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Előzmények
Fejlesztési cél
A Baranya Megyei Önkormányzat a TOP-1.2.1-16 számú felhíváshoz kapcsolódóan benyújtott Kerékpáron
Mecsektől a Tenkesig - turisztikai kerékpárút fejlesztés című pályázat segítségével egy új térségi jelentőségű kerékpárút építését valósítja meg, amely érinti Kistótfalu települést is. A tervezett beruházás a
településfejlesztési koncepcióval összhangban van, az abban foglalt több célok1 közül több megvalósulását is előremozdítja, többek között
−

A települést Bissével és Átával összekötő út megépítése.

−

Támogatni kell regionális és kistérségi kerékpárút megépítését.

−

A pályázati rendszerben a területfejlesztési támogatások minél hatékonyabb

−

megszerzése érdekében térségi szemlélet megjelenítése.

−

Közös lépések a térség turisztikai képességének növelése érdekében.

−

A Borút programjaiban való aktív részvétel.

a településrendezési eszközöket azonban a beruházás érdekében módosítani szükséges.

Eljárás indoklása
Kistótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szükségessé váló településrendezési eszközeinek módosítását megalapozó településfejlesztési döntését a …/2020. (…..) számú határozatában fogalmazta meg (lásd: 1 számú melléklet). Ezzel egy időben az érintett területeket kiemelt fejlesztési területté
is nyilvánította.
Önkormányzat a 7/2017. (VI.28.) rendeletében döntött a településrendezési terveinek módosítása esetén
alkalmazandó partnerségi egyeztetés szabályairól, melyeket jelen eljárás során is alkalmazni kíván.
Előzőek alapján, Önkormányzat a településrendezési eszközök módosításának egyeztetési eljárását a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján tárgyalásos eljárásként kívánja lefolytatni. A tárgyalásos
eljárás a vonatkozó kormányrendelet szakasza szerint, a partnerségi egyeztetés kezdeményezésével indul.

Hatályban lévő rendezési eszközök
−

Kistótfalu 34/2004 (III.24.) határozattal elfogadott településfejlesztési koncepciója

−

Kistótfalu 84/2009 (IX.8.) határozattal elfogadott településszerkezeti terve

−

Kistótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2004 (VI. 16.) rendelete a község
Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló.

−

Kistótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018. (X.16.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről.

Módosításhoz rendelkezésre álló alapadatok
−

1

Lechner Központ által biztosított térinformatikai alapadatok

Kistótfalu 34/2004 (III.24.) határozattal elfogadott településfejlesztési koncepciója 9.-10. oldal
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−

Fenntartási terv a Kerékpáron Mecsektől a Tenkesig - turisztikai kerékpárút fejlesztés című pályázathoz

−

Egyszerűsített Régészeti Dokumentáció a Pécs és Máriagyűd közötti turisztikai kerékpárút építéséhez

−

Szerkeszthető tervek a tervezett kerékpárútról

− Baranya megye kerékpárút fejlesztése Kiegészített és felülvizsgált előkészítő műszaki tanulmány
Baranya megye tervezett kerékpárút fejlesztéseire a 2014-2020. uniós pályázati ciklus hátralévő
időszakára 2016. március 16.
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Kerékpáron Mecsektől a Tenkesig - turisztikai kerékpárút fejlesztés

A településrendezési eszközök módosítása egy több települést érintő térségi jelentőségű kerékpárút hálózati fejlesztéshez kapcsolódik, amit a Baranya Megyei Önkormányzat irányít az alábbi részletes szakmai
tartalommal:
5

