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A 205/2017. (X.25. Kt. sz határozat 3. sz. melléklete 

FÖLDEÁK KÖZSÉG  

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK  

FELÜLVIZSGÁLATA 

2 0 1 6 – 2 0 1 7 
 

I./1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 

 

1.3. A szerkezeti terv leírása 

 

1.3.1. A területfelhasználás 

Beépítésre szánt területek 

A település igazgatási területének beépítésre szánt területei az építési használatuk 

általános jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint az alábbi 

területhasználási egységekre tagolódnak: 

1. Lakóterületek: 

- Kertvárosias lakóterület 

- Falusias lakóterület 

2. Vegyes terület: 

- Településközponti vegyes terület 

3. Gazdasági területek: 

- Egyéb ipari terület 

4. Különleges beépítésre szánt terület beépítésre nem szánt terület: 

-  Vízmű terület     -Sportterület 

 - Mezőgazdasági üzemközpontok             -  Temető, kegyeleti park 

        -  Horgásztó 

A beépítésre szánt területfelhasználási egységeket a tervezett szerkezeti elemek 

figyelembevételével, a területi adottságok alapján építési övezetekbe, illetve 

övezetekbe kell felosztani a szabályozási tervben. 

A beépítésre szánt területfelhasználási egységeken belül a helyi lakosság ellátását 

szolgáló létesítmények területeit, a kiszolgáló közlekedési területeket a szabályozási 

tervnek a magasabb szintű jogszabályok előírásaival összhangban kell tartalmazni. 
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A településszerkezeti terv elemeinek védettségeit, korlátozásait, valamint a 

szomszédos területfelhasználási egységeknek az érintett terület-felhasználására 

gyakorolt hatásait az építési övezetek, illetve övezetek kialakításánál figyelembe kell 

venni. 

Kertvárosias lakóterületek 

A Dózsa György – Kossuth L. – Ady E. – József A. utcák által határolt, védett 

településszerkezet a településközponti vegyes területek kivételével, továbbá azok az 

utcák, utcarészek, ahol a telekméretek és a beépítés módja Kertvárosias: a Pacsirta 

u. mindkét oldala, a Dózsa Gy. u. temető melletti szakasza, a Makói u. Ny-i oldala, a 

Karabukai u. É-i, a Köztársaság tér D-i oldala, a Makói u. 33-51., a Kossuth u. 1-9., a 

Kossuth utcától K-re eső új beépítésre szánt területek, a Bacsó B. u. – Rózsa u. – 

belterületi határ – Vágóhíd u. közötti tömb beépített és tömbbelső feltárással 

beépítésre szánt területei, az Ady E. – Kossuth – Bacsó B. – Érmellék utcák által 

bezárt tömb. A telekméretek miatt ugyancsak Kertvárosi övezet a Vasút sor 12-15., 

24-25., Martinovics I. u. 1-5. sz. telkek. 

Falusias lakóterület az összes többi beépített lakóterület. A tervben új beépítésre 

szánt falusias lakóterület nincs. A bekötő út K-i oldalán lévő házsor a 0136/2 hrsz. 

telekig bezáróan falusias övezetbe kerül. 

Településközponti vegyes terület  

A Községközpont – Szent László tér – környékén a különböző intézményekkel és 

lakóházakkal vegyes területek kerültek ebbe az övezetbe: a Zárda u., Szent László 

tér, Béke u. valamennyi telke fél tömb mélységig. 

Egyéb ipari terület  

A szerkezeti terv a meglévő belterületi – beépítésre szánt – határon belül nem jelöl 

ipari területet. A Hódmezővásárhely – Makó vasútvonal és közút között a hatályos 

terv jelentős nagyságú ipari területeket jelölt ki, ezek a felülvizsgálat során 

csökkentek, illetve az igényeknek megfelelően módosultak. Egyéb ipari terület a 

vasút külső oldala mintegy 120 m mélységig (cca. 3 ha), a vasút és a bekötő út 

között, a 0136/2 hrsz. D-i határától a vasutat keresztező dűlőútig terjedő terület (cca. 

4,5 ha). Az igazgatási területen a mezőgazdasági üzemközpontok, majorok 

beépítésre szánt különleges övezetbe kerülnek.  Egyéb ipari terület az M43-as 

autópálya-építés mintegy 6,0 ha felhagyott betonkeverő telepének területe. 

Különleges beépítésre szánt terület a Vízmű is a Köztársaság téren. 
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Beépítésre nem szánt területek 

A település igazgatási területének beépítésre nem szánt területei használatuk általános, 

valamint sajátos jellege szerint az alábbi területfelhasználási egységekre tagolódnak: 

1. Közlekedési területek 

- Közúti közlekedési terület 

- Kötöttpályás közlekedési terület 

2. Zöldterület 

- Közpark 

3. Erdőterületek 

- Védelmi rendeltetésű erdőterület 

- Közjóléti rendeltetésű erdőterület 

4. Mezőgazdasági területek 

- Általános mezőgazdasági terület 

- Mezőgazdasági korlátozott használatú terület 

- Mezőgazdasági tanyás terület 

5. Vízgazdálkodási terület 

- Vízfelület vízgazdálkodási terület 

6. Természetközeli területek 

7. Különleges beépítésre nem szánt területek 

- Sportterület 

- Temető, Kegyeleti park 

- Halgazdasági terület (horgásztó) 

 

Közlekedési területek 

Föutak:  4415. sz. Hódmezővásárhely – Makó összekötő út 

  4422. sz. Földeák – Békéssámson összekötő út 

Gyűjtő utak: 44132 sz. bekötőút, gyűjtőút funkcióval: Makói u, - Zárda u. – 

Vásárhelyi u.   

 További gyűjtő utak: Kossuth L. u. a Somogyi B. utcáig, Somogyi B. u., 

József A. u., Arany J. u., Zrínyi M. utca az Arany J. utcáig, Dózsa Gy. 

u., Dehény L. u., Martinovics I. u., Karabukai utca. 

Kötöttpályás közlekedési terület a Hódmezővásárhely – Makó vasútvonal területe. 
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Zöldterület 

Közpark: a Szent László tér a Község központja, főtere, dísz-, pihenő-, játszópark 

funkciókkal; a Köztársaság tér időszakos vásár, rendezvény, pihenő és játszó 

funkciókkal. 

Védelmi rendeltetésű erdő a 4415.sz főutat kísérő erdősáv, a Kossuth u. 

meghosszabbításában a Szárazér melletti erdő. 

Jóléti erdő az Óföldeáki út melletti üzemközponttól K-re eső védett (cca. 10,0 ha), és 

az ugyancsak védett Kornél erdő. 

 

Általános mezőgazdasági terület az igazgatási terület döntő része. A felülvizsgálat 

során ennek mértéke az M43-as autópálya építéséhez betonkeverő üzem 

létesítéséhez igénybe vett mintegy 6,0 hektárral csökkent (új besorolása ipari terület). 

Mezőgazdasági Korlátozott használatú övezetbe kerültek azok a területek, ahol a 

beépített területek védelme, tájvédelem vagy nagy távlatú célok érdekében a 

művelést vagy mezőgazdasági üzem létesítését korlátozni kell. Ilyen a belterület ÉK-i 

határa és a Szárazér, valamint a bekötő út menti lakóterület és a vasút közötti terület, 

a Kornél erdő körüli tájvédelmi terület (pufferterület). 

Mezőgazdasági tanyás terület a Rosszvízi- és a Szárazér melletti tanyás térség. 

Vízfelület, vízgazdálkodási terület a Szárazér medre. 

 

Természetközeli területek a Natura 2000 és az egyéb védett területek: a Szárazér 

medrének egyes szakaszai – a makói igazgatási határ és a Kornél erdő D-i 

nyúlványa – a 140 éve telepített Kornél erdő, valamint az Óföldeáki út melletti 

üzemközponthoz K-ről csatlakozó, mintegy 10,0 ha erdősült terület. 

 

Különleges beépítésre nem szánt terület a Dehény u. – Karabukai u. 

tömbbelsőben elhelyezkedő Sportpálya, a Dózsa Gy. u. és a vasút között a 

köztemető, a Szárazér melletti egykori református temető (mint Kegyeleti park), és a 

meglévő horgásztó a Vágóhíd utca mellett, a tervezett horgásztó a Zrínyi M. u. és a 

Szárazér között. 

