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1. Előzmények
1.1. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban
 194/2006 (V.25.) számú határozat, Ajak Város Településszerkezeti tervének és
szerkezeti terv leírásának elfogadásáról
 7/2006 (V. 25.) számú rendelet, Ajak Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozás
Tervének elfogadásáról

2. Átnézeti térkép

Forrás: Ajak Város Önkormányzat
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3. Helyszínek, módosítások bemutatása
1. Beavatkozási pont

Forrás: GoogleEarth

A település várossá válását követően, annak központja központi szerepet tölt be igazgatási,
oktatási, sport és egyéb közösségi szempontból. Az elkezdett fejlesztéseket, a hiányzó
funkciók pótlására továbbiakkal egészíti ki a város leginkább pályázati forrásokra alapozva.
ennek keretében a közúti kapcsolatok finomításra kerülnek, a határoló tömbök beépítési
előírásai a kisvárosias jelleget hivatottak erősíteni. A meglévő sport és közpark (Péter-tó)
területe pontosításra kerül. A tervezetbe piac és további egyéb közösségi rendeltetések
kerültek be. Mindezek mellett, a terület határán, a Tulipán utca elején - annak két oldalán közpark kerül kialakításra.

Forrás: Google Street View
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Forrás: Google Street View

A Péter-tó környezete
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Forrás: Saját szerkesztés

A „Zöldváros” pályázatban benyújtott és a rendezési terv módosítása során felhasznált,
beépített terveket az ETALON2000 Kft készítette. (Trenka Zoltán vezető építész tervező,
Sarnek Ferenc közlekedés és vízellátás/csatornázás Tkö 15-0295)
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A Péter-tó környezetének átalakítására vonatkozó terv
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Forrás: ETALON2000 KFT.
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2. Beavatkozási pont
A Rákóczi utca északi oldalán elhelyezkedő telektömbben, a tömbbelső feltárására a hatályos
településrendezési eszközökben kelet-nyugati irányú út került betervezésre. Ez a tervezet út
kerül törlésre, illetve a visszamaradó tömbök korrigálásra a módosítás folyamán.

Forrás: GoogleEarth

Forrás: Google Street View
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3. Beavatkozási pont
A tervezési terület megoszlik a külterület és a belterület között. A módosítás folyamán a
terület használat szerinti felülvizsgálata szükséges (pl. temető a Vasút utca felől, amely nem
került feltüntetésre korábban), illetve a már meglévő gazdasági célú terület bővítése a
elsősorban a külterületi oldalon. A település ebben a térségben kapcsolódik a 4. sz. főúthoz.
A terület kitüntetett helyzeti energiával rendelkezik, ezért a csomópont környezetében a
már meglévő gazdasági területek megerősítésre, illetve újabbak kialakításra tovább tervezett
beavatkozási pontokban.

Forrás: GoogleEarth

Forrás: Google Street View
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Forrás: Google Street View

4. Beavatkozási pont (a beavatkozási területeken átnyúló beavatkozás miatt összevonásra
került a 4. és az 5. beavatkozási pont, az előzetes tájékoztatáshoz képest)
A település déli oldalán, az Ady Endre utca kivezető szakaszának keleti oldala. A terület nagy
részét kitevő "Gip/1.2" övezet előírásának felülvizsgálata szükséges, különös tekintettel az
állattartásra vonatkozóan. Továbbá a közvetlenül az út mentén elhelyezkedő, működő
telephelyek övezeti besorolásának újragondolása a folytatott tevékenység miatt, szükség
szerint övezeti átsorolással.
5. Beavatkozási pont (a beavatkozási területeken átnyúló beavatkozás miatt összevonásra
került a 4. és az 5. beavatkozási pont, az előzetes tájékoztatáshoz képest)
A település déli oldalán, az Ady Endre utca kivezető szakaszának nyugati oldala. A terület
nagy részét kitevő "Gip/1.2 és Gip 2.1" övezetek előírásának felülvizsgálata szükséges,
különös tekintettel az állattartásra vonatkozóan. Továbbá a közvetlenül az út mentén
elhelyezkedő, működő telephelyek övezeti besorolásának újragondolása a folytatott
tevékenység miatt, szükség szerint övezeti átsorolással. Ezzel párhuzamosan, a nagyüzemi
állattartást befogadó üzemi területi övezetek is kialakításra kerülnek, részben új, részben
már állattartás céljára szolgáló beépített területen (pl. a terület déli végénél elhelyezkedő
baromfi telepnél).
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Forrás: GoogleEarth

A 4-5 beavatkozási pont tervezési területének közepén elhelyezkedő terület többfunkciós
terület. A mezőgazdasági termeléshez kapcsolódóan, kézműves jellegű feldolgozás, tárolás,
valamint kis létszámú állattartás, vendéglátás és egyéb tevékenységek egyvelege található és
tervezett a területen.
6. Beavatkozási pont
Az Ajaki és a Berencsi csatorna közötti területen, jellemzően általános mezőgazdasági
területektől határolva helyezkedik el a terület. A „lőterületet” leszámítva erősen fásított a
terület megjelenése. A módosítással érintett terület közepén, közlekedési kapcsolattal
ellátva helyezkedik el jelenleg a „lőterület”. A „lőterület” és környezetének terület
rendeltetésszerű használatához, átépítéséhez, felújításához, kiszolgáló épületállomány
biztosításához különleges egyedi építési övezetbe kerül átsorolásra.
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Forrás: GoogleEarth

Forrás: Google Street View

7. Beavatkozási pont

A város 4. sz. főúti lehajtójának déli oldalán, a főút keleti oldalán. A hatályos eszközökben
szabályozott, eltérő gazdasági területek egységesítése (eltérő övezetekben helyezkednek el
egymás mellett Gip/ 1.1 és Gip/ 1.2), valamint a területet részben átszelő tervezett gyűjtő
útszakasz törlése (a két már meglévő csomópont közötti távolság miatt műszakilag amúgy
sem megoldahtó).
A település ebben a térségben kapcsolódik a 4. sz. főúthoz. A terület kitüntetett helyzeti
energiával rendelkezik, ezért a csomópont környezetében a már meglévő gazdasági
területek megerősítésre, illetve újabbak kialakításra tovább tervezett beavatkozási
pontokban.
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Forrás: GoogleEarth

Forrás: Google Street View

8. Beavatkozási pont
A 4. sz. főút északnyugati oldalán, a Rétközberencsi összekötő úttól nyugatra. A tervezéssel
érintett tömbök terület-felhasználása a hatályos terveken jelentősen eltér a tényleges
használattól. Ez az állapot az Országos Erdő Adattár állományával, valamint helyszíni
bejárással a tervezés folyamán pontosításra kerül. A módosítás elsősorban gazdasági célú
terület kialakítására irányul, a város 4-es főúti bejáratának gazdasági térségével szemben.
Ezzel a csomópont térségében – annak meghatározó oldalain – gazdaságilag kiemelt térség
alakulhat ki.
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Forrás: GoogleEarth

Forrás: Google Street View

9. Beavatkozási pont
Az állomás épülete napjainkban használaton kívül, eredeti funkciójától megfosztva áll a
vasúti fővonal mellett, a város belterületének határán, a Vasvári Pál utca végén.
Az épületet, és a hozzá tartozó ingatlant a továbbiakban közösségi, oktatásai, bemutató
épületként kívánja hasznosítani a település Önkormányzata. Ezért szükséges a terület
övezetei átsorolása kötött pályás közlekedési területből vegyes terület építési övezetébe.
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Forrás: GoogleEarth

Forrás: Google Street View

10. Beavatkozási pont
Külterületen, a belterülettől délre, közvetlenül a 4-5. beavatkozási pont délkeleti oldala
mellett. A hatályos eszközökben tervezett gazdasági terület visszaminősítése a tényleges
területhasználatba. Ezzel párhuzamosan a déli és középső részén - részben zöldmezősként,
részben meglévő - új gazdasági célú területek kialakítása szükséges, főképp mezőgazdasági
termények termeléséhez, feldolgozásához és tárolásához kapcsolódóan.
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Forrás: GoogleEarth
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4. Beavatkozási pontok ismertetése

1.

Ajak
belterület,
Hajnal - Kiss Ernő Rákóczi - Bocskai Táncsics utcák által
közrezárt terület.

Rendezés célja és oka
A település központi részére
városrehabilitációs fejlesztés
keretében
tervezett
elképzelések támogatása,
pályázati támogatása a
hatályos eszközökben.

- beépített és
beépítetlen terület

Jóváhagyott
területhasználat,
övezet, HÉSZ
- kisvárosias lakóterület (Lk)
- kertvárosias lakóterület
(Lke)
- településközponti vegyes
terület (Vt)
- közkert (Kp)

Terület (ha)

Aktivitási
érték

1,40

1,68

4,15

11,21

0,15
0,98

0,08
5,88

HATÁSOK

Módosításra
kijelölt területek

Jelenlegi
területhasználat,
övezet, (műv. ág),
beépítés

Tervezett területhasználat, övezet, HÉSZ
- kisvárosias lakóterület (Lk)
- településközponti vegyes terület (Vt)
- közpark (Kp)

Terület
(ha)
4,01
2,52
0,15

Aktivitás
i érték
4,81
1,26
0,90

Egyéb szabályozási
módosítás,
megjegyzés
Kisvárosias
jelleg
erősítése, a területet
közrefogó
térfalak
definiálásával.