PROJEKT CÉLJA: A projekt célja Pécsnek és Baranya megye frekventált turisztikai célterületének, Siklósnak az összekapcsolása kerékpárúttal, mely hozzájárul a megye kerékpárturizmust vonzó képességének
növeléséhez. Továbbá a tervezett turisztikai nyomvonal mellett, Eszterágpusztán lévő Zsolnay burkolattal
díszített kápolna és harangláb műemlékegyüttes bekötése a turisztikai kerékpárútba és bemutathatóvá
tételének megteremtése. További cél a turisztikai kerékpárúttal feltárt településeken a turizmus generálta
helyi gazdaságélénkítő folyamatok megindítása.
A PROJEKT SZAKMAI-MŰSZAKI TARTALMA: Pécs és Siklós-Máriagyűd között tervezett turisztikai kerékpárút 36 km hosszú szakasza alacsony forgalmú önkormányzati utakon, valamint közúton táblás, illetve
felfestéses kijelöléssel, a külterületi földutakon új út építésével épül ki. A nyomvonal a forgalmas közutaktól távol, szép természeti környezetben létesül. Az út mentén 5 db kerékpáros pihenőhely kerül telepítésre
az útügyi előírások szerinti kialakítással, az előírt szakasztávokon belüli sűrűségben. A pihenőhelyek vagyonvédelmi rendszerrel lesznek felszerelve a rongálások megelőzése érdekében. A kerékpárúttal feltárt
településeken a kerékpáros turizmus számára fontosabb szolgáltatási helyeken kerékpártámaszok létesülnek. A kerékpárút kijelölésével érintett utakon a rossz minőségű útszegély szakaszok burkolatfelújításával növelni kívánjuk a kerékpáros közlekedés biztonságát. A fejlesztést intenzív marketing tevékenységgel kívánjuk becsatornázni a turizmus, azon belül is a kerékpáros turizmus vérkeringésébe.
A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA : A beruházás az érintett önkormányzatok bevonásával
hosszútávon fenntartható, a kiválasztott célcsoportok igényeihez igazodóan tervezett. A turisztikai kerékpárúttal gazdagodó térségi kerékpárút hálózat pozitív hatással lesz a vendégéjszakák növeléséhez, ezzel
elősegítve a térségben turizmusra szakosodott vállalkozások fejlődését. A projektgazda jelenleg nem tagja
TDM szervezetnek, de vállalja, hogy a desztinációban működő TDM szervezetnek teljes jogú tagjává válik
a projekt zárásáig. A projekt szakmai tartalmának kidolgozására turisztikai szakértő kerül bevonásra. Az
eredményes projekt érdekében a kedvezményezett együtt fog működni a Duna-Dráva Nemzetei Park
Igazgatósággal, valamint a Regionális Szociális Felemelkedésért Közhasznú Alapítvánnyal. A projekt
eredménye teljes mértékben hozzájárul a turizmus szezonális ingadozásának csökkentéséhez. A projektfejlesztés időszakában kidolgozásra kerül a marketing stratégia, mely a célközönség számára eladhatóvá
teszi a projekt eredményét. A vonatkozó Útügyi Műszaki Előírások alapján történik a kerékpárút műszaki
kialakítása. A fontosabb turisztikai célpontoknál kerékpártámaszok kerülnek telepítésre. A mindkét településen információs táblák segítik a kerékpárosok tájékozódását. Szervizcsomagok biztosítási helyei és a
szervízszolgáltatást nyújtó szakszolgálat ellátása a projektfejlesztés során kerülnek meghatározásra.
TARTALMI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK TELJESÜLÉSE: A fejlesztés elősegíti a turisták helyben tartózkodási idejének meghosszabbítását, hozzájárul foglalkoztatás-bővítéshez. A projekt illeszkedik Baranya megye Integrált Területfejlesztési Programjában a turizmusfejlesztésben megfogalmazott célhoz, mely turizmusban rejlő foglalkoztatási növelését tűzi ki célul. Az ITP-ben rögzített célokhoz való illeszkedés:
-

egészséges és megújuló társadalom: a fejlesztés a települési vonzerő javításával a települési életminőség növelését célozza meg;

-

elérhetőség és mobilitás javítása: az Ős-Dráva kerékpárúthoz kapcsolódásával megteremti a turisztikai attrakció, kerékpárral történő elérésének feltételit.

-

helyi adottságokra, komparatív előnyökre és lehetőségekre épülő vidék- és gazdaságfejlesztés: a projekt a turisztika fejlesztésével járul hozzá a célhoz.
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Rendezéssel érintett terület bemutatása
A tervezett új térségi jelentőségű kerékpárút Kistótfalu nyugati külterületét érinti, az új nyomvonal a Deréki föld nagytáblás művelésű mezőgazdasági földjei és a Németi patak fás-ligetes völgye között, a meglévő földút nyomvonalához illeszkednek. A földút jelenleg egy önkormányzati tulajdonú telken fut
(hrsz.:0135) a tervezett kerékpár út azonban észak felé magán tulajdonú telkeket érint. A kerékpár út a falu
főtengelyét jelentő Dózsa György úthoz kapcsolódik ezzel pedig a Vókány vonalában tervezett országos
hálózathoz kapcsolja be most megvalósuló új kerékpárutat. A kerékpár út nyomvonala egészen a község
beépült részének a határához vezet, átlépve közben a belterületi határt. Domborzati értelemben ez
egyébként az a pont nagyjából, ahol a bevágásban haladó földút eléri a környező terep szintjét, ahol a két
nyomvonal ezért, zökkenőmentesen összeépíthető.
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I. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK
A tervezési feladat alapján és a megyei főépítészével egyeztetve az alábbi megalapozó vizsgálatok látszanak szükségesnek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. számú mellékletéből:
−

Településhálózati összefüggések

−

A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata

−

A településszerkezeti tervvel való összefüggések vizsgálata

−

A helyi építési szabályzattal és a szabályozási tervvel való összefüggések vizsgálata

−

A településképi összefüggések vizsgálata

−

Közlekedési összefüggések

−

Közművesítés kérdéskörének a vizsgálata

−

Tájképvédelmi összefüggések vizsgálata

−

Környezetvédelmi összefüggések vizsgálata

−

Örökségvédelmi összefüggések vizsgálata
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Kivágat a KSH urban audit atlaszából2

Településhálózati összefüggések
Kistótfalu ha nem is tartozik a szigorúan vett agglomerációjába Pécsnek 3, mert nincs meg az agglomerációhoz szükséges meglehetősen mély (75% feletti) funkcionális integráció, mégis része a funkcionális várostérségnek.4 A tervezett beruházás fejlesztési szándéka azonban éppen ez, összekapcsolni Pécset a Villányi hegység déli lábánál elterülő
országos jelentőségű turisztikai térséggel, elmélyíteni ezzel egyben Pécs funkcionális várostérségének településeit.
Az új térségi kerékpárhálózat, kerékpározási és turisztikai szempontból az 58-as főúthoz mérhető jelentőségű infrastrukturális elemmé válik.