 

 

 



 16 

1.3.2. Táj- és természetvédelem, zöldterületek 

Védelemre javasolt táji és természeti értékek, területek 
 
Védelemre, illetve kataszterezésre javasoltak a település egyedi arculatát 

meghatározó természeti értékek, a településsel, közlekedéssel és termeléssel 

kapcsolatos egyedi tájértékek.  

 

Helyi természeti értékként védelemre javasolt természeti értékek:  

H1 Templomkert idős növényállománya 

H2 Tölgyfa (Návay kúria) 

H3 Sophora facsoport (Návay kúria)  

H4 Temetőkertben található idős hársfák   

H5 Volt piac terültén álló idős fák  

 

Egyedi – helyi jelentőségű - tájértékként védelemre és kataszterezésre javasolt 

értékek: 

Egyedi tájértékek azok a tájalkotó elemek, amelyek történelmi, kultúrtörténeti, 

természeti vagy esztétikai szempontból jelentősek, nem állnak sem műemléki, sem 

természetvédelmi oltalom alatt. Az alább felsorolt egyedi tájérték típusok javasoltak a 

tájérték kataszteri felvételre:  

 

Településsel kapcsolatos emlékek: 

T1 I-II. Világháborús emlékmű (Szent László tér) 

T2 Feszület (Szent László tér) 

T3 Szent László Szobor (Szent László tér) 

T4 Feszület (Béke u.) 

T5a Nepomuki Szent János szobor (Szent László tér) 

T5b1956-os emlékmű Szent L. tér 

T6 Mária szobor (Kegyhely a vásárhelyi úti Községkapunál) 

T7 Szent István szobor (Kegyhely a makói úti Községkapunál) 

T8 Feszület, tégla talapzattal, (Óföldeáki út) 

Közlekedéssel kapcsolatos emlékek: 

T9 Marhahajtó út  

T10 Szárazér téglahídja 
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Termeléssel kapcsolatos emlékek: 

T11 Návay kúria, major 

 

Ökológiai hálózat, ökológiai folyosó bővítése  

A település közigazgatási határát átszelő Száraz-ér, valamint a dűlőutakat kísérő 

erdősávok, és összefüggő nagyobb erdőfelültek, mint ökológiai folyosók kapcsolják 

össze a Kornél- erdő magterültét a településen belüli, valamint a környező 

települések zöldfelületi rendszereivel.  

 

A meglévő és tervezett zöldfelületi elemek közül, a Száraz ér és a külterületi dűlőutak 

mellett szükséges a kiöregedett növényállomány felújítását, új fasorok, szélvédő 

erdősávok telepítését. Belterületen belül, a zöldfelületi rendszer fejlesztésén belül 

kiemelten kell kezelni a széles utcák, parkok, sportterületek és temetők fásítását, a 

kiöregedett fák pótlását, valamit az idős növényállomány szakszerű fenntartását.   

 

Védelmi rendeltetési erdők közül védett erdő a Száraz-ér mentén elhelyezkedő 

Kornél – erdő, amely rekreációs célt is szolgál, itt erdei pihenő és vadászház is 

található. Az erdő egykor gondozott kiránduló és pihenőterület volt. Jelenleg rosszul 

megközelíthető, ezért kevésbé látogatott. Az erdőre rehabilitációs terv készítése 

szükséges a későbbiek során. A terven belül, a védettség figyelembevételével, 

javaslatot kell adni az erdőt feltáró úthálózatra, tanösvényre, terület rekreációs, illetve 

ökoturisztikai (vadászat, horgászat, táborozás) hasznosítására. A védettségről szóló 

rendelet értelmében a terv elkészíttetése a Délalföldi Erdészeti Zrt. feladata. 

 

1.3.3. Az örökségvédelem 

A 19. sz. közepén tervszerűen, derékszögű utcahálózattal alapított község beépített 

területei a Száraz-ér és a vasút között a 20. sz. első harmadára elérték mai 

formájukat. A fő égtájakat felező irányú utcahálózat mindkét oldali beépítés számára 

elfogadható tájolást biztosított. A község területén mindenütt oldalhatáron álló, 

utcavonalas beépítés alakult ki. A központ környékén található néhány zártsorú, 

hézagos-zártsorú, kisvárosias beépítés is. 

Az utóbbi években felértékelődött a településszerkezet és az utcakép korábbi 

értékeinek megőrzése, szerves továbbfejlesztése. A 2003-ban készült 
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településrendezési terv lehetővé tette az 1800-as évek második felében kialakult 

harmonikus településkép megőrzését, illeszkedő továbbfejlesztését. A lakóterületek 

többsége a meglévő települési karakter őrzésével a kertvárosi karakterű beépítés 

irányába fejlődik. 

 

Javaslatok az örökségvédelemre 

A térségben kialakult történeti településhálózatban, településképben a természeti 

tájban változás nem várható, kiszámíthatatlan következményekkel nem kell számolni. 

Az 1. fejezetben már említett történeti településszerkezet védelme mellett a 

településrendezési eszközök javaslatot tesznek országos és helyi egyedi védelemre.  

 

Országos védettségre javasolt épületek 

Római katolikus templom  Szent László tér 

Temető kápolna és a stációk  a Dózsa György utcai temetőben 
 

Helyi védettségre javasolt épületek 

Intézmények: 

Polgármesteri Hivatal épülete  Szent László tér 1. 

Református templom   Béke utca 6. 

Návay család síremléke   Dózsa György utcai temető 
 

Falusi lakóépületek:    Zárda utca 5. 

      Ady Endre utca 54. 

      Kossuth Lajos utca 29. 

      Táncsics Mihály utca 4. 

      Táncsics Mihály utca 34. 

Táncsics Mihály utca 36. 

      Béke utca 4. 

      Bacsó Béla utca 23. 

 

1.3.4. A közlekedés 

A község és központja zavartalan működésének fontos feltétele a megfelelő 

közlekedési hálózat. Ehhez jó alapul szolgál a meglévő út, utca és térrendszer. Meg 

kell határozni a központ egyes részeinek differenciált működését elősegítő úthálózati 

hierarchiát. (forgalmi utak, gyűjtő utak, lakó – kiszolgáló utak, gyalogos utca, tér, - 

esetleges gépjárműforgalmi korlátozások stb.) A Dózsa Gy. u. burkolatát szélesíteni 

kell az egyik oldali nyílt árok megszüntetésével.  
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Földeák úthálózatában legjelentősebb változás az M 43-as autópálya megépítése, 

amely délről kerüli el a települést. Az út kiépítésével a 4415. sz. (Hódmezővásárhely 

– Makó) közút forgalma várhatón emelkedik. 

Földeákon a távolsági autóbusz járatok adják a közúti közösségi közlekedést, 

távlatban is ez a megoldás tartható fenn, új autóbusz várakozó helyek kiépítésével.   

 

A település kiépített parkolóit elsősorban a központban az intézmények és a 

kereskedelmi, szolgáltató létesítmények környékén kell fejleszteni. (Pld. A Sárga – 

gödör területén, a temető látogatói számára). 

 

Kerékpárút területigényét kell biztosítani a 4415 sz. út Ny-i oldalán, a községen 

keresztül a Szárazér mentén Óföldeák irányába.  

A vasúti közlekedés hosszabb távú megmaradásával is számolni kell, annak 

ellenére, hogy jelenleg a személyszállítás szünetel. 

 

1.3.5. A közműellátás 

Vízellátás: 

Földeák vezetékes ivóvízzel 95%-ban ellátott. A csatornázással párhuzamosan el 

kell érni, hogy vezetékes ivóvízzel minden belterületi lakás ellátott legyen. A vízmű 

vízbázisát az I. és II. sz. vízmű területén 4 db mélyfúrású ártézi kút képezi. A 

kutakból búvárszivattyúk termelik ki a vizet, és egy 100, valamint egy 200 m3-es 

magastározó közbeiktatásával a hálózatra, dolgoznak. A földeáki vízmű üzemeltetője 

az ALFÖLDVIZ Regionális Viziközmű-szolgáltató Zrt. A viziközmű tulajdonosa 

Földeák község Önkormányzata. A meglévő vízmű-rendszer távlatban Földeák és 

Óföldeák ellátására is megfelelő kapacitással rendelkezik. Rövidtávon az elavult 

hálózat rekonstrukcióját kell elkezdeni, hosszabb távon pedig a kétlépcsős 

víztisztítási technológiát és a tároló kapacitás növelését kell megoldani.  