A népesség demográfiai változása, lakásszükséglete:
A lakásszükséglet és a tervezett kapacitások alig változnak. A kapacitások minősége változik, a kisvárosias
jelleg irányában mozdulhat el.
A népesség fizikai, szellemi és lelki igényei:
Az aktívan hasznosítható közterületekkel, sport célú területekkel biztosítható a teljes városra vonatkozóan.
A helyi népesség identitásának erősítése, kulturális örökség megőrzése:
Nem változik, hatása nincs
A népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekek:
Nem változik, hatása nincs
A helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentése:
Nem változik, hatása nincs
Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása:
A meglévő és a korábban tervezett struktúra korrekciója, a kialakított elemekhez való igazítása történik meg
a módosítás folyamán, a felesleges kapcsolatok törlésével.
Lakó- és munkakörülmények:
Települési lakókörnyezet minősége javul, az elérhető szolgáltatások bővülnek.
Építészeti és régészeti örökség védelme:
A közelben építészeti örökség található. Ismert régészeti örökség által érintett a tervezési terület.
Környezet-, természet- és tájképvédelem:
Települési térségen belüli, beépítésre szánt terület, így hatása nincs.
Tájhasználat, tájszerkezet védelme:
Települési térségen belüli, beépítésre szánt terület, így hatása nincs.
Területtel, termőfölddel való takarékos gazdálkodás:
A beavatkozás során termőföld igénybevétele nem történik, hatása nincs.
Természeti adottságok gyógyászati hasznosítása:
Honvédelem, nemzetbiztonság, katasztrófavédelem érdekei:
Ásványvagyon-gazdálkodás érdekei:

Nem változik, hatása nincs
Nem változik, hatása nincs

Nem változik, hatása nincs
Infrastrukturális erőforrások kihasználása:
A határoló hálózathoz kapcsolódó, megtervezett infrastrukturális rögzítése a terveken.
Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása:
- beépítési intenzitás közel változatlan
- az aktív zöldfelületek nőnek,
- negatív környezeti hatás nem lép fel,
- természetvédelmi szempontból nem releváns.
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Rendezés célja és oka

Ajak – Belterület –
Rákóczi Ferenc utcán
a 49 hrsz-ú telek

Tervezett, de meg nem
valósult tömbfeltáró út
törlése.

Jelenlegi
területhasználat,
övezet, (műv. ág),
beépítés

- beépített terület

Jóváhagyott
területhasználat,
övezet, HÉSZ
- kertvárosias lakó (Lke)

Terület (ha)
1,65

Aktivitási
érték
4,46

Tervezett területhasználat, övezet, HÉSZ
- településközponti vegyes terület (Vt)

HATÁSOK

2.

Módosításra
kijelölt területek

Terület
(ha)
1,65

0,83

-

A népesség demográfiai változása, lakásszükséglete:
A településen tervezett számottevő mennyiségű új lakóterület fenntartására a negatív demográfiai
tendencia miatt részben már nincs szükség.
A népesség fizikai, szellemi és lelki igényei:
Nem változik, hatása nincs
A helyi népesség identitásának erősítése, kulturális örökség megőrzése:
Nem változik, hatása nincs
A népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekek:
Nem változik, hatása nincs
A helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentése:
Nem változik, hatása nincs
Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása:
Nem változik, hatása nincs
Lakó- és munkakörülmények:
Nem változik, hatása nincs
Építészeti és régészeti örökség védelme:
A közelben építészeti örökség található. Ismert régészeti örökség által érintett a tervezési terület.
Környezet-, természet- és tájképvédelem:
Nem változik, hatása nincs
Tájhasználat, tájszerkezet védelme:
Nem változik, hatása nincs
Területtel, termőfölddel való takarékos gazdálkodás:
A beavatkozás során termőföld igénybevétele nem történik, hatása nincs.
Természeti adottságok gyógyászati hasznosítása:
Honvédelem, nemzetbiztonság, katasztrófavédelem érdekei:
Ásványvagyon-gazdálkodás érdekei:
Infrastrukturális erőforrások kihasználása:
Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása:
- beépítési intenzitás csökkentése,
- negatív környezeti hatás nem lép fel,
- természetvédelmi szempontból nem releváns.
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Egyéb szabályozási
módosítás,
megjegyzés

Aktivitás
i érték

Nem változik, hatása nincs
Nem változik, hatása nincs
Nem változik, hatása nincs
Nem változik, hatása nincs.
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Rendezés célja és oka

Ajak külterület, a 4.
sz. főút települési
bejárójának
északkeleti oldalán

Kereskedelmi
szolgáltató
terület bővítése, a helyzeti
energiák
kihasználása
gazdaságfejlesztésre

Jelenlegi
területhasználat,
övezet, (műv. ág),
beépítés

- telephely

Jóváhagyott
területhasználat,
övezet, HÉSZ
- általános védőerdő (Ev)

Terület (ha)
2,35

Aktivitási
érték
21,15

Tervezett területhasználat, övezet, HÉSZ
- Kereskedelmi szolgáltató terület (Gksz)

Terület
(ha)
2,35

Aktivitás
i érték
0,94

A népesség demográfiai változása, lakásszükséglete:
A népesség fizikai, szellemi és lelki igényei:

Egyéb szabályozási
módosítás,
megjegyzés
A csatlakozó belterületi
lakóingatlanok irányába
védelmi sáv kialakítása
Nem változik, hatása nincs
Nem változik, hatása nincs

A helyi népesség identitásának erősítése, kulturális örökség megőrzése:

HATÁSOK

3/A.

Módosításra
kijelölt területek

Nem változik, hatása nincs
A népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekek:
A terület helyzeti energiájából adódó gazdasági előny kihasználására épülő fejlesztés, ezzel biztosítva a helyi
gazdasági erő javítását.
A helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentése:
Nem változik, hatása nincs
Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása:
Nem változik, hatása nincs
Lakó- és munkakörülmények:
Nem változik, hatása nincs
Építészeti és régészeti örökség védelme:
A közelben építészeti örökség nem található. Ismert régészeti örökség által nem érintett a tervezési terület.
Környezet-, természet- és tájképvédelem:
A belterület és a főút felüljárója közzé ékelődő terület eddig sem képezte a természeti környezet és a tájkép
részét, így a módosítást követően kiváltott hatás érdemben nem befolyásolja.
Tájhasználat, tájszerkezet védelme:
Alapvetően nem változik, hatása nincs
Területtel, termőfölddel való takarékos gazdálkodás:
A beavatkozás során termőföld igénybevétele nem történik, hatása nincs.
Természeti adottságok gyógyászati hasznosítása:
Honvédelem, nemzetbiztonság, katasztrófavédelem érdekei:
Ásványvagyon-gazdálkodás érdekei:

Nem változik, hatása nincs
Nem változik, hatása nincs

Nem változik, hatása nincs
Infrastrukturális erőforrások kihasználása:
Meglévő infrastrukturális elemekre épülő fejlesztés, így nem változik, hatása nincs.
Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása:
Az érintett területek jelenlegi felhasználási módja telephelyek, művelésből kivont területek. Közvetlenül a
városi struktúra szélén. Jelenlegi állapotában sem képezi a zöldfelületi és természeti rendszer részét. Ebből a
szempontból hatást nem vált ki a módosítás. A főúttal párhuzamos tervezett fásítás, azonban a belterület
irányában szükséges, ezzel önálló zöldfelületi elemet képezve.
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3/B.

Ajak - Belterület – a
261 és 262 hrsz-ú
telkek

Rendezés célja és oka
- Kereskedelmi szolgáltató
terület valamint különleges
terület (temető) kialakítása,
a
jelenlegi
rendeltetés
helyreállítása (korrekció)

Jelenlegi
területhasználat,
övezet, (műv. ág),
beépítés

- beépített terület
- temető terület

Jóváhagyott
területhasználat,
övezet, HÉSZ
- falusias lakóterület (Lf)

Terület (ha)
0,67

Aktivitási
érték
1,61

Tervezett területhasználat, övezet, HÉSZ
- különleges terület – temető (K/1.1)
- Kereskedelmi szolgáltató terület (Gksz)

Terület
(ha)
0,45
0,22

1,35
0,09

A népesség fizikai, szellemi és lelki igényei:
A helyi népesség identitásának erősítése, kulturális örökség megőrzése:
A népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekek:
A helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentése:
Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása:

Egyéb szabályozási
módosítás,
megjegyzés

Aktivitás
i érték

A népesség demográfiai változása, lakásszükséglete:

-

Nem változik, hatása nincs
Nem változik, hatása nincs
Nem változik, hatása nincs
Nem változik, hatása nincs
Nem változik, hatása nincs
Nem változik, hatása nincs

Lakó- és munkakörülmények:

HATÁSOK

Módosításra
kijelölt területek

Nem változik, hatása nincs
Építészeti és régészeti örökség védelme:
A közelben építészeti örökség nem található. Ismert régészeti örökség által nem érintett a tervezési terület.
Környezet-, természet- és tájképvédelem:
Nem változik, hatása nincs
Tájhasználat, tájszerkezet védelme:
Nem változik, hatása nincs
Területtel, termőfölddel való takarékos gazdálkodás:
A beavatkozás során termőföld igénybevétele nem történik, hatása nincs.
Természeti adottságok gyógyászati hasznosítása:
Honvédelem, nemzetbiztonság, katasztrófavédelem érdekei:
Ásványvagyon-gazdálkodás érdekei:
Infrastrukturális erőforrások kihasználása:
Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása:
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Nem változik, hatása nincs
Nem változik, hatása nincs
Nem változik, hatása nincs
Nem változik, hatása nincs.
Nem változik, hatása nincs.

Ajak Településrendezési Tervének módosításához
TELJES ELJÁRÁS – JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

4.

Ajak – Külterület –
Ady
Endre
utca
külterületi
szakaszának keleti és
nyugati oldala

Rendezés célja és oka
Egyrészt az állattartó épület
elhelyezés korlátozása a Gip
1.2
jelű
övezetekben,
valamint különleges helyi
gazdaságot
támogató
vegyes felhasználású terület
kialakítás a terület elérését
biztosító út mentén. Illetve
üzemi és új gazdasági
terület kialakítása.