2
3
4

https://www.ksh.hu/docs/teruletiatlasz/urban_audit.pdf
Magyarország településhálózata 1. Agglomerációk és település együttesek (2014) KSH (60-69.o.)
https://www.ksh.hu/teruletiatlasz_urban_audit
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Kivágat Baranya Megye Területrendezési Tervéből

Területrendezési tervekkel való összefüggések
Az 1. számú mellékletben foglalt részletes vizsgálat alapján elmondható, hogy Kistótfalu Község településrendezési eszközei összhangban van a hatályos Területrendezési dokumentumokkal. (A részletes vizsgálatot lásd 2. számú melléklet) A feladat szempontjából jelentős változás azonban, hogy a 2016. március 16.
készült Baranya megyei kerékpárút fejlesztése című dokumentum alapján a tervezési területet érintő kerékpárút hálózat nyomvonala megváltozott.

10

Kivágat Kistótfalu hatályos szerkezeti tervéből

Szerkezeti tervi összefüggések
A hatályos szerkezeti terv szempontjából ez azt jelenti, hogy mivel a tervezett országos kerékpárhálózat új
nyomvonala Újpetre - Vókány irányába elkerüli a települést, ezért ezt a nyomvonalat törölni kell a szerkezetei tervről. A szabványos űrszelvényű mellékúttá fejlesztendő, Bisse irányú földút javasolt szerkezeti
elemének a funkciója azonban bővül az új térségi kerékpárút hálózattal. Szerkezeti értelemben az új kerékpár út tovább erősíti a Dózsa György út kelet-nyugati tengelyét, annak ellenére, hogy városépítészeti
szempontból a Kossuth Lajos utca továbbra is nagyobb presztízsű. Ez a szerepváltozás azonban azt is jelenti városépítészeti szempontból, hogy a Dósa György út nyugati vége Kistótfalu új bejárata lesz, ezzel az
arcával fordul majd a Pécs felől érkező turisták felé.
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Kistótfalu új nyugati főbejáratának, a Dózsa György útnak az észak-nyugati madártávlati képe

Településképi összefüggések
Rendhagyó módon, most a településképi összefüggésekkel kell itt most folytatni, mert a szabályozás célrendszerét épp a szerkezeti tervben megfogalmazott „nyugati kapu szerep” is mélyen meghatározza.
A kerékpárút vonalvezetése településképi szempontból nagyon szerencsésen alakult. Az észak felől érkezőt Kistótfalu határában a Villányi hegység gyönyörű szép Natura 2000 területként védett „zöld fala” fogadja és fordítja be a Németi patak helyi természetvédelmi övezetébe. A kerékpár út végig kicsit kiemelt
pozícióban fut, jó rálátást biztosítva az értékes zöldfelületek felé. Az út egy akár drámailag is jól értelmezhető emelkedőn érkezik el a Község nyugati kapujához. A dombtetőre érkezve ráadásul a nagytáblás művelés léptéket vált, először kisebb táblákká, majd még beljebb a családi házakhoz kapcsolódó gyümölcsfás
konyhakertekké. A községbe érkezőt szerencsére ezért nem csak az északi oldalra jellemző zavaró melléképületek látványa fogadja, hanem a déli oldalon a konyhakertek befásult térfala, a település – táj határán
pedig, a Dózsa György útra merőleges két viszonylag jó tömegű, melléképület.
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A településképi rendelet
A településképi rendelet ebből a szempontból érdemes vizsgálni de igazából erre a dilemmára nem ad
érdemi iránymutatást. Bár azonosít ugyan „településképi szempontból meghatározó területek”-et, és a
tervezési terület belterületi része érintett is a Történeti településrésszel, de semmilyen (!) terület-specifikus
megállapítást nem tesz. Ezzel együtt, a község nyugati kapujának jelenlegi állapotát kielégítőnek
mondhatjuk, ezért önmagában emiatt az ügy miatt nincs szükség a módosítására.
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Kivágat a hatályos külterületi szabályozási tervlapból ráillesztve a tervezett kerékpár út nyomvonalát