 

Csatornázás, szennyvíztisztítás: 

A község szennyvízelvezető hálózattal a 2002-évi Koncepció készítésekor még nem 

rendelkezett. A megyei Területrendezési terv két lehetőséggel számolt:  

1.  Biológiai tisztítómű Száraz-éri befogadóval; illetve 

2.  a makói regionális rendszerhez csatlakozva. 

2010 – 2014 között ez utóbbi rendszer valósult meg. 
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A terv távlatában a belterület 100%-os csatornázottságát kell elérni. Jelentős 

munkaerőt foglalkoztató üzemek letelepülése csak szennyvízcsatornával ellátott 

területeken várható, de a vonzó lakókörülmények is megkívánják a teljes 

közműellátottságot. 

 

Csapadékvíz elvezetés: 

Földeák csapadékvíz elvezető rendszere nyíltárkos, befogadó a Száraz-ér és a 

Karabukai csatorna. Néhány utcában a csapadékvíz elvezetést szikkasztó 

árokrendszer biztosítja. A rendszeren jelentősebb fejlesztés továbbra sem 

szükséges, kívánatos viszont a rendszeres karbantartás, az elavult hálózat felújítása. 

Az Achim András utca mélyebb fekvésű területeit időnként veszélyezteti a belvíz. A 

szerkezeti terv szakági munkarésze ennek kiküszöbölésére tegyen javaslatot. 

 

Energiagazdálkodás 

A település gázátadó állomása Óföldeák szomszédságában, a gázfogadó-

nyomásszabályozó a 4422 sz. út mellett létesült. A középnyomású hálózatról 

nyomásszabályozókon keresztül jut a gáz a fogyasztókhoz. Az alaplétesítmények 

hosszú távon is biztosítják a két község teljes körű ellátását. Szorgalmazni kell a 

megújuló energiák hasznosítását ( nap-, szél-, biogáz). 

A település elektromos energiával ellátott. A 20/0,4 kV-os transzformátor állomáson 

keresztül az energiaigény nagytávlatban is biztosítható. Az utcai ellátó hálózat 

felújítása során a légvezetékeket földkábelbe kell áthelyezni. Ugyanígy kell eljárni a 

többi légvezetékkel is (telefon, kábel TV). 

 

1.3.6. A környezetvédelem 

A Településrendezési eszközök részleges módosítása figyelembe veszi az 

időközben bekövetkezett jogszabályi módosításokat, az országos és megyei tervben 

történő változásokat és a település fejlesztési koncepciójának változásait.  

A tervezett változtatások lokálisan az adott települési környezetben a megengedett 

mértékű, kockázatok nélküli környezetterhelésekkel valósíthatók meg és tarthatók 

fenn. 

A szerkezeti tervet érintő módosítások csak kis területi egységeket érintenek.  

Jellegüknél fogva nem változtatják meg a település tájszerkezetét, zöldfelületeinek 

rendszerét. A módosítás összességében a biológia aktivitásérték növekedését 
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eredményezi. Környezetvédelmi szempontból a tervezett változtatások az eredeti 

tervhez képest a település egészére nézve számottevő változást nem 

eredményeznek.  

A környezetvédelmi szabályozás tekintetében a mindenkor aktuális országos  

jogszabályi előírásokat,  illetve a jelenleg hatályos Településrendezési eszközök 

előírásait kell alkalmazni. 

 

1.3.7. A védőterületek, védősávok 

A Község igazgatási területén védőterületet igénylő létesítmény nem üzemel. 

A térségi infrastruktúra elemek biztonsági övezetét a szerkezeti tervlapok (1-2 sz. 

melléklet) tartalmazzák. A védősávok, biztonsági övezetek méretét a Helyi Építési 

Szabályzatban is rögzíteni kell.  

 

 

 

Szeged, 2017 augusztus 

                                                                  Takács Máté 

    vez. tervező 

 

 



 22 
 

 



 23 

 

 
FÖLDEÁK, KÜLTERÜLET:  A VÁLTOZÁSOK TERVLAPJA



205/2017. (X.25)Kt. sz. határozat 4. sz. melléklete 

 

Területfelhasználási változások 

V.1. A Szent László tér – Táncsics Mihály u. – József Attila u. – Vásárhelyi u. 

közötti tömbbelső nagy távlatú beépítése elmarad, mert a korlátozás akadályozza a 

telkek továbbépítését. 

V.2. A Kossuth L. utca folytatása, a Szárazér és a belterületi határ közötti, 

háromszög alakú, közel 10 ha, jelenleg mezőgazdasági területet a hatályos 

szerkezeti terv kertvárosi lakóterület céljára tartalékolja. A belterületi határ és a 

Kossuth L. utcától DK-re lévő területek több évtizedre elegendő tartalék lakóterületet 

biztosítanak, ezért a kijelölés megszűnik.  

V.3. Fenti terület ÉK-i sarkán jelölt szennyvíztisztító telep elmarad, mert a község 

szennyvizei a Makói tisztítóműbe jutnak. Ugyanott megmarad a védőerdő (Ev) 

területhasználat.  

V.4. A temető ÉK-i szögletében lévő, bányagödör helyén és környékén a 

temetőhöz a temető és a lakóépületek között fásított védősávot – beültetési 

kötelezettséggel -  valamint parkoló területet kell kialakítani. 

V.5. A vasút sor és a Martinovics Ignác utca páratlan oldalán 5 db kisméretű telek 

a beépíthetőség érdekében falusiasból kertvárosias övezetbe kerül. 

V. 6. A 44132 sz. bekötő út D-i szakaszának D-i oldalán a 20. században kialakult 

lakóház sor (8-10 külterületi beépített földrészlet) az érvényes szerkezeti terv szerint 

beépítésre szánt gazdasági terület, ezért tulajdonosaik a bővítéshez, 

korszerűsítéshez nem kapnak hitelt. A közel 2,0 hektár „falusias lakóterület” övezetbe 

kerül. 

V.7. A 44132. sz. bekötőút mellett kijelölt falusias építési övezet és a vasút közötti 

terület Mkh Korlátozott használatú mezőgazdasági övezetbe kerül. 

V.8. A makói bekötő út és a vasút szegletében ipartelepítésre van igény. A területet 

a területrendezési eszközök gazdasági – ipari övezetbe sorolják. 

V.9. A vasútállomástól DNy-ra fekvő ipari terület csökkenthető mintegy 1/3-ad 

részre, mert az elmúlt 12 évben befektető nem jelentkezett, az új övezeti besorolás 

Mák Korlátozott használatú mezőgazdasági övezet. 

V.10. A Rosszvízi tanyák feltáró útját az adottságokhoz jobban igazodva kell 

kijelölni. 

V.11. Az M43-as autópálya mintegy 6,0 hektáros betonkeverő üzeme teljes 

infrastruktúrával ellátott közvetlenül a 4415. sz. út csomópontja mellett. A terület 

gazdasági területkénti hasznosítása érdekében ipari övezetbe kerül. 
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TERÜLETFELHASZNÁLÁSI VÁLTOZÁSOK 

Változás 

száma 

Hatályos területfelhasználás Változás 

területe 

ha 

Tervezett területfelhasználás 

jele Megnevezése jele Megnevezése 

V.1. 