Jelenlegi
területhasználat,
övezet, (műv. ág),
beépítés

- beépített terület
- szántó (Sz2, Sz3 és
Sz4)

Jóváhagyott
területhasználat,
övezet, HÉSZ
- kertes mezőgazdasági
terület (Mk)
- általános mezőgazdasági
terület (Má)
- ipari gazdasági terület
(Gip)
- általános védőerdő (Ev)
- különleges terület –
hulladékkezelő terület
(K/3.1)

Terület (ha)

Aktivitási
érték

9,49

47,45

9,78

36,19

48,99
0,61

19,60
5,49

1,55

0,16

Tervezett területhasználat, övezet, HÉSZ
- általános gazdasági erdő terület (Eg)
- általános mezőgazdasági terület - szántó (Má)
- különleges terület – többcélú majorság területe
(K/6.1)
- különleges terület – mezőgazdasági üzemi terület
(K/7.1)

Terület
(ha)

Aktivitás
i érték

27,49
18,16
2,26

247,41
67,19
3,39

22,28

15,60

A népesség demográfiai változása, lakásszükséglete:
A népesség fizikai, szellemi és lelki igényei:
A helyi népesség identitásának erősítése, kulturális örökség megőrzése:
A népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekek:
A helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentése:
Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása:
Lakó- és munkakörülmények:

HATÁSOK

Módosításra
kijelölt területek

Egyéb szabályozási
módosítás,
megjegyzés
- egyedi karakterisztikájú
terület kialakítása a
különleges
építési
övezetre

Nem változik, hatása nincs
Nem változik, hatása nincs
Nem változik, hatása nincs
Nem változik, hatása nincs
Nem változik, hatása nincs
Nem változik, hatása nincs
Nem változik, hatása nincs

Építészeti és régészeti örökség védelme:
A közelben építészeti örökség nem található. Ismert régészeti örökség által nem érintett a tervezési terület.
Környezet-, természet- és tájképvédelem:
Nem változik, hatása nincs
Tájhasználat, tájszerkezet védelme:
Nem változik, hatása nincs
Területtel, termőfölddel való takarékos gazdálkodás:
A beavatkozás során termőföld igénybevétele nem történik, hatása nincs.
Természeti adottságok gyógyászati hasznosítása:
Honvédelem, nemzetbiztonság, katasztrófavédelem érdekei:
Ásványvagyon-gazdálkodás érdekei:
Infrastrukturális erőforrások kihasználása:

Nem változik, hatása nincs
Nem változik, hatása nincs
Nem változik, hatása nincs

Nem változik, hatása nincs.
Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása:
- beépítési intenzitás nem változik a módosítást követően,
- a negatív környezeti hatások csökkennek az állattartás kizárásával
- természetvédelmi szempontból nem releváns, már beépítésre szánt terület a hatályos eszközökben
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6.

Ajak – Külterület –
027/2 és 027/5 hrsz-ú
telkek, az Ajaki és a
Berencsi
csatornák
között.

Rendezés célja és oka
Különleges
terület
kialakítása,
a
lőtér
fejleszthetőségének
biztosítására

Jelenlegi
területhasználat,
övezet, (műv. ág),
beépítés

- erdő (E4)
- lőtér

Jóváhagyott
területhasználat,
övezet, HÉSZ
- általános gazdasági erdő
(Eg)

Terület (ha)
3,23

Aktivitási
érték
29,07

Tervezett területhasználat, övezet, HÉSZ
- különleges terület (K/2.2)

Terület
(ha)
3,23

Aktivitás
i érték
9,69

A népesség demográfiai változása, lakásszükséglete:
A népesség fizikai, szellemi és lelki igényei:
A helyi népesség identitásának erősítése, kulturális örökség megőrzése:
A népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekek:
A helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentése:
Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása:

Egyéb szabályozási
módosítás,
megjegyzés
a
tényleges
területhasználat
aktualizálása
adattári
állomány alapján
Nem változik, hatása nincs
Nem változik, hatása nincs
Nem változik, hatása nincs
Nem változik, hatása nincs
Nem változik, hatása nincs
Nem változik, hatása nincs

Lakó- és munkakörülmények:

HATÁSOK

Módosításra
kijelölt területek

Nem változik, hatása nincs
Építészeti és régészeti örökség védelme:
A közelben építészeti örökség nem található. Ismert régészeti örökség által érintett a tervezési terület.
Környezet-, természet- és tájképvédelem:
Nem változik, hatása nincs
Tájhasználat, tájszerkezet védelme:
Nem változik, hatása nincs
Területtel, termőfölddel való takarékos gazdálkodás:
A beavatkozás során termőföld igénybevétele nem történik, hatása nincs.
Természeti adottságok gyógyászati hasznosítása:
Honvédelem, nemzetbiztonság, katasztrófavédelem érdekei:
Ásványvagyon-gazdálkodás érdekei:

Nem változik, hatása nincs
Nem változik, hatása nincs
Nem változik, hatása nincs

Infrastrukturális erőforrások kihasználása:
A 027/6 hrsz-ú út biztosítja, a terület elérését, új egyéb kapacitás kiépítését nem igényli.
Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása:
- beépítési intenzitás kis mértékben növekszik,
- az erdősült állomány zöldfelületi elemként való megtartása, nagyobb részt biztosítandó
- az aktív zöldfelületek nőnek,
- negatív környezeti hatás nem lép fel,
- természetvédelmi szempontból nem releváns.
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7.

Ajak külterület, a
4.sz. főút és az Ajaki
csatorna között, a
belterülettől keletre

Rendezés célja és oka
A meglévő eltérő gazdasági
övezetek egységesítése, a
nem releváns, a szerkezetet
meg
nem
változtató
közlekedési
kapcsolatok
törlése

Jelenlegi
területhasználat,
övezet, (műv. ág),
beépítés

- szántó (Sz5, Sz6, Sz7)
- szőlő (zártkert)

Jóváhagyott
területhasználat,
övezet, HÉSZ
- ipari gazdasági terület
(Gip/1.1; Gip/1.2)

Terület (ha)
n.a.

Aktivitási
érték
n.a.

Tervezett területhasználat, övezet, HÉSZ
- ipari gazdasági terület (Gip/1.1.)

Terület
(ha)
n.a.

n.a.

A népesség fizikai, szellemi és lelki igényei:
A helyi népesség identitásának erősítése, kulturális örökség megőrzése:
A népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekek:
A helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentése:
Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása:

Egyéb szabályozási
módosítás,
megjegyzés

Aktivitás
i érték

A népesség demográfiai változása, lakásszükséglete:

-

Nem változik, hatása nincs
Nem változik, hatása nincs
Nem változik, hatása nincs
Nem változik, hatása nincs
Nem változik, hatása nincs
Nem változik, hatása nincs

Lakó- és munkakörülmények:

HATÁSOK

Módosításra
kijelölt területek

Nem változik, hatása nincs
Építészeti és régészeti örökség védelme:
A közelben építészeti örökség nem található. Ismert régészeti örökség által érintett a tervezési terület.
Környezet-, természet- és tájképvédelem:
Nem változik, hatása nincs
Tájhasználat, tájszerkezet védelme:
Nem változik, hatása nincs
Területtel, termőfölddel való takarékos gazdálkodás:
A beavatkozás során termőföld igénybevétele nem történik, hatása nincs.
Természeti adottságok gyógyászati hasznosítása:
Honvédelem, nemzetbiztonság, katasztrófavédelem érdekei:
Ásványvagyon-gazdálkodás érdekei:
Infrastrukturális erőforrások kihasználása:
Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása:
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Nem változik, hatása nincs
Nem változik, hatása nincs
Nem változik, hatása nincs
Nem változik, hatása nincs.
Nem változik, hatása nincs.
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8.

Ajak külterület, a 4.
sz. főút települési
bejárójának nyugati
oldalán

Rendezés célja és oka
Kisléptékű gazdasági terület
kialakítása,
a
helyzeti
energiák
kihasználása
gazdaságfejlesztésre,
a
tervezési területen belül a
tényleges terület használat
rögzítése (erdő és mg.
területek)

Jelenlegi
területhasználat,
övezet, (műv. ág),
beépítés

- szántó (Sz5)
- erdő (E4)

Jóváhagyott
területhasználat,
övezet, HÉSZ
- általános mezőgazdasági
terület - szántó (Má)
- általános mezőgazdasági
terület – nádas (Má)
- általános gazdasági erdő
terület (Eg)

Terület (ha)

Aktivitási
érték

1,39

11,12

10,67

39,48

22,63

203,67

Tervezett területhasználat, övezet, HÉSZ
- általános mezőgazdasági terület – szántó (Má)
- általános gazdasági erdő terület (Eg)
- ipari gazdasági terület (Gip)

Terület
(ha)
20,39
9,31
4,99

Aktivitás
i érték
75,44
83,79
2,00

A népesség demográfiai változása, lakásszükséglete:
A népesség fizikai, szellemi és lelki igényei:

Egyéb szabályozási
módosítás,
megjegyzés
A
tájba
biztosítására
zöldfelületek
szükséges.

illesztés
a
rögzítése

Nem változik, hatása nincs
Nem változik, hatása nincs

A helyi népesség identitásának erősítése, kulturális örökség megőrzése:

HATÁSOK

Módosításra
kijelölt területek

Nem változik, hatása nincs
A népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekek:
A terület helyzeti energiájából adódó gazdasági előny kihasználására épülő fejlesztés, ezzel biztosítva a helyi
gazdasági erő javítását.
A helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentése:
Nem változik, hatása nincs
Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása:
Nem változik, hatása nincs
Lakó- és munkakörülmények:
Nem változik, hatása nincs
Építészeti és régészeti örökség védelme:
A közelben építészeti örökség nem található. Ismert régészeti örökség által nem érintett a tervezési terület.
Környezet-, természet- és tájképvédelem:
A jelenlegi használatot tükröző terület-felhasználás mellett, kis mértékben megváltozik. A kompenzációja
határoló zöldfelületi elemekkel történhet.
Tájhasználat, tájszerkezet védelme:
A jelenlegi használatot tükröző terület-felhasználás mellett, kis mértékben megváltozik. A kompenzációja
határoló zöldfelületi elemekkel történhet.
Területtel, termőfölddel való takarékos gazdálkodás:
A beavatkozás során termőföld igénybevétele nem történik, hatása nincs.
Természeti adottságok gyógyászati hasznosítása:
Honvédelem, nemzetbiztonság, katasztrófavédelem érdekei:
Ásványvagyon-gazdálkodás érdekei:

Nem változik, hatása nincs
Nem változik, hatása nincs

Nem változik, hatása nincs
Infrastrukturális erőforrások kihasználása:
A főút irányából a kiszolgáló infrastruktúra biztosítható, továbbá a közlekedési kapcsolat a területtel
szemben elhelyezkedő kiszolgáló szervizút kihajtójával szemben indított szervizút (magánút) területének
biztosításával
Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása:
- beépítési intenzitás növekszik,
- az aktív zöldfelületek csökkennek,
- negatív környezeti hatások nem léphetnek fel,
- természetvédelmi szempontból a kifejtett hatás a terület méretéből adódóan nem számottevő.
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9.