Külterületi szabályozás
A jelenlegi külterületi szabályozás a szerkezeti tervben tervezett gyűjtőút szerep kialakulására „készül”, a
közterület szabályozás az ehhez szükséges mintakeresztszelvényt veszi figyelembe. A tervező azonban
szerencsére készült a szerkezeti tengely felértékelődésére és egy 50m-es sávban be nem építhető sávot
jelöl. Az előrelátása be is igazolódott, hiszen a terület domborzati adottságai miatt a kerékpárút a meglévő
földúthoz közvetlenül nem illeszthető, ezért ha nem is lesz szükség a teljes be nem építhető sávra, de az új
közlekedési létesítmény elhelyezhetősége miatt növelni kell a jelenlegi közterület szélességet. Javasoljuk
azonban továbbra is fenntartani az új közterülethatárhoz illesztve az 50m-es be nem építhető sávot, egy
komolyabb közterület vagy közmű fejlesztési igény ugyanis - a védett természeti értékek miatt - csak ebben az irányban valósítható meg.
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Kivágat a hatályos belterületi szabályozási tervlapból ráillesztve a tervezett kerékpárút nyomvonalát

Belterületi szabályozás
A belterületi szabályozás számára a tervezett fejlesztés két feladatot ró. Egyrészt a nyomvonal ráillesztésével jól látszik, hogy északi irányba bővíteni kell a közlekedési célú közterületet, másrészt a szerkezeti
tervi fejezetben foglalt okok alapján meg kell teremteni Kistótfalu új nyugati „városkapujának” és a Dózsa
Györgyűt szerkezeti szerepéhez méltó településkép kialakulásának a lehetőségét. A szabályozási terv jól
láthatóan foglalkozott ezzel a kérdéssel, ugyanis a telek be nem építhető része a Dózsa György út két oldalán „felszakad”, nyilván annak érdekében, hogy kialakulhasson egy új, a Dózsa György utcára merőleges
telekosztás és egy új, a kelet-nyugati tengely felé forduló utcakép.
Kistótfalu azonban rendelkezik még kellő mennyiségű belső fejlesztési tartalékkal az Arany János utca
környezetében ezért nem valószínű, hogy a község ebbe az irányba fejlődjön. Ezért nem okoz problémát,
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hogy az új tervezett kerékpárút a mostani vonalvezetéssel el vágja az északi oldalt a közvetlen közútcsatlakozás lehetőségétől. Nem is lehetne a kerékpár út csomópontját nyugatabbra mozdítani, mert éppen ez
az a pont, ahol a bevágásban haladó földút eléri a környező terepszintet.
Ezen a helyzeten alapvetően majd a Bisse felé vezető új út megépítésekor lehet és kell változtatni, hiszen
akkor az út jelenlegi pályaívét közelíteni lehet majd a csatlakozó telkek szintjéhez. Ezzel egy időben, át
lehet és kell, majd helyezni a kerékpár út csatlakozását nyugati irányba, megteremtve ezzel az északi oldalon is egy méltó utcakép kialakulásának a lehetőségét. Fontos megjegyezni itt, hogy az új Bissei út megépítése ennek a területnek a kialakítása tágabb szerkezeti és szabályozási kérdéseket is felvet majd, amit
egy részletes vizsgálatban kell majd akkor tisztázni. (belterület határának a rendezése, új javasolt telekalakítás, egy új szerkezeti tengely létrehozása, az építés részletes szabályainak a meghatározása stb.)
A szabályozás jelen módosításban azonban az alábbiak szerint javasoljuk módosítani:

Közlekedési és közműterület (Köu-1)
A tervezett kerékpárút létesítményének telkét szükségszerűen Településszerkezeti jelentőségű közlekedési
és közműterületbe kell sorolni. (Köu-1) Rövid távon, ez helyet biztosít a megvalósuló új kerékpáros létesítménynek, hosszú távon, a kerékpáros csatlakozás nyugatra tolásával pedig ez a község közterületi előterévé válik majd.

Telek be nem építhető része
A telek be nem építhető részének elhagyását az új közterület geometriához igazítjuk az északi oldalon,
egy teleknyi területtel, fenntartva ezzel az elvi lehetőségét a Dózsa György út felé forduló, városképileg
kiemelt jelentőségű beépülése érdekében.