Csak a tömb egészére kiterjedő 

szabályozási terv alapján 

beépíthető 

0,56 Lke Kertvárosias lakóterület 

V.2. Lke Kertvárosias 15,60 Mkh 
Mezőgazdasági korlátozott 

használatú terület 

V.3. Ev 
Védőerdő 

szennyvíztisztító telep 
1,80 Ev Védőerdő 

V.4. Kt Különleges terület temető 0,55 Kt 
Különleges temető terület 

telken belüli fásítás 

V.5. Lf Falusias lakóterület 0,27 Lke Kertvárosias lakóterület 

V.6. Gi Gazdasági-ipari terület 1,80 Lf Falusias lakóterület 

V.7. Gi Gazdasági-ipari terület 5,00 Mkh 
Mezőgazdasági korlátozott 

használatú terület 

V.8. Má 
Mezőgazdasági terület 

általános 
3,50 Gi Gazdasági-ipari terület 

V.9. Gi Gazdasági-ipari terület 4,60 Mkh 
Mezőgazdasági korlátozott 

használatú terület 

V.10. Mát 
Mezőgazdasági tanyás 

térség  
----- Mt 

Mezőgazdasági tanyás 

térség gyűjtőúttal 

V.11. Má 
Mezőgazdasági terület 

általános 
6,00 Gi Gazdasági-ipari terület 

 

 

205/2017. (X.25)Kt. sz. határozat 5. sz. melléklete 

 

Földeák Község területi mérlege 

a felülvizsgált településszerkezeti terv szerint 

Területfelhasználás 
Terület 

(ha) 

Területi 
megoszlás 

(%) 

Beépítésre szánt területek 

Lf    Falusias lakóterület 79,54 2,19 

Lke Kertvárosi lakóterület 6,50 1,82 

Vt   Településközpont vegyes terület 9,12 0,25 

Gi Ipari-gazdasági terület 17,18 0,47 

K Különleges területek 

Kv; Mük   
32,00 0,88 

Összesen: 204,34 5,61 
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Beépítésre nem szánt területek 

Má    Általános mezőgazdasági terület 2.781,41 76,40 

Mkh  Korlátozott használatú mezőgazdasági terület 151,34 4,16 

Mt    Mezőgazdasági tanyás térség 317,55 8,72 

Ev      Védőerdő 78,10 2,15 

Ee      Egyéb erdőterület 12,09 0,33 

V        Vízgazdálkodási terület 28,23 0,78 

Z        Zöldterület 3,61 0,10 

Köu    Általános célú közlekedési és közműterület 41,94 1,15 

Kök    Kötöttpályás közlekedési terület 13,54 0,37 

K Különleges területek 
Kh; Kk; Kt; Ks 

7,85 0,22 

Összesen: 3435,96 94,28 

Mindösszesen: 3.640,30 100 

 

205/2017. (X.25)Kt. sz. határozat 6. sz. melléklete 
 

TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 
 

Országos területfelhasználási kategóriák teljesülésének számítása: 

Csongrád Megye területrendezési Tervéről szóló 21/2005. (XII.1.) CsMÖ rendelet 

módosítását Csongrád Megye Közgyűlése 10/2012. (III. 19.) CsMÖ rendeletével 

2012 márciusában elfogadta, ezáltal a térségi tervet az Országos Területrendezési 

Tervről szóló törvénynek megfeleltette. Ebből következően Földeák Község 

településszerkezeti tervének felülvizsgálatát Csongrád Megye Területrendezési 

Tervével kell összevetni. 

Az OTrT-ben szereplő, megyei területfelhasználási kategóriák kijelölésekor 

teljesítendő előírásokat Csongrád Megye elfogadott Területrendezési Terve 

teljesítette. 

„Az országos területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályoknak a kiemelt 

térség vagy a megye területére vetítve, a kiemelt térségi és megyei 

területfelhasználási szabályoknak a település közigazgatási területére vetítve kell 

teljesülniük.” [az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 

6.§ (3) bekezdés] 

 

CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERV (CsMTrT): 

Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Csongrád Megye Területrendezési 

Tervéről szóló – 10/2012. (III. 19.) CsMÖ rendelettel módosított – 21/2005. (XII. 1.) 

CsMÖ rendeletének Térségi Szerkezeti Tervlapja szolgál a megfelelés alapjául. 
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Csongrád Megye Térségi szerkezeti terve 

 



 28 

Megyei területfelhasználási kategóriák lehatárolása 

A térségi területfelhasználási kategóriák területe 

kategória        terület 

erdőgazdálkodási térség        3467,24 ha 

mezőgazdasági térség        8322,42 ha 

vegyes terület – felhasználású térség      5651,89 ha 

városias települési térség        7779,22 ha 

hagyományos vidéki települési térség        678,99 ha 

építmények által igénybevett térség          49,05 ha 

vízgazdálkodási térség        2726,54 ha 

Összesen:         28675,35 ha 

 

Az OTrT 6.§ (2) bekezdése szerint a térségi és megyei területfelhasználási 

kategóriák esetében: 

„(2) A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési 

területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell 

alkalmazni: 

a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület területfelhasználási 

egységbe kell sorolni. 

b) a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, 

beépítésre szánt különleges honvédelmi terület, beépítésre nem szánt 

különleges honvédelmi terület vagy természetközeli terület területfelhasználási 

egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület 

területfelhasználási egység nem jelölhető ki; 

c) a vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági 

terület vagy természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a 

fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület kivételével bármely települési 

területfelhasználási egység kijelölhető; 

d) a települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható; 

e) a vízgazdálkodási térséget legalább 85%-ban vízgazdálkodási terület vagy 

természetközeli területfelhasználási egységbe kell sorolni; 

f) az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti 

települési területfelhasználási egységbe kell sorolni. 

(3) Az országos területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályoknak a kiemelt 

térség vagy a megye területére vetítve, a kiemelt térségi és megyei 
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területfelhasználási szabályoknak a település közigazgatási területére vetítve kell 

teljesülniük.” 

A térségi és a megyei területfelhasználási kategóriák érintettsége: 

 
Az Országos Ökológiai hálózat magterülete és annak puffer területe – Kornél-liget és 

környéke – érinti Földeák közigazgatási területét. A felülvizsgált szerkezeti terv az 

övezetek területhasználatát nem módosítja: az erdőterület Ee (egészségügyi-

szociális-jóléti) erdőövezetbe, a puffer terület Má általános mezőgazdasági övezetbe 

tartozik. 

 
Az övezet a felülvizsgált szerkezeti tervben változatlan. 
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A Község területének mintegy 50%-át kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 

Az övezeti módosítások eredménye a változások során a 4. sz. melléklet szerint 

V.2. Kertvárosi lakóterület helyett mezőgazdasági:   + 15,6 ha 

V.7. Ipari terület helyett mezőgazdasági:    +   5,0 ha 

V.8. Mezőgazdasági helyett ipari terület:   -    3,5 ha 

V.9. Ipari terület helyett mezőgazdasági terület:   +   4,6 ha 

V.11. Mezőgazdasági terület helyett ipari:   -    6,0 ha 

    Változás:    + 15,7 ha 
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A Kornél-liget és puffer területe térségi jelentőségű tájképvédelmi terület. A 

felülvizsgált terv területhasználat módosítást nem tartalmaz. A Helyi Építési 

Szabályzatban intézkedni kell a tájképvédelemről. 

 

A széleróziónak kitett terület övezete lefedi a Község igazgatási területét. A kiváló 

termőhelyi adottságú szántók miatt védőerdők telepítésére nincs lehetőség. A 

településrendezési eszközök az utak és árkok menti fásítással javasolják a szél 

mérséklését. 

Az alábbi térségi és megyei övezetek nem érintik Földeák Község igazgatási 

területét: 

 Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség – védelmi terület 

 Felszín alatti vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területe  

 Ásványi nyersanyag gazdálkodási terület 

 Együtt tervezhető térségek övezete 

 Honvédelmi terület övezete 

 Nagyvízi meder és rendszeresen belvízjárta terület övezete 

 Történeti települési terület övezete 

 Térségi Hulladék lerakóhely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület 

övezete. 

Földeák Község településszerkezeti terve összhangban van Csongrád Megye 

Területrendezési tervével. 
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205/2017. (X.25.)Kt. sz. határozat 7. sz. melléklete 

 

Biológiai aktivitásérték számítás eredménye 

A területek biológiai aktivitás (BAÉ) értékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 

3.)ÖTM rendelet 1/A. § szerint a BAÉ szinten tartását a település szerkezeti tervében 

igazolni kell. Földeák Község hatályos Szerkezeti terve a rendelet megjelenése előtt 

készült BAÉ számítás nélkül. A beépítésre szánt területek csökkenése miatt a 

felülvizsgált – módosított – szerkezeti tervben a BAÉ a hatályos tervhez viszonyítva 

növekedett. 