Ajak – Külterület –
0122 hrsz-ú telek

Rendezés célja és oka
Vasúti
területen
elhelyezkedő állomás épület
egyéb
közösségi
célú
hasznosítása,
a
területrészbeli
övezeti
átsorolása.

Jelenlegi
területhasználat,
övezet, (műv. ág),
beépítés

- közforgalmú vasút

Jóváhagyott
területhasználat,
övezet, HÉSZ
- pályavasúti terület
(Kök/1.1)

Terület (ha)
0,20

Aktivitási
érték
0,12

Tervezett területhasználat, övezet, HÉSZ
- településközponti vegyes terület (Vt)

Terület
(ha)
0,20

A népesség demográfiai változása, lakásszükséglete:

Egyéb szabályozási
módosítás,
megjegyzés

Aktivitás
i érték
0,10

-

Nem változik, hatása nincs

A népesség fizikai, szellemi és lelki igényei:

HATÁSOK

Módosításra
kijelölt területek

Nem változik, hatása nincs
A helyi népesség identitásának erősítése, kulturális örökség megőrzése:
Az épület közösségi célú újrahasznosítása, a helyi természeti-kultúrális-épített környezeti értékek
bemutatásával, megőrzésével erősíti a helyi identitást.
A népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekek:
Nem változik, hatása nincs
A helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentése:
Nem változik, hatása nincs
Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása:
Nem változik, hatása nincs
Lakó- és munkakörülmények:
Nem változik, hatása nincs
Építészeti és régészeti örökség védelme:
A közelben építészeti örökség található. Ismert régészeti örökség által érintett a tervezési terület.
Környezet-, természet- és tájképvédelem:
Nem változik, hatása nincs
Tájhasználat, tájszerkezet védelme:
Nem változik, hatása nincs
Területtel, termőfölddel való takarékos gazdálkodás:
A beavatkozás során termőföld igénybevétele nem történik, hatása nincs.
Természeti adottságok gyógyászati hasznosítása:
Honvédelem, nemzetbiztonság, katasztrófavédelem érdekei:
Ásványvagyon-gazdálkodás érdekei:
Infrastrukturális erőforrások kihasználása:
Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása:
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Nem változik, hatása nincs
Nem változik, hatása nincs
Nem változik, hatása nincs
Nem változik, hatása nincs.
Nem változik, hatása nincs

Ajak Településrendezési Tervének módosításához
TELJES ELJÁRÁS – JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

10.

Ajak külterületén, a
4.
és
az
5.
beavatkozási
területtől délre

Rendezés célja és oka
A
tényleges
területhasznosítás terület
használatnak
megfelelő
övezeti/építési
övezeti
struktúra definiálása,

Jelenlegi
területhasználat,
övezet, (műv. ág),
beépítés

- szántó (Sz3, Sz4)
- telephelyek

Jóváhagyott
területhasználat,
övezet, HÉSZ
- ipari gazdasági terület
(Gip)
- általános mezőgazdasági
terület-szántó (Má)

Terület (ha)

Aktivitási
érték

3,07

1,23

2,00

7,40

Tervezett területhasználat, övezet, HÉSZ
- ipari gazdasági terület (Gip)
- általános mezőgazdasági terület-szántó (Má)
- különleges terület - mezőgazdasági üzemi (K)

Terület
(ha)
1,55
3,07
0,45

Aktivitás
i érték
0,62
11,36
0,32

A népesség demográfiai változása, lakásszükséglete:
A népesség fizikai, szellemi és lelki igényei:

Egyéb szabályozási
módosítás,
megjegyzés
Az üzemi terület esetén
a
tájba
illesztés
szabályait
rögzíteni
szükséges.

Nem változik, hatása nincs
Nem változik, hatása nincs

A helyi népesség identitásának erősítése, kulturális örökség megőrzése:

HATÁSOK

Módosításra
kijelölt területek

Nem változik, hatása nincs
A népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekek:
A tényleges használat szerinti övezeti/építési övezeti besorolás, valamint a tervezett üzemi terület a
fejlesztési lehetőségeket és a munkahelyteremtést biztosíthatja.
A helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentése:
Nem változik, hatása nincs
Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása:
Nem változik, hatása nincs
Lakó- és munkakörülmények:
Nem változik, hatása nincs
Építészeti és régészeti örökség védelme:
A közelben építészeti örökség nem található. Ismert régészeti örökség által érintett a tervezési terület.
Környezet-, természet- és tájképvédelem:
A jelenlegi használatot tükröző terület-felhasználás mellett, a tervezett üzemi területen megváltozik. A
kompenzációja határoló zöldfelületi elemekkel történhet.
Tájhasználat, tájszerkezet védelme:
A jelenlegi használatot tükröző terület-felhasználás mellett, a tervezett üzemi területen megváltozik. A
kompenzációja határoló zöldfelületi elemekkel történhet.
Területtel, termőfölddel való takarékos gazdálkodás:
A beavatkozás során termőföld igénybevétele történik, hatása nincs.
Természeti adottságok gyógyászati hasznosítása:
Honvédelem, nemzetbiztonság, katasztrófavédelem érdekei:
Ásványvagyon-gazdálkodás érdekei:

Nem változik, hatása nincs
Nem változik, hatása nincs

Nem változik, hatása nincs
Infrastrukturális erőforrások kihasználása:
Meglévő, a területek megközelítését északról biztosító közlekedési elemek mentén kiépített elemek kerülnek
kihasználásra.
Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása:
- beépítési intenzitás növekszik,
- az aktív zöldfelületek csökkennek,
- negatív környezeti hatás az üzemi területek tényleges kialakítása esetén léphetnek fel (szag, por),
- természetvédelmi szempontból nem releváns terület
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ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT
Módosításra
kijelölt területek

1.

2.

3/A.

3/B.

4.

6.

7.

8.

Ajak belterület,
Hajnal - Kiss Ernő
- Rákóczi - Bocskai
- Táncsics utcák
által
közrezárt
terület.
Ajak – Belterület
– Rákóczi Ferenc
utcán a 49 hrsz-ú
telek
Ajak külterület, a
4.
sz.
főút
települési
bejárójának
északkeleti
oldalán
Ajak - Belterület –
a 261 és 262 hrszú telkek
Ajak – Külterület
– Ady Endre utca
külterületi
szakaszának keleti
és nyugati oldala

Ajak – Külterület
– 027/2 és 027/5
hrsz-ú telkek, az
Ajaki
és
a
Berencsi
csatornák között.
Ajak külterület, a
4.sz. főút és az
Ajaki
csatorna
között,
a
belterülettől
keletre
Ajak külterület, a
4.
sz.
főút
települési
bejárójának
nyugati oldalán

Rendezés célja és oka
A település központi részére
városrehabilitációs
fejlesztés
keretében tervezett elképzelések
támogatása, pályázati támogatása a
hatályos eszközökben.

Jelenlegi
területhasználat,
övezet, (műv. ág),
beépítés
- beépített és
beépítetlen terület

Jóváhagyott
területhasználat, övezet,
HÉSZ

Terület (ha)

Aktivitási
érték
1,68

4,15

Terület
(ha)

Egyéb szabályozási
módosítás,
megjegyzés

Aktivitási
érték

Tervezett, de meg nem valósult
tömbfeltáró út törlése.

- beépített terület

- kisvárosias lakóterület (Lk)
- kertvárosias lakóterület
(Lke)
- településközponti vegyes
terület (Vt)
- közkert (Kp)
- kertvárosias lakó (Lke)

Kereskedelmi szolgáltató terület
bővítése, a helyzeti energiák
kihasználása gazdaságfejlesztésre

- telephely

- általános védőerdő (Ev)

2,35

21,15

- Kereskedelmi szolgáltató terület (Gksz)

2,35

0,94

A
csatlakozó
belterületi
lakóingatlanok
irányába védelmi sáv
kialakítása

- Kereskedelmi szolgáltató terület
valamint különleges terület (temető)
kialakítása, a jelenlegi rendeltetés
helyreállítása (korrekció)
Egyrészt az állattartó épület
elhelyezés korlátozása a Gip 1.2 jelű
övezetekben, valamint különleges
helyi gazdaságot támogató vegyes
felhasználású terület kialakítás a
terület elérését biztosító út mentén.
Illetve üzemi és új gazdasági terület
kialakítása.