Lakóterület (Lf)
A tervezett változások több szempontból is érinthetik a lakóövezetet.
A)
Technikai, de fontos kérdés, hogy a jelenlegi övezeti paraméterek lehetővé teszik-e a szükséges
telekosztást. A tervezett telekalakításhoz a Lf jelű övezet feltételei adottak
B)
Egy következő fontos kérdés, hogy a jelenlegi övezeti besorolás vajon alkalmas-e a „kapu funkciók”, a falusi turizmus, vendéglátás, szállás stb. funkciók befogadására:
A hatályos helyi építési szabályzat 7. § (1) pontja alapján:
A területek elsősorban lakóépületek elhelyezésére szolgálnak, de elhelyezhető más az OTÉK-ban meghatározott funkciójú épület is az ott meghatározott feltételekkel – az üzemanyagtöltő állomás kivételével.
A 2012. augusztus 8.-án hatályos OTÉK 14. § pedig a falusias lakóövezetre az alábbiakat mondja:
(1) A falusias lakóterület legfeljebb 7,5 m-es épületmagasságú lakóépületek, a mező- és az erdőgazdasági építmények, továbbá a helyi lakosságot szolgáló, nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató és kézműipari építmények elhelyezésére szolgál.
(2) A falusias lakóterületen elhelyezhető:
1. lakóépület,
2. mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény,
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3. kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
4. szálláshely szolgáltató épület,
5. kézműipari építmény,
6. helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
7. sportépítmény,
8. üzemanyagtöltő.
(3) A falusias lakóterületen elhelyezhető a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású
egyéb – nem nagyüzemi – gazdasági tevékenység céljára szolgáló építmény is.
Ezek alapján úgy látszik, hogy funkcionális értelemben sincs szüksége az övezeti előírások módosítására!
C)
Vizsgálni szükséges továbbá, hogy ha elkezdődik a Dózsa György út érintett szakaszán a telekosztás és beépítés, akkor vajon a meglévő szabályok alkalmas-e az új beépítés orientálására. A HÉSZ 7.§
(5) pont alapján a beépítés módja „K”, vagyis kialakult. A HÉSZ 2. § a „kialakult állapot” kapcsán az alábbiak szerint fogalmaz.
„ K ” k i a l a k u l t á l l a p o t . Kialakult állapot azt jelenti, hogy a terület kialakult rendezettsége megfelelő,
új építés, vagy bővítés esetén a beépítés hagyományos rendjét kell betartani, építési engedélyt az illeszkedés elvének figyelembevételével lehet kiadni. Kialakult állapotra vonatkozó előírást kell használni az
épületnek az övezeti előírásokban „K” betűvel meghatározott jellemzőivel kapcsolatban. Amennyiben az
alkalmazható jellemzők nem magától értetődőek, azokat elvi engedély keretében kell tisztázni. A jellemzőket az építési hatóság határozza meg az önkormányzati-, annak hiányában a megyei főépítész állásfoglalásának figyelembevételével.
Ezek alapján az látszik, hogy a tervezett új épületeteket oldalhatáros beépítési helyen belül kell majd elhelyezni, ami összhangban lesz így a már kialakult utcaképpel.
Összességében elmondható ezért, hogy a Lakóterület (Lf) övezeti besorolásán semmilyen szempontból
sem szükséges változtatni.
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Kivágat a hatályos megyei területrendezési tervből

Közlekedés
Hálózati összefüggések
A tervezett új kerékpárút a hatályos megyei területrendezési tervben ábrázolt új mellékút nyomvonalához
illeszkedik, aminek kulcs szerepe van Bisse – Áta - Kistótfalu települések térségi együttműködésében. Az
új szerkezeti tengely ráadásul a térség kelet-nyugati átjárhatóságának a megteremtésében is kulcs szerepet játszik. A tervezett új mellékút egy ma is létező földút nyomvonalát követi. Kistótfalu közigazgatási
határán belül ez a földút a Németi patak helyileg védett mocsaras ligetes völgyének és a nagytáblás művelésű mezőgazdasági területek határán fut végig, a tervezett új kerékpárút pedig ehhez igazodik az északi
oldalon, figyelembe véve a 16m-es szabályozási szélességét a tervezett útnak.
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Tervezett állapot ismertetése
A tervezett létesítmények a vonatkozó „Kerékpározható közutak tervezése” előírás szerinti paraméterekkel kerülnek megtervezésre, az alábbiak szerint:
-

2,55 m burkolatszélesség, kétoldali, 0,50 m széles, nemesített padkával ellátva,
1:1,5 hajlású töltés, illetve bevágási rézsűk,
1,5 m-t meghaladó szintkülönbségek, átereszek esetén 1,4 m magas kerékpáros korlátok kerülnek
elhelyezésre,
hatósági egyeztetés nyomán a kerékpárutakon terelővonalak és úttest szélét jelző vonalak kerülnek elhelyezésre,
a földút csatlakozásoknál a sárrázókkal ellátott földutak fölérendeltek.
ingatlancsatlakozásoknál a kerékpárút fölérendelt elsőbbségű.

A létesítmények mentén min. 4 m széles útterület megtartásra kerül, illetve ennek hiányában kiszabályozásra kerül.
A párhuzamos földutak a minimálisan szükséges mértékben korrigálásra kerültek több helyen, annak érdekében, hogy:
-

a keresztezések forgalombiztonsága megfelelő legyen,
magassági értelemben átereszek, árkok elhelyezhetőek legyenek,
csökkenjen a kisajátítandó területek száma és/vagy mérete,