Terület-
felhasználás 

BAÉ 
értékmutató 

Hatályos terv szerint Felülvizsgált terv szerint 

terület (ha) BAÉ terület (ha) BAÉ 

Lf 2,4 80,44 193,05 79,54 190,90 

Lke 3,0 80,16 240,48 66,5 199,50 

Vt 0,5 9,12 4,56 9,12 4,56 

Z  3,61 21,66 3,61 21,66 

Gi-Mük 0,4 47,89 19,16 48,48 19,39 

Kt 6,0 4,82 28,92 3,75 22,50 

Ks 6,0 2,21 13,26 2,21 13,26 

Kkt 6,0 0,12 0,72 0,12 0,72 

Kh 6,0 1,68 10,08 1,68 10,08 

Kv 6,0 0,79 4,74 0,79 4,74 

Má 3,7 

3231,98 11958,33 3247,30 12015,01 Mkh 3,7 

Mt 3,7 

Ev 9,0 11,00 99,00 12,07 108,63 

Ee 8,0 80,20 641,60 78,12 624,96 

V 6,0 28,23 169,38 28,23 169,38 

Köu 0,5 41,21 20,61 41,94 20,97 

Kök 0,6 13,54 8,12 13,54 8,12 

Összesen: 3.637,0 13419,28 3.637,0 13434,38 

 

 

 

Szeged, 2017. január 

         Takács Máté 

        vezető tervező 
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FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

12/2017. (XI.9.) önkormányzati rendelete 

Földeák Község Helyi Építési Szabályzatáról  

 

Földeák Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint a 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 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 41. § (2) bekezdés a) és b) 

pontjaiban biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati osztály, 

CSMKH Hatósági Főosztály Földhivatali Osztály, HM Hatósági Főosztály Építésügyi 

Hatóság, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Szegedi Hatósági Iroda, Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Erdőfelügyeleti és 

Hatósági Osztály, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata, CSMKH 

Környezetvédelmi Főosztály, Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Igazgatóhelyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály, CSMKH 

Népegészségügyi Főosztály, Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság, CSMKH Építésügyi, 

Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály, Makó Város 

Önkormányzata, Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság, valamint a partnerségi szabályzat 

szerinti résztvevők véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja: 
 

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

1. A rendelet alkalmazása 

1.§ 
 

(1) A község közigazgatási területén az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

törvény szerinti építési tevékenységet folytatni és ezekre hatósági engedélyt adni e 

rendeletben és annak 

a) 1. mellékletét képező SZ-1.1; SZ-1.2 jelű, a község igazgatási területére vonatkozó 

szabályozási tervben  

b) 2. mellékletét képező SZ-2.1; SZ-2.2 jelű tervén, a belterületre, illetve a beépítésre 

szánt területre vonatkozó szabályozási tervben 

foglaltak szerint szabad. 

(2) Az épített környezet védelméről és alakításáról szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 

(továbbiakban: Étv.), valamint az országos településrendezési és építési 

követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 

előírásait az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel együtt kell 

alkalmazni. 
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2. Szabályozási elemek 

2.§ 

Kötelező szabályozási elemek 
 

(1) A szabályozási terv vonalas szabályozási elemei: 

a) beépítésre szánt terület határa 

b) tervezett szabályozási vonal 

c) szabályozási szélesség 

d) építési övezet határa 

e) előírt maximális homlokzatmagasság 

f) telken belüli kötelező fásítás 

g) megtartandó fa, fasor 

(2) A szabályozási terv területi szabályozási elemei: 

a) közlekedési célú közterület 

b) erdőterület 

c) zöldterület (közpark) 

d) vízgazdálkodási terület 

e) különleges beépítésre szánt terület 

f) különleges beépítésre nem szánt terület 

(3) A szabályozási terv jogszabályok által meghatározott kötelező elemei: 

a) védőterületek – biztonsági zóna – határa 

b) Országos védettségre javasolt épület telke 

c) régészeti lelőhely, régészeti érdekű terület határa 

d) természetvédelmi terület határa 

e) ökológiai folyosó és puffer területének határa 

f) Kunhalom 

(4) A kötelező elemek kizárólag a Szabályozási terv és a HÉSZ módosításával 

változtathatók meg. 

(5) A beépítésre szánt terület határát, a terület-felhasználást vagy egyéb szerkezeti elemet 

érintő változás esetén a Szabályozási terv és a HÉSZ módosítását megelőzően a 

Szerkezeti tervet is módosítani kell. 

 

3.§ 

Irányadó, tájékoztató elemek 
 

(1) A Szabályozási terv irányadó szabályozási elemei: 

a) tervezett telekhatár 

b) megszüntető jel 

c) gyalogos és közforgalmú vasúti átjárás 

d) közúti csatlakozás helye 

e) kerékpárút tengelye 

(2) A Szabályozási terv tájékoztató elemei: 

a) szintvonal 

b) gépjármű út tengelye 
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c) felszíni közmű létesítmények helye 

d) helyi védelem alá tartozó épület, közpark, fasor, egyedi fa. 

(3) Az irányadó és tájékoztató elemektől – a vonatkozó jogszabályok és jelen rendelet 

betartása mellett – a Szabályozási terv és a HÉSZ módosítása nélkül el lehet térni. 

 

3. Közterület alakítására vonatkozó szabályok 

4.§ 
 

(1) Közterület kialakításával, vagy szélesítésével érintett telekrészen meglévő 

épület/épületrész nem bővíthető 

(2) Közlekedési célú közterületre a telekről legfeljebb 1 db garázskapu és 1 db telekre 

történő közlekedést biztosító utcai kapu nyitható. 

(3) Kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó létesítmények OTÉK-ban előírt számú 

parkolóhelyei a közterületen nem helyezhetők el. 

 

 

 

4. A táj- és a természeti környezet védelmére 

vonatkozó előírások 

5.§ 
 

(1) A Szabályozási terven jelölt „Védett természeti terület” és „Térségi jelentőségű 

tájvédelmi terület övezeté”-nek jellege, területe, művelési ága nem változtatható meg; 

a) A védett területeken bármilyen építési tevékenység csak a Körös-Maros Nemzeti 

Park Igazgatóságának hozzájárulásával végezhető. 

b) a védett területek határától 50 m-en belül trágyatárolót, komposztálót, birtok-

központot elhelyezni, műtrágyázást végezni tilos. 

c) a Kornél erdőben a Napközis tábor területe maximum 2%-ig építhető be. 

(2) A Szabályozási terven jelölt Kunhalmok (5 db) ex-lege védettek, területükön sem 

építkezni, sem földmunkát végezni nem szabad. 

(3) Energiatermelő szélkerék – amennyiben teljes magassága a 18,0 m-t meghaladja – 

lakott területtől, védett természeti területtől min. 500 m-re helyezhető el az egyéb 

országos előírások figyelembe vételével. 

(4) Energiatermelő napelemek – az országos jogszabályok keretén belül – bárhol 

elhelyezhető. 

5. Régészeti értékek védelme 

6.§ 
 

(1) A Szabályozási tervlapokon és a 3.sz. függelékben helyrajzi számokkal felsorolt, 

nyilvántartott régészeti lelőhelyek térségében sorra kerülő földmunkával járó 

beruházáshoz a területileg illetékes szakhatóság engedélyét be kell szerezni. 

(2) Régészeti leletek váratlan előkerülése esetén a tényt be kell jelenteni vagy a 

jegyzőnek, vagy a területileg illetékes múzeumnak. A lelőhely érintetlenségét a 

helyszíni szemléig biztosítani kell. 
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6. Környezetvédelmi előírások 

7.§ 
 

(1) A község igazgatási területén a környezeti, az építési és a közlekedési zaj terhelési 

határértékei a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 

mindenkor hatályos országos érvényű jogszabályok szerint állapítandók meg. 

(2) A zajtól védendő területek kategóriába való besorolása megegyezik jelen rendelet 

szerinti területhasználati besorolással. A terület egészségügyi területnek minősül. 

