
A turizmusfejlesztés országos jelentőségű
célterületeként megjelenő Pécsvárad és Mohács
között Geresdlak országos hírű rendezvényeinek,
illetve táji adottságainak okán a turizmusba
bekapcsolódott település.



Szerkezeti terv leírás
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A megyei övezetek közül Geresdlak közigazgatási területét a következő övezetek nem
érintik:

Együtt tervezésre javasolt
terület övezete

Építészeti örökség
szempontjából kiemelten
kezelendő területek övezete

Gazdaságfejlesztés
célterületeinek övezete

Rendszeresen belvízjárta
terület övezete

Szerkezeti terv leírás

Földtani veszélyforrás
terület övezete

13

6. BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS
2020. évi módosítás
IPARI GAZDASÁGI TERÜLET KIJELÖLÉSE A 04/83 HRSZ.-Ú FÖLDRÉSZLETEN
Hatályos TSZT szerinti területhasználat
Általános mezőgazdasági terület – 5,16 ha

Aktivitásérték Pontszám
3,7
19,1

Összesen
19,1

Tervezett területhasználat
Ipari terület – 3,16 ha
Erdőterület – 2 ha

Aktivitásérték Pontszám
0,4
1,26
9
18

Összesen
19,26

Aktivitásérték különbözet +0,16, megfelel.

Szerkezeti terv leírás

K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Ő K F T.
ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ IRODA
Tel/Fax: (72) 324-326

Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1.

Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66.

E-mail: kokasestarsa@gmail.com
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Geresdlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…………………… önkormányzati rendelete
a helyi építési szabályzatról szóló 2/2006.(V.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Geresdlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés
1.) pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVlll. törvény 6. § (1) bekezdésében és a 13.§ (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletében biztosított
véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek és a településfejlesztési és
településrendezési
dokumentumok,
valamint
a
településfejlesztéssel
és
településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetésről szóló 9/2017. (VII.20.)
önkormányzati rendeletben felsorolt partnerek véleményének kikérésével a következőket
rendeli el:
1.§ A 2/2006.(V.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) e rendelet 1., 2. és 3.
melléklete szerinti 5., 6. és 7. mellékletekkel egészül ki.
2.§ A R. e rendelet 1. melléklete szerint kiegészített, a V-1 szabályozási tervről szóló 5.
melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul.
3.§ A R. e rendelet 2. melléklete szerint kiegészített, a V-2GE/1 szabályozási tervről szóló 6.
melléklete e rendelet 5. melléklete szerint módosul.
4.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Előírásait a hatálybalépést követően
keletkezett ügyekben kell alkalmazni.
(2) Jelen módosító rendelet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13.§ (2)
bekezdése értelmében a kihirdetését követő napon hatályát veszti.
Geresdlak, 2020. ………………………….
………………………..
Dr. Habjánecz Tibor
polgármester

……………………………
Dr. Matesz Tímea
jegyző

A rendelet Geresdlak község közigazgatási területén kihirdetésre került.
Geresdlak, 2020. ……………………….
…………………………
Dr. Matesz Tímea
jegyző

Geresdlak helyi építési szabályzatának 2020. évi módosítása
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1. melléklet a ………………….. önkormányzati rendelethez
„5. melléklet a 2/2006.(V.18.) önkormányzati rendelethez
„V-1” rajzszámú SZABÁLYOZÁSI TERV

2. melléklet a ………………….. önkormányzati rendelethez
„6. melléklet a 2/2006.(V.18.) önkormányzati rendelethez
„V-2GE/1” rajzszámú SZABÁLYOZÁSI TERV

3. melléklet a ………………….. önkormányzati rendelethez
„7. melléklet a 2/2006.(V.18.) önkormányzati rendelethez
„V-2GE/2” rajzszámú SZABÁLYOZÁSI TERV

4. melléklet a ………………….. önkormányzati rendelethez
„TT-2009” jelzőszámú, „V-1-M20” rajzszámú SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS

5. melléklet a ………………….. önkormányzati rendelethez
„TT-2009” jelzőszámú, „V-2GE/1-M20” rajzszámú SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS
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