- beépített terület
- temető terület

- falusias lakóterület (Lf)

0,67

1,61

- különleges terület – temető (K/1.1)
- Kereskedelmi szolgáltató terület (Gksz)

0,45
0,22

1,35
0,09

-

- beépített terület
- szántó (Sz2, Sz3 és
Sz4)

9,49

47,45

9,78

36,19

27,49
18,16
2,26

247,41
67,19
3,39

48,99
0,61

19,60
5,49

- általános gazdasági erdő terület (Eg)
- általános mezőgazdasági terület - szántó (Má)
- különleges terület – többcélú majorság területe
(K/6.1)
- különleges terület – mezőgazdasági üzemi
terület (K/7.1)

22,28

15,60

egyedi
karakterisztikájú
terület kialakítása a
különleges
építési
övezetre

Különleges terület kialakítása, a
lőtér
fejleszthetőségének
biztosítására

- erdő (E4)
- lőtér

- kertes mezőgazdasági
terület (Mk)
- általános mezőgazdasági
terület (Má)
- ipari gazdasági terület
(Gip)
- általános védőerdő (Ev)
- különleges terület –
hulladékkezelő terület
(K/3.1)
- általános gazdasági erdő
(Eg)

1,55
3,23

0,16
29,07

- különleges terület (K/2.2)

3,23

9,69

a
tényleges
területhasználat
aktualizálása adattári
állomány alapján

A
meglévő
eltérő
gazdasági
övezetek egységesítése, a nem
releváns, a szerkezetet meg nem
változtató közlekedési kapcsolatok
törlése

- szántó (Sz5, Sz6,
Sz7)
- szőlő (zártkert)

- ipari gazdasági terület
(Gip/1.1; Gip/1.2)

n.a.

n.a.

- ipari gazdasági terület (Gip/1.1.)

n.a.

n.a.

-

Kisléptékű
gazdasági
terület
kialakítása, a helyzeti energiák
kihasználása gazdaságfejlesztésre, a
tervezési területen belül a tényleges
terület használat rögzítése (erdő és
mg. területek)

- szántó (Sz5)
- erdő (E4)

- általános mezőgazdasági
terület - szántó (Má)
- általános mezőgazdasági
terület – nádas (Má)
- általános gazdasági erdő
terület (Eg)

1,39

11,12

10,67

39,48

- általános mezőgazdasági terület – szántó (Má)
- általános gazdasági erdő terület (Eg)
- ipari gazdasági terület (Gip)

20,39
9,31
4,99

75,44
83,79
2,00

22,63

203,67

A
tájba
illesztés
biztosítására
a
zöldfelületek rögzítése
szükséges.

30

1,40

Tervezett területhasználat, övezet, HÉSZ

11,21

- kisvárosias lakóterület (Lk)
- településközponti vegyes terület (Vt)
- közpark (Kp)

4,01
2,52
0,15

4,81
1,26
0,90

0,15
0,98
1,65

0,08
5,88
4,46

Kisvárosias
jelleg
erősítése, a területet
közrefogó
térfalak
definiálásával.

- településközponti vegyes terület (Vt)

1,65

0,83

-
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9.
10.

Ajak – Külterület
– 0122 hrsz-ú
telek
Ajak külterületén,
a 4. és az 5.
beavatkozási
területtől délre

Vasúti
területen
elhelyezkedő
állomás épület egyéb közösségi célú
hasznosítása,
a
területrészbeli
övezeti átsorolása.
A
tényleges
területhasznosítás
terület használatnak megfelelő
övezeti/építési övezeti struktúra
definiálása

- közforgalmú vasút

- pályavasúti terület
(Kök/1.1)

0,20

0,12

- településközponti vegyes terület (Vt)

0,20

0,10

-

- szántó (Sz3, Sz4)
- telephelyek

- ipari gazdasági terület
(Gip)
- általános mezőgazdasági
terület-szántó (Má)

3,07

1,23

2,00

7,40

- ipari gazdasági terület (Gip)
- általános mezőgazdasági terület-szántó (Má)
- különleges terület - mezőgazdasági üzemi (K)

1,55
3,07
0,45

0,62
11,36
0,32

Az
üzemi
terület
esetén a tájba illesztés
szabályait
rögzíteni
szükséges.
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5. Településszerkezeti módosítások

5.1. Településszerkezeti terv leírásának határozat tervezete
Ajak Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2018 (I.29.) számú
határozata
Ajak Város Településszerkezeti terv és leírásáról szóló 194/2006 (V. 25.) ÖKT. határozat
módosításának jóváhagyásáról
A Képviselő-testület
1.
A település közigazgatási területére készített módosított településszerkezeti tervet és
a településszerkezeti módosított tervleírást az előterjesztés szerinti tartalommal
megtárgyalta.
2.
Az Urban Linea Tervező és Szolgáltató Kft. T-02/2016. munkaszámon készített T-1m
rajzszámú módosított településszerkezeti tervet és a szerkezeti terv módosított
leírását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

…………………………………………….
Kerekes Miklós
polgármester

……………………………………….
Pekola Istvánné
jegyző
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2/2018. (I.29.) számú határozat melléklete
1.
A 194/2006. (V.25.) számú határozat 2. melléklete szerinti település szerkezeti terv leírás:
- kiegészül az 1./A fő ponttal az alábbiak szerint
1./A Településszerkezeti tervlap megállapítása
A T-02/2016 munkaszámú, T-1m jelű településszerkezeti tervet az 2. melléklet tartalmazza.
2.
- a II. fejezet 10. pontja helyébe a következő lép:
Beépítésre szánt területek
A Településszerkezeti Terv hatálya alá eső terület beépítésre szánt területei az alábbi
terület-felhasználási egységekre tagozódnak:
1. lakóterület, ezen belül
1.1. falusias lakóterület Lf
1.2. kertvárosias lakóterület Lke
1.3 kisvárosias Lk
2. vegyes terület
2.1. településközponti vegyes terület Vt
3. gazdasági terület, ezen belül
3.1. kereskedelmi szolgáltató terület Gksz
3.2. egyéb iparterület Gip
4. különleges terület, ezen belül K
4.1 temető területek
4.2. sport és rekreációs területek
4.3. hulladékkezelők területei
4.4. közmű területek
4.5 többcélú turisztikai-majorsági terület
4.6 mezőgazdasági üzemi terület
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5.2. Településszerkezeti terv
A T-01/2016 munkaszámú, T-1 jelű településszerkezeti terv tervlapját lásd, jelen
dokumentáció „Rajzi mellékletében.”
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6. Alátámasztó munkarészek

1.

Tájrendezési munkarész

2.

Környezetalakítási
munkarész

3.

Közlekedési munkarész

4.

Közművek

5.

Hírközlési munkarész

6.

MTrT

7.

Biológiai aktivitási érték

Jelen dokumentációhoz a területre vonatkozóan a munkarész kidolgozásra
nem került, mivel a módosítások érdemben nem befolyásolják a korábbi
módosítás során kiegészített munkarészt. (UD 2010 – Pataky Orsolya okl.
tájépítészmérnök TK 05-0430)
Jelen dokumentációhoz a területre vonatkozóan a munkarész nem került
kidolgozásra, mivel negatív irányban a módosítási tervezetek - láthatóan –
hatásaikkal nem befolyásolják a jelenlegi állapotot.
Jelen dokumentációhoz a területre vonatkozóan a munkarész kidolgozásra
került. A hatályos rendezési tervhez korábban készített, valamint a korábbi
módosítás során kiegészített munkarészeket. (UD 2010 – Kulcsár Gusztáv
Tkö 15-0300)
Jelen dokumentációhoz a területre vonatkozóan, nem került kidolgozásra,
mivel a tervezett változások érdemben nem változtatják meg a hatályos
rendezési tervhez korábban készített, valamint a korábbi módosítás során
kiegészített munkarészeket. (UD 2010 – ifj. Major Ferenc okl. építőmérnök
TV 15-0229) (a tervezett területek a jelenlegi hálózatokról elláthatóak) A
tervmódosítás alátámasztására új vízügyi szakvélemény készült.
Jelen dokumentációhoz a területre vonatkozóan, nem került kidolgozásra,
mivel a tervezett változások érdemben nem változtatják meg a hatályos
rendezési tervhez korábban készített munkarészeket.
Jelen dokumentációhoz a kidolgozásra került a területrendezési eszközök
tervezett módosítása és a hatályos területrendezési tervek közötti
kapcsolat.
A módosítás keretén belül létrejövő övezeti, terület-felhasználási
változásra vonatkozó aktivitás érték számítás kidolgozásra került.