(3) A község területére vonatkozó levegővédelmi követelmények tekintetében a 

mindenkori országos érvényű jogszabályokat kell betartani. 

(4) A község területének déli része a felszín alatti vizek védelméről szóló 

kormányrendelet szerint az érzékeny besorolású területek közé tartozik. 

(5) Külterületen a telek tulajdonosa köteles gondoskodni a kötelező szennyvíz, trágya és 

hulladékok ártalommentes gyűjtéséről és elszállításáról. 

 

7. Veszélyeztetett területekre vonatkozó előírások 

8.§ 
 

(1) Szabályozási terven „belvízzel veszélyeztetett terület”-en az épületek padlóvonala a 

rendezett terepszint felett min. 60 cm-rel magasabban lehet. Pinceszint, terep alá nyúló 

szint nem építhető. 

(2) A község teljes területe „Széleróziónak kitett”. A dűlőutak, vízelvezető árkok mentén 

– a Szabályozási terven is jelölt helyeken – szélfogó fasorokat kell telepíteni. 

 

8. Egyes sajátos jogintézményekkel kapcsolatos előírások 

9.§ 

Tilalmak, elővásárlási jog 
 

(1) Építési tilalom áll fenn a tervezett közutak területbiztosítása érdekében 

(2) Elővásárlási jogot kell bejegyezni az Önkormányzat javára a temető parkolójának 

kialakítása érdekében a Mártírok útja 738 hrsz. telekre. 

(3) A tervezett közutakkal érintett telkek esetében az Önkormányzatot elővásárlási jog 

illeti meg. 

 

 

10.§ 

A telekalakításra vonatkozó előírások 

(1) Az előírt legkisebb telekméretnél kisebb telkek is kialakíthatók közműépítmények 

(például transzformátorház, szennyvízátemelő részére) 

(2) Nyúlványos (nyeles) telek a Község beépítésre szánt területén kialakítható. 

(3) Nem derékszögű telek esetében a szélességi méretek átlagolhatók. 

(4) Saroktelek esetében a „mélység” és a „szélesség” felcserélhető. 
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11.§ 

Beültetési kötelezettség 

(1) Beültetési kötelezettségű telekrészen épület nem létesíthető. 

(2) A beültetési kötelezettségre jelölt terület min. 85 %-a zöldterületi fedettségű legyen. 

 

12.§ 

Településrendezési szerződés, együttműködési megállapodás 

(1) A fejlesztési terület tulajdonosa bővítés vagy új beruházás esetén településrendezési 

szerződést, vagy együttműködési megállapodást köt a Község Önkormányzatával, 

amelyben rögzíteni kell a tervezett létesítményekhez szükséges közterületi fejlesztések 

költségviselésének és kezelésbevételének feltételeit. 

(2) Az (1)bekezdés szerinti szerződésben/megállapodásban meghatározott közterületi 

létesítményeket az Önkormányzat vagyonátadási/átvételi eljárás keretében 

térítésmentesen tulajdonába veszi és működteti. 

 

9. Közművek előírásai 

13.§ 
 

(1) A közüzemi közműhálózatok: 

- vízellátás 

- szennyvízelvezetés 

- csapadékvíz elvezetés 

- földgázellátás 

- hírközlés és 

- villamos energiaellátás 

vezetékeit közterületen burkolat alatt, fáktól, fasoroktól 1,5 m-en túl kell elhelyezni. 

(2) Útépítésnél, útrekonstrukciónál a közművek egyidejű megvalósításáról – felújításáról 

– valamint a zöldsávok, fasorok kialakításáról gondoskodni kell. 

(3) A feleslegessé vált közműveket annak üzemeltetője köteles eltávolítani. 

(4) Szennyvízszikkasztó létesítése csak ott engedélyezhető, ahol 100 m-en belül 

szennyvízcsatorna nincs és a talaj szikkasztásra alkalmas. 

(5) 10 m
2
-nél nagyobb növényház létesítésének feltétele a telken belüli, méretezett 

záportározó kialakítása. 

(6) Az új építésű, vagy felújításra kerülő elektromos és a távközlési vezetékeket föld alatt, 

vagy közös oszlopsoron kell elhelyezni. 

(7) Külterületen a közművek részére az alábbi védőterületeket – biztonsági zónákat – kell 

kijelölni: 

a) elektromos légvezeték    - 400 kV 33,0 – 33,0 m 

b) elektromos légvezeték    - 20 kV 10,0 – 10,0 m 

c) ellátó gázvezeték     - GFNK   9,0 –   9,0 m 

d) csapadékvíz elvezető csatorna 

vagy öntözőcsatorna        6,0 –   6,0 m 

e) MOL szénhidrogén vezeték    - GOÜ  28,0 – 28,0 m 

f) vízellátó vezeték         2,0 –   2,0 m 
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10. Az építés és a telekhasználat általános szabályai 

14.§ 
 

(1) A belterületi határát a Képviselő-testület önálló határozattal állapítja meg, a 

belterületbe vonásnál a termőföld védelméről szóló jogszabályokat be kell tartani. 

(2) Beépítésre szánt területen terepszinti, vagy az alatti építmény – melléképület is - csak 

az építési helyen belül helyezhető el. 

(3) Mezőgazdasági és erdőterületen a meglévő tanyaépület – idegenforgalmi célokat 

szolgáló épület – a teleknagyságtól függetlenül átalakítható, korszerűsíthető.  

(4) Védőterületen és védőtávolságon belül építési tevékenység csak az adott szakhatóság 

hozzájárulásával engedélyezhető. 

(5) Ha a főépület a telken lebontásra kerül, a telket beépítetlen teleknek kell tekinteni. 

(6) Az előírt legnagyobb homlokzatmagasság az épület egyik homlokzatánál sem léphető 

túl. 

(7) Nagy létszámú állattartó telep lakóépülettől legalább 300 m-re Gi jelű üzemi területen, 

vagy M jelű általános mezőgazdasági terület legalább 5,0 ha nagyságú földrészleten 

helyezhető el. 

(8) Trágyadomb telekhatártól legalább 5,0 m-re, lakóépülettől legalább 10,0 m-re, 

intézmény telkétől legalább 20,0 m-re helyezhető el. 

(9) Fa, vagy 3m-nél magasabbra növő fás szárú bokor szomszédos, nem közterületi 

telekhatárhoz 3,0 m-nél közelebb nem ültethető. 

(10) Kerítés létesítését a Képviselő – testület mind az utcavonalon, mind a telekbelsőben 

elrendelheti az OTÉK előírásainak megfelelően. 

 

11. Katasztrófavédelem 

15.§ 
 

(1) A Község területe katasztrófavédelmi szempontból III. osztályba, árvízvédelmi 

szempontból „enyhén veszélyeztetett: C” kategóriába tartozik. 

(2) A Község teljes területe „Széleróziónak kitett” terület. A dűlőutak és a vízelvezető 

árkok mentén – a Szabályozási terven is jelölt helyeken – szélvédő fasorokat kell 

telepíteni. 

(3) Az elégséges védelmi szint követelményei: 

a) Riasztás: a lakosság riasztása és veszélyhelyzeti tájékoztatása feltételeinek 

biztosítási módja lakosság körében a szórólapozás, hirdetmények a buszvárókban, 

települési hirdetőtáblákon, kereskedelmi egységekben és intézményekben való 

kihelyezése. 

b) Lakosságvédelmi módszer: a kockázatviselésben megállapított ár- és belvíz 

főveszélynek megfelelően kitelepítés és kimenekítés. 

c) Felkészítés: 

- a lakosság 3 évente történő aktív tájékoztatása 

- a lakosság passzív tájékoztatása nyomtatott és elektronikusan elérhető 

információs anyagok biztosításával, 
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- a lakosság felkészítése a riasztás módszerének és jelének felismerésére, 

valamint annak megfelelő magatartási szabályokra. 

d) Védekezés: 

- települési polgári védelmi szervezet gyakoroltatás és szükség szerinti bevonása 

a védekezésbe, 

- járási mentőcsoport bevonása, 

- a karitatív és más önkéntes, humanitárius feladatot ellátó szervek bevonásának 

tervezése. 

e) Induló katasztrófavédelmi készlet: teljes induló katasztrófavédelmi készlet 

megléte. 