A földutak korrekcióira az e-UT 03.01.13 - Mezőgazdasági utak tervezése vonatkozik. A kerékpárút-földút
csomópontokban a földutakon mindkét irányban aszfaltburkolatú sárrázók épülnek, egyébként a burkolat
zúzottkő, a burkolatszélesség 3,0 m kétoldali 0,50 m széles padkával.
A létesítmény menti ingatlanok csatlakozásai – amennyiben az jelenleg legalább nagyjából biztosítva van
– a kerékpárúton 15 helyett 20 cm vastag Ckt alapréteggel kerülnek kialakításra, a földeket a meglévő
földutakkal zúzottkő burkolatú rámpák kötik össze, lehetőség szerinti R=8 m-es saroklekerekítésekkel,
jellemzően 4-8% körüli hossz-eséssel. Az ingatlancsatlakozásokat párban (1 db/két telek) helyeztük el,
létesítésükhöz a tulajdonosok hozzájárulása, vagy a terület kiszabályozása szükséges.
A tervezett létesítmények dombos környezetben helyezkednek el. Emiatt a vízelvezetésre külön szakági
szakvélemény készült, amely az érintett területen megváltozó lefolyási viszonyokat, vízhozamokat, vízsebességeket figyelembe véve szolgáltatta a vízelvezetés tervezéséhez szükséges alapadatokat (árokmélység, burkolási szükség, áteresz méretek, határsebességek, stb.). A hegy felőli oldalon minden esetben
árok került megtervezésre, de tervezésre került árok néhol domb felőli oldalon is, a gépjárművel való ráhajtást, illetve a rézsűláb véletlen beszántását megelőzendő.
A domb felől érkező csapadékvizeket a Németi patakba árokban elvezetni célszerűtlen lett volna – vagy
hosszú árkok építése, kiszabályozása szükséges, vagy túlzottan nagy kapacitású árkok építése pl. Bisse
irányába – ezért a természetes mélypontokhoz közel, csapadékvíz eloszlató árkok kerültek megtervezésre. A méretezett árkok olyan, vízszintes körömvonalú, kimosásveszélyes helyeken burkolt medrű létesítmények, amelyek kisebb-közepes csapadékokat nagyrészt tároznak, nagyobbakat túlfolyó jelleggel, a
kerékpárút mentén 10-20 m hosszon egyenletesen átengednek a völgy felé. A méretezés szerint ezek a
túlfolyt mennyiségek 4 éves csapadékok esetén magasságukat és sebességüket tekintve nem okoznak
eróziót, kimosást. Létesítésükhöz mindenképpen szükséges a tulajdonos hozzájárulása.
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A meglévő állapot szerint, a települések között létezik út művelési ágú terület, azaz jogilag összefüggő
közterület. A valóságban ehhez képest a jellemzően mezőgazdasági, illetve valamilyen részben vadászati
forgalom a legkedvezőbb nyomvonalakat járda ki, így a földutak valójában jellemzően szántó, erdő, illetve
egyéb telkeken alakultak ki.
A kerékpárút tervezésekor úgy kellett eljárni, hogy a közút számára létesített telkekből csak annyit foglaljon el a kerékpárút, hogy távlati útépítés esetére min. 4 m széles közterület maradjon a telekből. Emiatt
sok esetben a kerékpárút már eleve részben vagy egészben magánterületre került elhelyezésre.
A meglévő földutak esetében nem célja jelen tervezésnek azok szabályozása, vagy közterületre való áthelyezése, ha azok egyébként nem érintettek (pl. Bisse északi részén).

Tájépítészet
A tervezett kerékpárút Bisse és Kistótfalu közötti szakasza nyugati irányból a Kossuth Lajos utcára becsatlakozó földút mellett éri el a belterületet, érintve a 30/1 és 30/2 helyrajzi számú lakóingatlanokat. Az érintett telkek övezeti besorolása falusias lakó övezet, a valós területhasználat szempontjából azonban mindkét telek két részre osztható: K-i részük hagyományos lakófunkciót hordoz, míg Ny-i részük mezőgazdasági művelés alatt álló terület. A kétféle területhasználat kerítéssel elhatárolt, jól elkülöníthető területegység, melyek tájkarakter szempontjából is élesen elválnak egymástól. A lakott rész a belterületi településképhez kapcsolódik, míg a nyugati rész a környék mezőgazdasági tájkarakterébe illeszkedik. A tervezett
kerékpárút a mezőgazdasági művelésű nyugati részen halad keresztül a kerítések előtt becsatlakozva a
közlekedési területbe (módosítással érintett terület), a kerítéssel határolt lakó részt ezáltal nem érinti.
A tervezett módosítás nem akadályozza a település zöldfelületi rendszerének folytonosságát, hiszen a
környék laza beépítése és a külterület közelsége elegendő növényzettel fedett területet biztosítanak. Az
érintett területeken a mezőgazdasági hasznosítás miatt az eddigiek során sem tudott olyan díszítő értékkel rendelkező zöldterület kialakulni, amely akár ökológiai, akár esztétikai, akár használati szempontból
megőrzésre érdemes lenne. A terület közvetlen környezetében meglévő zöldfelületi elemek és a külterület
zöldfelületi rendszere képesek átvenni az érintett terület szerepét.
Kistótfalu természetvédelmi és tájvédelmi területei a következő ábrán láthatóak:
A tervezett kerékpárút viszonyulását a Kistótfalut érintő természetvédelmi és tájvédelmi kategóriához a
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következő táblázat foglalja össze:

Védett övezet megnevezése

Kerékpárút által érintett

Natura2000 (Tenkes HUDD20001)

NEM

Nemzeti ökológiai hálózat

NEM

Tájképvédelmi övezet

IGEN

A védett területekkel kapcsolatos természetvédelmi célkitűzések megvalósulását a rendezési tervi módosítás nem befolyásolja, a környék természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az
ökológiai kapcsolatok zavartalan működése továbbra is biztosítható a területen. Kistótfalu esetében a
tájképvédelmi övezet elsődlegesen a Tenkes jellegzetes tájkaraktert formáló látványának megőrzését
szolgálja. A módosítással érintett terület ennek az övezetnek az É-i szélén található, így elhelyezkedéséből
és a tervezett módosítás jellegéből adódóan sem a tájjelegben, sem a hagyományos tájhasználatban nem
keletkezik kár. A megvalósulás során a védett tájképet kedvezőtlenül befolyásoló épület/építmény nem
jelenik meg.
A módosítással érintett szakaszon a tervezett kerékpárút mentén javasolt egyoldali fasor telepítése őshonos fafajból. A fasor vonalas tájalkotó elemként két fontos szerepet töltene be:
összeköttetést biztosít a belterületi és a külterületi zöldfelülethálózat között
vizuális átvezetést nyújt a belterület és a külterület között.
Javasolt fafajok: ezüsthárs, mezei juhar, mezei szil, virágos kőris.
A két érintett lakóingatlan kerítése mentén 1,5-2 m magas, őshonos fajokból telepített sövény kedvező
lehet a szomszédos területhasználatok egyértelmű lehatárolására és a takarás biztosítására. Javasolt fajok: galagonya, som.

Környezetvédelem5
A 314/2012 (XI.8) Kormány rendelet alapján, továbbá a 2/2005. (I.11) Korm. rendelet alapján a település
egészére készülő településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv készítése esetén
környezeti értékelést kell készíteni. Jelen nyomvonalas létesítmény építéséhez külön Környezetvédelmi
munkarész készült, a kerékpár út várható környezeti hatásainak elemzésére. Az értékelés legfontosabb
megállapításai a következők:
Összefoglalóan megállapítható, hogy a tervezett terület-felhasználat módosítások környezet- és természetvédelmi szempontból megvalósíthatók. A követelmények figyelembe vételével, történő tervezéssel,
illetve azok következetes betartatásával zavaró hatás nem prognosztizálható a módosítások következtében.
A településrendezési eszközök módosítása során elvégzett helyzetfelmérés és helyzetelemzés alapján
megállapítható, hogy a településrendezési eszközök pontosítása, módosítása a környezethasználat minőségét nem, vagy kedvező irányba változtatja meg.

5

A részletes környezetvédelmi alátámasztó munkarészt lásd 4..számú melléklet
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Kivágat az Előzetes Régészeti Dokumentáció 2. számú mellékletéből

Örökségvédelem
A tervezett fejlesztés a településrendezési terveken jelölt nyilvántartott régészeti lelőhelyet, vagy régészeti
érdekű területet nem érint, azonban az Előzetes Régészeti Dokumentáció (lásd 3. számú melléklet), a helyszíni bejárás során három új régészeti lelőhelyet azonosított : (1) Kistótfalu- Nyugati-dűlő (neolitikum,
bronzkor, római kor); (2) Kistótfalu – Lapos-rét felett (őskor, bronzkor, Árpád-kor); (3) Kistótfalu – Derékiföld (őskor, neolitikum, bronzkor, vaskor, római kor, Árpád-kor.
Ezeknek a területeivel a szerkezeti és szabályozási tervlapok kiegészülnek.

22

Kivágat az E-közmű

Közművek
A település közműellátása szinte kizárólag nyugati irányból történik, ez alól az egyetlen kivételt a Bisse
felöl érkező, Drávanet Zrt tulajdonában lévő, alépítményben futó regionális szerepű vezetéke jelent. Ez a
vezeték a tervezett kerékpárút tervben figyelembe lett véve ezért a közműellátáshoz kapcsolódó egyéb
szabályozási teendő nincs. Ezzel együtt, a külterületi szabályozásban jelölt 50 méteres be nem építhető
sávot fenntartjuk a később esetleg szükségessé váló vonalas infrastruktúra fejlesztéseknek.

23

Biológiai aktivitásérték számítás
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény7. § (3) bekezdés b) pontja
értelmében, újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet.
Jelen eljárásban foglalt módosítások során, újonnan beépítésre szánt terület kijelölése nem történik, biológiai aktivitás érték számítást végezni nem kell.