6.1 Szabályozási irányelvek
1. beavatkozási területen a „Zöldváros” pályázatban foglalt és tervezett elemek szabályozási
tervi megvalósításának lekövetése történik. A Péter-tó és a Rákóczi Ferenc utca közötti
tervezett út feleslegessé vált. A többi megközelítési folyosó jellegében változatlan,
nyomvonalában a meglévő ingatlan határokhoz került igazításra.
A tó környezete tölti be a későbbiekben a város központját, mind igazgatási mind társadalmi
szinttéren egyaránt. A Tulipán és a Rákóczi utcák csomópontjánál – a templom előterében –
az út két oldalán közpark kerül kialakításra, mely elsősorban a templom épülettömegét
hivatott kiemelni. A tó körüli szabályozás a várossá vált település településközponti térfal
rendszerének kialakításához biztosít elveket.
A vegyes terület-felhasználások intenzívebb felhasználására, az elhelyezendő új és távlati
funkciók (pl.: sportcsarnok) területének biztosítása is szükséges.
4.-5. összevont beavatkozási terület a település belterületének déli oldalán. A módosítás
során követett alapelv, hogy a túlzó gazdasági területek felszámolásra kerüljenek, illetve a
település térszerkezetében olyan területre kerüljenek át, ahol jobbak a helyzeti energiák az
adott rendeltetéshez.
Ez jelenti a kiterjedt ipari-gazdasági területek felszámolását, amelyek inkább csak kínálati
jelleggel működtek, tervi szinten. Ezzel együtt a nagyüzemi állattartás „száműzve” lett a
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periférikusabb területekre. (Mivel jelentős mértékben csökkent az állattartásra is alkalmas
terület ezért megvizsgálandó a későbbiekben hogy ennek a befogadására hol nyílik lehetőség
a település térszerkezetében.)
A beavatkozási terület közepét elfoglaló mezőgazdasági célú terület, korábban majorság
jelentős átalakuláson ment át az elmúlt években. A mezőgazdasági tevékenység biztosítása
mellé, hasonló léptékben felzárkózott az un. vidéki/falusi turisztikai igények kiszolgálása.
Ezért szükséges szállás és egyéb kiszolgáló épületek elhelyezésének biztosítása is
(állatkifutók, állatsimogatók, kézműves műhelyek, mintaterek, manufakturális
mezőgazdasági termékeket feldolgozó kisüzemek pl.: aszalás, pálinkafőzés, stb.). A két
tevékenység elválasztása mellett, ugyanakkor az átjárhatóságot is biztosítani szükséges –
fizikai értelemben - hiszen a bemutatandó tevékenységeknek tényleges működés mellett
hozzáférhetőnek, betekinthetőnek kell lenni (aktív élmények biztosításával).
A kettős funkció egyensúlyának megőrzése, illetve az egymás melletti működés a
szabályozási előírások erre irányuló előírásaival kell és szükséges biztosítani.
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7. Szabályozási módosítások
7.1. Helyi Építési Szabályzat módosított rendelete
AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2018. (I.30.)
Önkormányzati rendelete
Ajak Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 7/2006 (V. 25.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Ajak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében, (6) bekezdésében, 62.§.
6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
– a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési
eszközökről,
valamint
egyes
településrendezési
sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. évi Korm. rendelet 35. § (2) bekezdésében biztosított
véleményezési jogkörében, valamint 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 meghatározott településrendezési feladatkörében eljáró illetékes
Állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak a 9. melléklet táblázatának
A3. pontjában
Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal a
9. melléklet táblázatának A4. pontjában
Nemzeti Park Igazgatóságnak a 9. melléklet táblázatának A5. pontjában
Területi vízvédelmi hatóságnak a 9. melléklet táblázatának A6. pontjában
Területi vízügyi hatóság a 9. melléklet táblázatának A7. pontjában
Országos vízügyi főigazgatóságnak a 9. melléklet táblázatának A8. pontjában
Területi vízügyi igazgatási szervnek a 9. melléklet táblázatának A9. pontjában
Megyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak a 9. melléklet táblázatának A10. pontjában
Népegészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak a 9. melléklet táblázatának
A11. pontjában
Budapesti Fővárosi Kormányhivatalnak a 9. melléklet táblázatának A12. pontjában
Közlekedésért felelős miniszternek a 9. melléklet táblázatának A13. pontjában
Légiközlekedési hatóságnak a 9. melléklet táblázatának A14. a) pontjában
Katonai légügyi hatóságnak a 9. melléklet táblázatának A 14. b) pontjában
Közlekedési hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak a 9. melléklet táblázatának A15.
pontjában
Kulturális örökség védelméért felelős miniszter a 9. melléklet táblázatának A16. pontjában
Örökségvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak a 9. melléklet táblázatának
A17. pontjában

37

Ajak Településrendezési Tervének módosításához
TELJES ELJÁRÁS – JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

Ingatlanügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak a 9. melléklet táblázatának A18.
pontjában
Megyei kormányhivatal erdészeti hatáskörében eljáró járási hivatala a 9. melléklet
táblázatának A19. pontjában
Honvédelemért felelős miniszter a 9. melléklet táblázatának A20. pontjában
Megyei rendőr-főkapitányságnak a 9. melléklet táblázatának A21. pontjában
Bányafelügyeleti hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal a 9. melléklet táblázatának A22.
pontjában
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának a 9. melléklet táblázatának A23.
pontjában
Országos Atomenergia Hivatal a 9. melléklet táblázatának A24. pontjában
Budapesti Főváros Kormányhivatala a 9. melléklet táblázatának A25. pontjában biztosított
jogkörben
valamint Ajak Város Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2017. (VII. 04.) számú
rendeletében rögzített partnerségi egyeztetés során beérkezett véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1.§
Ajak Város helyi építési és szabályozási tervéről szóló 7/2006 (V.25.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: R.) az I. fejezet 1. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
"1 .§
A rendelet hatálya
(…..)
(2) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, továbbá telket alakítani,
épületet és más építményt (a műtárgyakat is ide értve) tervezni, kivitelezni, építeni,
felújítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni, lebontani, használni, valamint mindezekre
hatósági engedélyt adni csak A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. tv., Az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (a
továbbiakban Étv) és az 1999. évi CXV. törvényben foglalt módosítása, valamint az e
törvények által meghatározott, többször módosított az Országos településrendezési és
építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban OTÉK)
előírásai, valamint a T-02/2016. törzsszámú településrendezési terv szabályozási tervei (S-1,
S-2) és jelen Helyi Építési Szabályzat együttes figyelembe vételével szabad.”
2.§
A R. 2 §. (1) bekezdés helyébe a következő lép:
"2 .§
Belterületi határmódosítás
(1) A szabályozás belterületi határmódosítást irányoz elő, az S-1, S-2 jelű szabályozási
terveken jelölt területi határokkal.
A R. 9/A §. helyébe a következő lép:

3.§

"9/A .§
Kisvárosias lakóterületek
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(1.) A kisvárosias lakóterület maximum 7,5 m-es építménymagasságú lakóépületek
elhelyezésére szolgál.
a) A kisvárosias lakóterületen elhelyezhető:
aa) lakóépület
ab) helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató,
vendéglátó épület
ac) sportépítmény
ad) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület
b) A kisvárosias lakóterületen kivételesen elhelyezhető igazgatási épület.
c) Az övezetben nem helyezhető el önálló parkoló terület és garázs a 3,5 t önsúlynál
nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára.
d) Melléképítmény közül elhelyezhető:
da) Közműbecsatlakozási műtárgy
db)Közműpótló műtárgy
dc) Hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal)
dd) Kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 m-es mélységgel)
de) Kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára
szolgáló műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedő lefedés
nélküli terasz)
df) Kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor
dg) Kerti épített tűzrakóhely
dh) Kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20 m 2 vízszintes vetülettel
di) Kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő
dj) Szabadon álló és legfeljebb 6,0 m zászlótartó oszlop
(2) Lk 1.1 jelű építési övezetek egyedi előírásai:
a) Az építési övezeten belül elhelyezhető legfeljebb hatlakásos lakóépület. Egy építési
telken legfeljebb egy lakóépület helyezhető el. Az előkert mélysége 3,0 méter, mely
egyben építési vonal is.
b) Az övezetben szabadon álló épület elhelyezés is megengedhető, ha a telek
legalább 20,0 méter széles – saroktelek esetén 22,0 méter - és a kötelező oldalkerti
méretek betarthatóak.
c) A sajátos használat szerinti építési övezeti előírások normatív értékei az alábbiak
szerint:
1.
2.
3.

A
Sajátos
használat
szerinti
terület
Kisvárosias
lakóterület

B
Építési
övezet
jele

Lk 1.1

C
Beépítési
mód

oldal
határon
álló

D

Legkisebb
terület
(m2)

E
F
Az építési telek
Legkisebb
Legkisebb
szélesség
zöldfelület
(m)
(%)

400

-

4.§

20

G

Legnagyobb
beépítettség
(%)

H
Megengedett
max.
építmény
magasság

50

7,5

A R. kiegészül a 11/A. §. rendelkezéseivel:
"11/A .§
Vt-3.1 jelű településközponti vegyes építési övezet előírásai
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(1) A településközpont vegyes terület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló,
lakó- és olyan helyi települési szintű igazgatási-, kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó-,
szálláshely-szolgáltató, egyházi-, oktatási-, egészségügyi-, szociális épületek, valamint
sportépítmények elhelyezésére szolgál, melyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a
lakófunkcióra.
(2) Az építési övezet telkeinek építési helyén belül elhelyezhető:
a) igazgatási épület,
b) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület,
c) egyéb közösségi szórakoztató épület,
d) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
e) sport építmény (a megengedett max. építménymagasság 12,5 m).
(3) Oldalhatáron álló beépítési módú építési övezetben szabadon álló épület elhelyezés is
megengedhető, ha a telek szélessége legalább 20,0 m.
(4) Az építési övezetben az építési helyen belül pinceszint és terepszint alatti építmény
elhelyezhető.
(5) A sajátos használat szerinti építési övezeti előírások normatív értékei az alábbiak szerint:
1.
2.
3.

A
Sajátos
használat
szerinti
terület
településközponti
vegyes
terület

B
Építési
övezet
jele

Vt 3.1

C
Beépítési
mód
oldal
határon
álló

D
Legkisebb
terület
(m2)

E
F
Az építési telek
Legkisebb
Legkisebb
szélesség
zöldfelület
(m)
(%)

400

-

10

G
Legnagyobb
beépítettség
(%)

H
Megengedett
max.
építmény
magasság

60

12,5

(8) A településközponti vegyes építési övezetben állattartás céljára szolgáló épület nem
helyezhető el.”
5.§
A R. 15 §. (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
"15.§
Különleges területek
(….)
b) K/2 Sport és rekreációs területek
ba) A K/2.1 építési övezet sport, rekreációs és idegenforgalmi, a sport és rekreációs
funkciókat kiszolgáló, vendéglátó, szolgáltató funkciók elhelyezésére szolgál. A terület
határát legalább kétsoros fasorral kell körbevenni.
bb) A K/2.2 építési övezet sport – elsősorban lőtér, lő pálya -, rekreációs, a sport és
rekreációs funkciókat kiszolgáló funkciók elhelyezésére szolgál. A terület határát legalább
kétsoros fasorral kell körbevenni, amennyiben a szabályozási terv másként nem jelöli.
(bc) A sajátos használat szerinti építési övezeti előírások normatív értékei az alábbiak
szerint:
1.
2.
3.
4.