 

12. Részletes övezeti előírások 

16.§ 
 

Beépítésre szánt építési övezetek előírásai 

(1) A rendelet hatálya alá tartozó területen a szabályozási terv az alábbi építési övezeteket 

jelöli ki 

a) Kertvárosias lakóövezet: Lke 

b) Falusias lakóövezet: Lf 

c) Településközpont vegyes övezet: Vt 

d) Gazdasági – ipari övezet: Gi 

e) Beépítésre szánt különleges terület: K 

(2) Az építési övezetek részletes előírásait – beépítési mód, a beépítés mértéke, 

épületmagasság, legkisebb telekméret – a szabályozási tervlap jelmagyarázata tünteti 

fel. 

(3) A meglévő lakótelkeken az épületeket utcavonalon, a tervezett telkeken 5,0 m-es 

előkerttel kell elhelyezni. 

(4) A Kertvárosi lakóterületen, amennyiben a meglévő telek mélysége 20,0 m, vagy annál 

kisebb, különálló melléképület nem helyezhető el. Melléképületek az építési helyen 

belül helyezhetők el. 

(5) Utcavonalas beépítés esetén – mind a kertvárosi, mind a falusias lakóövezetben – a 

közterületek felől 2,0 m magas tömör kerítés építhető. 

(6) A településközpont – vegyes építési övezetben az épületeket zártsorúan, vagy félig 

zártsorúan, utcával párhuzamos gerincű nyeregtetővel fedve kell elhelyezni. 

(7) A gazdasági - ipari – Gi jelű – építési övezetben és a beépítésre szánt különleges 

övezetben nem jelentős zavaró hatású, gazdasági célú ipari épületek helyezhetők el: 

a) a fő- és kiszolgáló létesítményeket szabadállóan kell elhelyezni 

b) az elő- és a hátsókert min. 10 m, az oldalkert 6,0 m. 

 

17. § 
 

Beépítésre nem szánt övezetek előírásai 

(1) A rendelet hatálya alá tartozó területen a Szabályozási terv az alábbi övezeteket jelöli 

ki: 
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a) Különleges területek: K 

aa) Ks jelű sportpálya 

 beépítettség max. 5% 

ab) Kv jelű vízmű 

 beépítettség max. 1% 

ac) Kt jelű temető 

 beépítettség max. 2% 

 telken belüli védőfásítás a telekhatárok mentén 30 m mélységben 

ad) Kkt jelű lezárt temető, kegyeleti park 

af) Kh jelű horgásztó 

 beépítettség max. 5% 

b) Közlekedési terület: Kö 

ba) Közúti közlekedési terület: Köu 

bb) Kötöttpályás közlekedési terület: Kök 

c) Zöldterületek, közpark: Z 

Az övezet max. 2%-a beépíthető 

d) Erdőterületek: E 

da) Védőerdő: Ev 

db)Egyéb erdőterület: Ee 

 A védett erdőterületek tartoznak az övezetbe (Kornél-erdő) 

 A terület max. 0,5 %-a beépíthető 

e) Mezőgazdasági területek: M 

ea) Általános célú mezőgazdasági terület: Má 

 Az övezetben birtoktest, üzemközpont kialakítható 

eb) Tanyás térség: Mt 

A területen az OTÉK 29.§(3)-(8) bekezdéseinek megfelelően lehet építeni az 

előírások betartásával. 

- az épületek elhelyezéséhez legalább 400 m
2
, legfeljebb a földrészlet 

területének 30%-ánál nem nagyobb, művelésből kivont tanyaudvar 

kialakítása szükséges.  

- Tanyaudvaron az épületek szabadon állóan helyezhetők el, a beépítettség 

max. 30% lehet. 

ec) Korlátozott használatú mezőgazdasági terület: Mkh 

 Tartalék fejlesztési terület, vagy pufferterület, rajta épület nem helyezhető el. 

f) Vízgazdálkodási terület: V 

A Szárazér mindkét partja mentén 6-6 m széles kezelősávot szabadon kell hagyni. 

 

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

18.§ 
 

(1) E rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. 

(2) A rendelet szabályait kell alkalmazni a hatályba lépésekor első fokon el nem bírált 

ügyekben is, amennyiben azok az ügyfél számára kedvezőbbek. 
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(3) Jelen rendelettel hatályát veszti: Földeák Község Helyi Építési Szabályozásáról szóló 

25/2004. (XII.16.) ÖKT rendelet. 

 

 

 

 

 

Hajnal Gábor sk.     Rákóczi Edit sk. 

  polgármester             jegyző 

 

 

 

A rendeletet megalkotta: Földeák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. 

november 9-én 

Kihirdetve:  
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MELLÉKLETEK 
 

 

 

1.sz. melléklet a 12/2017. (XI.9.) Önkormányzati rendelethez: 

 SZ-1.1; SZ-1.2. Az igazgatási terület Szabályozási Terve 

 

2. sz. melléklet a 12/2017. (XI.9.) Önkormányzati rendelethez: 

SZ-2.1; SZ-2.2. A belterület Szabályozási Terve 
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FÜGGELÉKEK 
 

 

 

1.sz. függelék a 12/2017. (XI.9.) Önkormányzati rendelethez: 

 Gyűjtő utak keresztszelvényei 1-11-ig 

 

2.sz. függelék a 12/2017. (XI.9.) Önkormányzati rendelethez: 

 Régészeti lelőhelyek helyrajzi számokkal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. sz. függelék 
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2. sz. függelék 

Régészeti lelőhelyek helyrajzi számok szerint 

 

sor-
szám 

KÖH 
azono- 

sító 

Nyilvántartási név EOV-X EOV-Y Hrsz 

14 56228 Haleszi-dűlő 761499 110068 010 

16 56231 Kápolna-halom, Kápolna-domb 757861 107913 0106/6 

16 56231 Kápolna-halom, Kápolna-domb 757861 107913 0106/7 

16 56231 Kápolna-halom, Kápolna-domb 757861 107913 0107 

16 56231 Kápolna-halom, Kápolna-domb 757861 107913 0108/21 

18 56236 Haleszi-dűlő III. 761689 109916 011/22 

18 56236 Haleszi-dűlő III. 761689 109916 011/38 

18 56236 Haleszi-dűlő III. 761689 109916 011/39 

5 56208 Rosszvízi tanyák 760174 110191 0114/11 

5 56208 Rosszvízi tanyák 760174 110191 0114/12 

29 89615 Gorzsai Á.G. 760520 107434 0139/1 

29 89615 Gorzsai Á.G. 760520 107434 0139/5 

27 74003 Vas-tanya 760595 106232 0144/13 

27 74003 Vas-tanya 760595 106232 0144/14 

27 74003 Vas-tanya 760595 106232 0144/6 

15 56229 Haleszi-dűlő II. 762604 109699 015/17 

15 56229 Haleszi-dűlő II. 762604 109699 015/18 

15 56229 Haleszi-dűlő II. 762604 109699 015/19 

15 56229 Haleszi-dűlő II. 762604 109699 015/21 

19 56237 Haleszi-dűlő IV. 762588 109864 017/29 

19 56237 Haleszi-dűlő IV. 762588 109864 017/34 

19 56237 Haleszi-dűlő IV. 762588 109864 017/35 

31 89653 Karabuka 760476 104671 0170/2 

31 89653 Karabuka 760476 104671 0177/66 

31 89653 Karabuka 760476 104671 0177/67 

30 89617 Szabó-tanya 760740 106703 0189/1 

27 74003 Vas-tanya 760595 106232 0189/2 

30 89617 Szabó-tanya 760740 106703 0190/25 

30 89617 Szabó-tanya 760740 106703 0190/26 

30 89617 Szabó-tanya 760740 106703 0190/27 

8 56215 Rosszvízi tanyák III. 760446 110365 02/14 

7 56213 Rosszvízi tanyák II. 760161 110510 02/17 

7 56213 Rosszvízi tanyák II. 760161 110510 02/18 

9 56219 Rosszvízi tanyák IV. 760691 110312 02/19 

8 56215 Rosszvízi tanyák III. 760446 110365 02/8 

9 56219 Rosszvízi tanyák IV. 760691 110312 02/8 

11 56221 
Földeáktól K-re, a Szárazér bal 

oldalán 
762807 109384 

0208/19 

11 56221 
Földeáktól K-re, a Szárazér bal 

oldalán 
762807 109384 

0208/27 

11 56221 
Földeáktól K-re, a Szárazér bal 

oldalán 
762807 109384 

0208/28 

11 56221 
Földeáktól K-re, a Szárazér bal 

oldalán 
762807 109384 

0208/29 

10 56220 A gőzmalomtól K-re, a temető 762150 109632 0209 

http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=56228
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=56236
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=56236
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=56236
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=56208
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=56208
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=89615
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=89615
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=74003
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=74003
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=74003
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=56229
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=56229
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=56229
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=56229
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=56237
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=56237
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=56237
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=89653
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=89653
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=89653
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=89617
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=74003
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=89617
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=89617
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=89617
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=56215
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=56213
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=56213
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=56219
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=56215
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=56219
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=56221
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=56221
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=56221
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=56221
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=56221
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=56221
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=56221
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=56221
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=56220
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mellett 