Területi mérleg
A módosítás során az alábbi területi változások történtek az egyes övezetek tekintetében:
Hatályos szabályozás övezete
Má

Tervezett szabályozás övezete
Köu-1

Terület (m2)
15.912

E6

Köu-1

318

Lf

Köu-1

1.718

Az érintett erdőterülettel kapcsolatban fontos látni azonban, hogy a BMTrT Erdőtelepítésre javasolt övezete érinti a nyomvonalat, a szerkezeti terv ezt a

Mezőgazdasági általános

Má

488

453

1.6

451,4

92.5

megfelelés

terület (%)
BMTrT-hez
képest

terület (ha)
új TSZT

változás (ha)

terület (ha)
TSZT

Jele

terület (ha)
BMTrT

Területfelhasználás

igen

A nyomvonal érinti az Övezetet, azonban az Országos Erdőállomány Adattárban nem szerepel a
nyomvonalat érintő erdőterület. A megjelölt területen hasznosított 5. osztályú szántóterület, kivett
mocsár, illetve rét művelési ágú területek találhatóak, melyeken az erdőterület kijelölése nem javasolható a nyomvonalat érintően.
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A nyomvonal érint egy a szerkezeti terv nem jelölt, de a BMTrT-ben erdőtelepítésre javasolt területet.
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II.

JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK

A településszerkezeti tervet módosító önkormányzati határozat tervezete
Kistótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
../2020. (…..) sz. határozata
a HÉSZ 2020. évi I. módosítási eljárásához kapcsolódóan a településszerkezeti terv
jóváhagyásáról szóló 84/2004. (VI.15.) számú határozat módosításáról

1.) A Képviselő-testület a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 9. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján úgy dönt, hogy a község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének 2007.
évi és 2018. évi módosításával összhangban az előterjesztéshez csatolt rajzi és szöveges munkarészek
megalapozásával a határozat 1. számú mellékletében ábrázoltak szerint módosítja a 84/2009. (IX.8.)
számú határozattal megállapított településszerkezeti tervet.
2.) A Képviselő-testület felkéri Hollóvári Magdolna polgármestert, hogy az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (4) bekezdése alapján a jelen határozat 1.) pontja
szerint módosított tervnek gondoskodjon a nyilvánosságáról, valamint a Korm. rendelet 43. §-a szerint
15 napon belül küldje meg a tervet, és az arra beérkezett, figyelembe nem vett vélemények elvetése indokolását az azok véleményezésében részt vett államigazgatási szerveknek és szakmai vizsgálat céljából az Állami Főépítésznek, majd ezt követően az önkormányzat irattárában is archiválja.

Határidő:
Felelős:
Kapják:

2020…….
Hollóvári Magdolna polgármester
Hollóvári Magdolna polgármester
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Kistótfalu Községi Önkormányzata Képviselő-testületének …./2020. (....) számú határozatának 1. számú melléklete

KISTÓTFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE
T-1 tervlap kivágata
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A HÉSZ módosító rendeletének tervezete
Kistótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (III.28.) rendeletével és a 8/2007.
(XI.15.) rendelettel módosított, a község Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának
megállapításáról szóló 18/2004 (VI. 16.) önkormányzati rendelet.

Kistótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2020. (… ...) önkormányzati rendelete
a község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 18/2004.
(VI.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kistótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában 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) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze véleményének kikérésével, valamint a 314/2012. (XI.8.)
Korm. rendelet 40. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró, a Korm. rendelet 9.
melléklete szerinti államigazgatási szervezetek a településfejlesztéssel, településrendezéssel településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 7/2017. (VI.28.) önkormányzati rendeletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró természetes személyek és szervezetek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
A község szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának megállapításáról szóló
18/2004 (VI. 16.) számú rendelet 1. mellékletének SZ-1 jelű tervlapja a jelen rendelet 1. mellékletében szereplő tervlapon ábrázolt rész vonatkozásában, annak normatartalma szerint módosul.
2. §
A község szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának megállapításáról szóló
18/2004 (VI. 16.) számú rendelet 1. mellékletének SZ-1 jelű tervlapja a jelen rendelet 2. mellékletében szereplő tervlapon ábrázolt rész vonatkozásában, annak normatartalma szerint módosul.
3. §
E rendelet az elfogadást követő napon lép hatályba.

Hollóvári Magdolna
polgármester

Spánné Csalos Beáta dr.
jegyző

Záradék:
Megalkotta: a Képviselő-testület a 2020. …… ..-i ülésén.
Kihirdetve: 2020. ……………..-án.
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1. számú melléklet a ../2020. (…..) önkormányzati rendelethez

KÜLTERÜLETI SZABÁLYOZÁS
A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1. SZÁMÚ MELLÉKLETÉNEK SZ-1 JELŰ TERVLAPJA
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2. számú melléklet a ../2020. (…..) önkormányzati rendelethez

BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁS
A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1. SZÁMÚ MELLÉKLETÉNEK SZ-2 JELŰ TERVLAPJA
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