A
Sajátos
használat
szerinti
terület

B
Építési
övezet
jele

sport és
rekreációs
területek

K 2.1
K 2.2

C
Beépítési
mód

szabadon álló
szabadon álló

D

Legkisebb
terület
(m2)

E
F
Az építési telek
Legkisebb
Legkisebb
szélesség
zöldfelület
(m)
(%)

G

Legnagyobb
beépítettség
(%)

H
Megengedett
max.
építmény
magasság

5000

-

40

30

7,5

1000

-

40

10

6,0
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A R. kiegészül a 15/A §. rendelkezéseivel:

6.§

"15/A.§
Különleges területek II.
(1) A különleges többcélú turisztikai-majorsági terület (építési övezeti jel K-6.1) előírásai:
a) Az építési övezetben pihenő, sport, kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató,
valamint szálláshely szolgáltató, bemutató, kertészeti létesítmények helyezhetők el.
b) Terepszint alatti építmények az építési helyen túl, az elő és oldal kertben is
elhelyezhetőek.
c) Az építési övezetben kivételesen elhelyezhető nem zavaró hatású gazdasági célú
tevékenység céljára szolgáló épület, kézműves ipari létesítmény, hűtőház, állattartó
épület (max. bruttó 100m2 alapterületig) – akár önállóan is -, min. 20,0 méteres
védőtávolságon kívül és legalább kettős fasorral elválasztva, a lakó, vendéglátó és
szálláshely jellegű épületektől.
d) Az övezetben kivételesen elhelyezhető a tulajdonos, a használó és a személyzet
számára szolgáló lakások, ha az adott létesítmény védelmi övezetének kijelölésére –
végzett tevékenységből adódó, engedélyezett biztonsági távolság - nem kerül sor,
illetve ha azon kívül esik.
e) Az építési övezetben önállóan is elhelyezhetőek állatkifutók, az utcafronti
telekhatártól mért 40,0 méteres távolságtól.
f) Az övezetben nagyüzemi állattartásra alkalmas rendeltetésű épületek nem
helyezhetőek el.
g) Oldalhatáron álló beépítési módú építési övezetben szabadon álló épület
elhelyezés is megengedhető, ha a telek legalább 25,0 m széles és a kötelező oldalkerti
méretek betarthatóak valamint, a szomszédos telkek beépíthetőségét nem
korlátozza.
(2) A különleges mezőgazdasági üzemi terület (építési övezeti jel K-7.1) előírásai:
a) az építési övezetbe a meglévő és újonnan létesülő mezőgazdasági üzemek
(majorok) tartoznak, ahol a mezőgazdasági termékek feldolgozása, tárolása, a
mezőgazdasági gépek és szállítóeszközök javítása folyik, állattartás, valamint
mezőgazdasági illetve mezőgazdasági termeléshez szorosan kapcsolódó ipari
tevékenység befogadására alkalmas.
b) Az övezetben kivételesen elhelyezhető a tulajdonos, a használó és a személyzet
számára szolgáló lakások, ha az adott létesítmény védelmi övezetének kijelölésére –
végzett tevékenységből adódó, engedélyezett biztonsági távolság - nem kerül sor,
illetve ha azon kívül esik.
c) Az övezetben pince szint létesítése az építési helyen belül lehetséges.
d) Az állattartó épületeket minden esetben vízzáró szigeteléssel kell kialakítani.
e) Trágya tárolására alkalmas építmények, tárolók nem helyezhetőek el közelebb
100,0 méternél felszíni vízfolyások, csatornák, vízelvezető árkok partjától.
f) Az övezetben szabadon álló épület elhelyezés is megengedhető, ha a telek legalább
30,0 méter széles és a kötelező oldalkerti méretek betarthatóak.
g) Az építési telken kötelezően zöldfelületi célra használandó területet a szabályozási
tervlapon jelölt helyeken, legalább kétsoros fasor telepítését jelenti. A nem egy
ütemben megvalósuló beépítés esetén, a telek kötelező zöldfelületének
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megvalósított területe a beépítésre igénybe vett terület arányában megosztható. A
telek kötelező zöldfelülete közműsávokkal és úttal keresztezhető a legrövidebb úton.
j) A szabályozási terven jelölt védelmi területeken belül lakó, üdülő, oktatási,
nevelési, egészségügyi, turisztikai, szociális és igazgatási épületet, építményt
elhelyezni nem lehet.
(3) A sajátos használat szerinti építési övezeti előírások normatív értékei az alábbiak szerint:
1.
2.
3.

4.

A
Sajátos
használat
szerinti
terület
többcélú
turisztikaimajorsági
terület

B
Építési
övezet
jele

K 6.1

C
Beépítési
mód

D

Legkisebb
terület
(m2)

oldal
határon
álló

E
F
Az építési telek
Legkisebb
Legkisebb
szélesség
zöldfelület
(m)
(%)

1000

-

40

G

Legnagyobb
beépítettség
(%)

H
Megengedett
max.
építmény
magasság

40

9,0

oldal
határon
2000
40
40
álló
"*" A technológiához tartozó toronyszerű építmények kivételével (pl.: siló, kémény, tartály, ....stb.)
mg. üzemi
terület

K 7.1

A R. kiegészül a 15/B §. rendelkezéseivel:

9,0*

7.§

"15/B.§
Állattartó épületek
(1) Az Állattartó épületek elhelyezésére vonatkozó egyéb előírások:
a) A Rákóczi – Kiss Ernő – Hajnal – Táncsics – Bocskai utcák által határolt területeken
belül állattartó épületet elhelyezni, meglévő épületet bővíteni nem lehet
b) Falusias lakó építési övezetben max. bruttó 20,0 m2 alapterületű állattartó épület
helyezhető el.
c) Kertvárosias lakó építési övezetben max. bruttó 5,0 m 2 alapterületű állattartó
épület helyezhető el.
b) Kisvárosias lakó és vegyes építési övezetekben állattartó épület nem helyezhető el.
8.§
Záró rendelkezések
Ez a rendelet a 2018. január 30. napján lép hatályba, s a hatálybalépést követő napon
hatályát veszti.

P.H.
………………………………
Kerekes Miklós
polgármester

……………………………
Pekola Istvánné
jegyző
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7.2. Szabályozási tervlapok
A T-02/2016 munkaszámú, S-1, S-2 jelű szabályozási tervek tervlapjait lásd, jelen
dokumentáció „Rajzi mellékletében”.
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8. A településrendezési eszközök tervezett módosítása és a hatályos
területrendezési tervek közötti kapcsolat bemutatására

8.1. A magasabb rendű tervekkel való összhang igazolásához nyilatkozat
A 282/2009 (XII. 11.) kormányrendelet szerinti adatszolgáltatási eljárás során beérkezett, a
térségi övezetekre vonatkozó lehatárolások adatállományait a vonatkozó tervi állományokba
beépítésre kerültek.
Kelt.: Nyíregyháza, 2017. május 25.

………………………………….
Labbancz András
okl. településtervező
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8.2. Övezeti lehatárolás
A területrendezési és településrendezési tervek kapcsolatát szabályozó,
- a települési önkormányzatok részére kötelező jogszabályok:
o az országos területrendezési tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT),
o a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv),
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települési önkormányzatok részére kötelező jogszabály:
o megyei területrendezési tervről szóló 19/2011.(XII.1.) sz. megyei önkormányzati rendelet
Mivel a hatályos megyei területrendezési terv legutóbbi módosítása óta az országos területrendezési terv meg változott, azaz a megyei területrendezési terv rajzi munkarészei ellentétesek az országos
területrendezési terv tervlapjaival, ezért a településrendezési eszközök készítése, módosítása során – e helyzet fennállásáig - szükséges az országos területrendezési terv tervlapjainak vizsgálata, valamint a megyei
területrendezési terv rajzi munkarészeivel való összevetés.
Övezeti érintettség
Ssz.

Övezetek megnevezése
Közigazgatási
területen

Tervezési
területen

1.

A Térségi Szerkezeti Terv szerinti erdőgazdálkodási térség

érinti

nem érinti

2.

A Térségi Szerkezeti Terv szerinti mezőgazdasági térség

érinti

érinti

3.

A Térségi Szerkezeti Terv szerinti vegyes terület-felhasználású térség

érinti

nem érinti

4.

A Térségi Szerkezeti Terv szerinti települési térség

érinti

érinti

MTrT szerinti
terület

Hatályos terv
szerinti terület

ha

ha
-

1802,25

Módosítás után
a terület nagysága

%

ha

Változás mértéke

%

ha

%

-

-

-

-

-

1569,92 87,11 %

1566,35

86,92 %

-3,57

0,20 %

-

-

-

-

-

-

-

-

393,16

393,16

100 %

393,16

100 %

0

0%

-

-

-

-

-

-

A Térségi Szerkezeti Terv szerinti építmények által igénybevett térség

érinti
érinti

nem érinti
nem érinti

-

-

-

-

-

-

-

7.

A magterület övezet

érinti

nem érinti

-

-

-

-

-

-

-

8.

Az ökológiai folyosó övezet

érinti

nem érinti

-

-

-

-

-

-

-

9.

A pufferterület övezet

érinti

nem érinti

-

-

-

-

-

-

-

10.

A kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezete

nem érinti

nem érinti

-

-

-

-

-

-

-

11.

Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete

nem érinti

nem érinti

-

-

-

-

-

-

-

12.

A kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek övezete

érinti

nem érinti

-

-

-

-

-

-

-

13.