14 56228 Haleszi-dűlő 761499 110068 021/1 

14 56228 Haleszi-dűlő 761499 110068 021/2 

14 56228 Haleszi-dűlő 761499 110068 021/3 

14 56228 Haleszi-dűlő 761499 110068 021/5 

15 56229 Haleszi-dűlő II. 762604 109699 0211 

10 56220 
A gőzmalomtól K-re, a temető 

mellett 
762150 109632 

0218/12 

11 56221 
Földeáktól K-re, a Szárazér bal 

oldalán 
762807 109384 

0218/2 

14 56228 Haleszi-dűlő 761499 110068 022 

11 56221 
Földeáktól K-re, a Szárazér bal 

oldalán 
762807 109384 

0241 

11 56221 
Földeáktól K-re, a Szárazér bal 

oldalán 
762807 109384 

0242 

11 56221 
Földeáktól K-re, a Szárazér bal 

oldalán 
762807 109384 

0243 

11 56221 
Földeáktól K-re, a Szárazér bal 

oldalán 
762807 109384 

0244 

11 56221 
Földeáktól K-re, a Szárazér bal 

oldalán 
762807 109384 

0245 

11 56221 
Földeáktól K-re, a Szárazér bal 

oldalán 
762807 109384 

0246 

11 56221 
Földeáktól K-re, a Szárazér bal 

oldalán 
762807 109384 

0247/14 

11 56221 
Földeáktól K-re, a Szárazér bal 

oldalán 
762807 109384 

0255/2 

19 56237 Haleszi-dűlő IV. 762588 109864 0255/2 

32 90641 Szárazéri-ugar IV. 756246 110210 028/2 

32 90641 Szárazéri-ugar IV. 756246 110210 028/3 

12 56222 Szárazéri tanyasor 760204 110592 03 

14 56228 Haleszi-dűlő 761499 110068 035/22 

14 56228 Haleszi-dűlő 761499 110068 035/49 

14 56228 Haleszi-dűlő 761499 110068 035/50 

12 56222 Szárazéri tanyasor 760204 110592 036 

20 56238 Gajdospuszta 760126 111576 044/10 

14 56228 Haleszi-dűlő 761499 110068 05/20 

14 56228 Haleszi-dűlő 761499 110068 05/27 

14 56228 Haleszi-dűlő 761499 110068 05/28 

14 56228 Haleszi-dűlő 761499 110068 05/29 

14 56228 Haleszi-dűlő 761499 110068 05/35 

14 56228 Haleszi-dűlő 761499 110068 05/36 

14 56228 Haleszi-dűlő 761499 110068 05/37 

14 56228 Haleszi-dűlő 761499 110068 05/38 

14 56228 Haleszi-dűlő 761499 110068 05/39 

12 56222 Szárazéri tanyasor 760204 110592 05/41 

12 56222 Szárazéri tanyasor 760204 110592 05/42 

13 56224 Szárazéri tanyasor II. 760692 110414 05/50 

27 74003 Vas-tanya 760595 106232 052/3 

31 89653 Karabuka 760476 104671 052/3 

29 89615 Gorzsai Á.G. 760520 107434 053/2 

27 74003 Vas-tanya 760595 106232 053/3 

31 89653 Karabuka 760476 104671 053/3 

http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=56220
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=56228
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=56228
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=56228
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=56228
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32 90641 Szárazéri-ugar IV. 756246 110210 057/1 

21 56239 Gajdospuszta II. 758355 111538 060/32 

21 56239 Gajdospuszta II. 758355 111538 060/33 

21 56239 Gajdospuszta II. 758355 111538 060/34 

21 56239 Gajdospuszta II. 758355 111538 060/35 

21 56239 Gajdospuszta II. 758355 111538 061 

21 56239 Gajdospuszta II. 758355 111538 062/18 

6 56210 Szárazéri ugar 757775 110778 062/24 

6 56210 Szárazéri ugar 757775 110778 062/25 

22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 065/15 

32 90641 Szárazéri-ugar IV. 756246 110210 065/15 

28 74421 Vásárhelyi határszél 756805 110653 065/17 

6 56210 Szárazéri ugar 757775 110778 066 

22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 067 

22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 068 

24 56242 Szárazéri ugar IV. 756418 109988 069/25 

24 56242 Szárazéri ugar IV. 756418 109988 069/26 

24 56242 Szárazéri ugar IV. 756418 109988 069/27 

23 56241 Szárazéri ugar III. 757348 110270 069/40 

23 56241 Szárazéri ugar III. 757348 110270 069/41 

23 56241 Szárazéri ugar III. 757348 110270 069/42 

23 56241 Szárazéri ugar III. 757348 110270 069/43 

22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/49 

22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/5 

22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/50 

22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/51 

22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/52 

22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/54 

22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/55 

22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/56 

22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/57 

22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/58 

22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/59 

22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/6 

22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/60 

22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/61 

22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/62 

22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/63 

22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/64 

22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/65 

22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/66 

22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/67 

22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/68 

22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/69 

22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/7 

22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/70 

22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/71 

22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/72 

24 56242 Szárazéri ugar IV. 756418 109988 069/73 

22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/76 

22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/77 

22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/8 

22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/85 
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22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/86 

24 56242 Szárazéri ugar IV. 756418 109988 069/87 

24 56242 Szárazéri ugar IV. 756418 109988 069/88 

22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 069/9 

22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 074 

17 56235 Kistanya-dűlő V. 758412 108678 079/2 

22 56240 Szárazéri ugar II. 756969 110099 080/5 

14 56228 Haleszi-dűlő 761499 110068 09/1 

14 56228 Haleszi-dűlő 761499 110068 09/2 

14 56228 Haleszi-dűlő 761499 110068 09/3 

2 56198 Kistanya-dűlő II. 758362 109511 097/19 

3 56206 Kistanya-dűlő III. 758807 109511 097/20 

2 56198 Kistanya-dűlő II. 758362 109511 097/21 

3 56206 Kistanya-dűlő III. 758807 109511 097/22 

3 56206 Kistanya-dűlő III. 758807 109511 097/24 

1 56197 Kistanya-dűlő 758616 109967 097/4 

2 56198 Kistanya-dűlő II. 758362 109511 097/4 

4 56207 Kistanya-dűlő IV. 758532 108678 097/41 

17 56235 Kistanya-dűlő V. 758412 108678 097/41 

17 56235 Kistanya-dűlő V. 758412 108678 106/5 

14 56228 Haleszi-dűlő 761499 110068 1478 

18 56236 Haleszi-dűlő III. 761689 109916 190 

25 56243 Mártírok útja 1. 761221 108958 688 

25 56243 Mártírok útja 1. 761221 108958 689 

25 56243 Mártírok útja 1. 761221 108958 690 

25 56243 Mártírok útja 1. 761221 108958 692 

25 56243 Mártírok útja 1. 761221 108958 693 

 --- Törött-halom 761371 109344  

 --- Névtelen halom, Kis-tanya-dűlő 758668 108911  

 --- Névtelen halom, Szárazéri-ugar 756316 110257  
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