Az erdőtelepítésre javasolt terület

érinti

nem érinti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.

A Térségi Szerkezeti Terv szerinti vízgazdálkodási térség

6.

14.

Az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete

nem érinti

nem érinti

-

15.

A világörökség és világörökség várományos terület övezete

nem érinti

nem érinti

-

-

-

-

-

-

-

16.

Országos vízminőség védelmi terület övezete

érinti

érinti

2141,15

2141,15

100 %

2141,15

100 %

0

0%

17.

A Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló
vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének övezete

nem érinti

nem érinti

-

-

-

-

-

-

-

18.

Az ásványi nyersanyagvagyon-terület övezete

érinti

érinti

2474,47

2474,47

100 %

2474,47

100 %

0

0

19.

A rendszeresen belvízjárta terület övezete

érinti

nem érinti

-

-

-

-

-

-

-

20.

A földtani veszélyforrás területének övezete

nem érinti

nem érinti

-

-

-

-

-

-

-

21.

A kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete

nem érinti

nem érinti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.

A honvédelmi terület övezete

nem érinti

nem érinti

-

23.

A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete

nem érinti

nem érinti

-
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2. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti mezőgazdasági térség
OTrT 6.§ (2) bekezdés: A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül
a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat
kell alkalmazni:
követelmény:

b) pont: 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.

a követelmény teljesítése: a MTrT mezőgazdasági térségének a területe összesen (A)
A település közigazgatási
a hatályos településszerkezeti tervben a mezőgazdasági terület
területén
(lásd 2. sz. rajzi melléklet)

a tervezett módosítással a mezőgazdasági terület
csökkenése/növekedése
a tervezett módosítás után a mezőgazdasági terület (B)

1802,25 ha
1569,92 ha
-3,57 ha

1566,35 ha
(A) x 0.85 ≤ (B), és a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes területfelhasználási egység nem került kijelölésre,
tehát a követelmény teljesül.
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4. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti települési térség

követelmény:

OTrT 6.§ (2) bekezdés: A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül
a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell
alkalmazni:
d) pont: a települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható;

A városias települési térség az alábbi területfelhasználási egységekbe kerület
besorolásra:
a lehetőség kihasználása:
(lásd 4. sz. rajzi melléklet)

- Településközponti vegyes terület
- Kertvárosias lakóterület
- Kisvárosias lakóterület
- Falusias lakóterület
- Különleges terület
- Ipari gazdasági terület
- Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület
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16. Az országos vízminőség-védelmi terület övezete (MTrT 3.5. sz. mell.)

követelmény:

a követelmény
teljesítése:
A település közigazgatási
területén az
államigazgatási szervek
előzetes
adatszolgáltatásának
figyelembe vételével
lehatárolt országos
jelentőségű
tájképvédelmi területe
övezet
(lásd 16. sz. rajzi
melléklet)

követelmény:

a követelmény
teljesítése:

OTrT. 12/A § (4) bekezdés: 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.

területe a MTrT térségi szerkezeti
tervében (A)

2141,15

ha

területe a hatályos településszerkezeti
tervben

2141,15

ha

területének csökkenése/növekedése a
tervezett módosítással

0

ha

területe a tervezett módosítás után (B)

2141,15

ha

(A) x 0,95 ≤ (B) ≤ (A) x 1,05, tehát a követelmény teljesül.
OTrT 15.§ (2) pontja: Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek
készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési
szabályzatban az építési övezetre vagy övezetre vonatkozó szabályokat kell
megállapítani.
Az övezet érinti a település közigazgatási területét!

(lásd 16. sz. rajzi
melléklet)
követelmény:

OTrT 15.§ (3) pontja: Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból
kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.

a követelmény
teljesítése:

A település közigazgatási területén bányászati tevékenység, illetve erre a célra kijelölt
terület-felhasználás nincs.

(lásd 16. sz. rajzi
melléklet)
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18. Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete (MTrT 3.9. sz. mell.)

követelmény:

a követelmény teljesítése:
A település közigazgatási
területén az
államigazgatási szervek
előzetes
adatszolgáltatásának
figyelembe vételével
lehatárolt ásványi
nyersanyag-gazdálkodási
terület övezet

OTrT. 12/A § (4) bekezdés: 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.

területe a MTrT térségi szerkezeti tervében (A)

2474,47 ha

területe a hatályos településszerkezeti tervben

2474,47 ha

területének csökkenése/növekedése a tervezett módosítással

0 ha

(lásd 17. sz. rajzi melléklet)
területe a tervezett módosítás után (B)

2474,47 ha

(A) x 0,95 ≤ (B) ≤ (A) x 1,05, tehát a követelmény teljesül.
követelmény:

OTrT 11. § (1) bekezdés: A bányatelek megállapítás akkor engedélyezhető, ha
összhangban van a megyei területrendezési tervvel és az érintett település
településrendezési eszközeivel.
Az övezet érinti a település közigazgatási területét!

a követelmény teljesítése:
(lásd 18. sz. rajzi melléklet)
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RAJZI MELLÉKLETEK
Javasolt a változással érintett terület-felhasználási egység, illetve övezet
- MTrT-ben szerinti kiterjedésének,
- hatályos TrT szerinti kiterjedésének,
- TrT tervezett módosítása szerinti kiterjedésének
térképi bemutatása.
Ssz.
2. melléklet
4. melléklet
16. melléklet
18. melléklet

Övezetek megnevezése
A Térségi Szerkezeti Terv szerinti mezőgazdasági térség
A Térségi Szerkezeti Terv szerinti települési térség
Országos vízminőség védelmi terület övezete
Az ásványi nyarsanyagvagyon - terület övezete
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2. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti mezőgazdasági térség
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4. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti települési térség
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16. Országos vízminőség védelmi terület övezete
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18. A z ásványi nyersanyagvagyon – terület övezete
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9. Biológiai aktivitásérték számítás
Az Étv.-ben meghatározott biológiai aktivitás értéke a település módosítással érintett
területén, az alábbiak szerint változik a tervezett állapot és a jelenlegi állapot tekintetében:
 Jelenlegi aktivitási érték:
447,03 érték
 Területváltozást követő érték:
527,36 érték
Az aktivitási érték a beavatkozást követően nem csökkent, így a terület biológiai aktivitási
értéke a területek változásával fenn tartható.
Ajak Város jelenlegi biológiai aktivitásérték
1.

Értékmutató Terület
(pont/hektár) (ha)

Területhasználat

Érték
(pont)

2.
3.

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
Lakóterület

5.

Kisvárosias lakóterület

1,2

1,4

1,68

6.

Kertvárosias lakóterület

2,7

5,8

15,66

7.

Falusias lakóterület

2,4

0,67

1,61

8.

Vegyes terület

9.

Településközpont

0,5

0,15

0,08

11. Gazgasági terület
12.

Kereskedelmi, szolgáltató terület

0,4

0

0

13.

Ipari terület

0,4

52,06

20,82

17. Különleges terület
23.

Nagy kiterjedésű sportolási célú terület

28.

Hulladékkezelő-, lerakó területe

30.

Temető területe

31.
32.

3

0

0

1,55

0,16

3

0

0

Mezgazdasági üzemi terület

0,7

0

0

Egyéb, helyi sajátosságot hordozó terület (majorsági ter.)

1,5

0

0

0,6

0,2

0,12

6

0,98

5,88

0,1

33. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET
34. Közlekedési és közműterület
36.

Országos mellékutak, helyi gyűjtőutak, kiszolgáló utak,
kerékpár- és gyalogutak, valamint vasúti pályák

37. Zöldterület
39.

Zöldterület 3 ha alatt

40. Erdőterület
41.

Védelmi rendeltetésű erdőterület

9

2,96

26,64

42.

Gazdasági rendeltetésű erdőterület

9

25,86

232,74

5

9,49

47,45

3,7

22,45

83,07

8

1,39

11,12
447,03

44. Mezőgazdasági terület
45.

Kertes mezőgazdasági terület

46.

Általános mezőgazdasági terület

48. Természetközeli terület
49.

Mocsár, nádas
Összesen:
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Ajak Város változott biológiai aktivitásérték
1.

Értékmutató Terület
(pont/hektár) (ha)

Területhasználat

Érték
(pont)

2.
3.

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
Lakóterület

5.

Kisvárosias lakóterület

1,2

4,01

4,81

6.

Kertvárosias lakóterület

2,7

0

0

2,4

0

0

0,5

6,17

3,09

7.

Falusias lakóterület

8.

Vegyes terület

9.

Településközpont

11.

Gazgasági terület

12.

Kereskedelmi, szolgáltató terület

0,4

2,57

1,03

13.

Ipari terület

0,4

4,99

2,00

17.

Különleges terület

23.

Nagy kiterjedésű sportolási célú terület

3

3,23

9,69

28.

Hulladékkezelő-, lerakó területe

0

0

30.

Temető területe

3

0,45

1,35

31.

Mezgazdasági üzemi terület

0,7

22,28

15,60

32.

Egyéb, helyi sajátosságot hordozó terület (majorsági ter.)

1,5

2,26

3,39

33.
34.

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET
Közlekedési és közműterület

36.

Országos mellékutak, helyi gyűjtőutak, kiszolgáló utak,
kerékpár- és gyalogutak, valamint vasúti pályák

0,6

0

0

37.

Zöldterület

39.

Zöldterület 3 ha alatt

0,15

0,9

40.

Erdőterület

41.

Védelmi rendeltetésű erdőterület

9

0

0

42.

Gazdasági rendeltetésű erdőterület

9

36,90

332,10

44.

Mezőgazdasági terület

45.

Kertes mezőgazdasági terület

5

0

0

46.

Általános mezőgazdasági terület

41,62

153,99

48.

Természetközeli terület

49.

Mocsár, nádas

0

0
527,36

0,1

6

3,7
8
Összesen:
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