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V Á R D O M B  K Ö Z S É G  

T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I  T E R V E  

2018. 

 

I. BEVEZETÉS 

 

 

1. Munkaindító döntés 

Várdomb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 45/2017. (V. 23.) számú határozatával 
döntött új településrendezési eszközök elkészíttetéséről. 

 

2. Előzmények 

1. Várdomb község Településszerkezeti terve - elfogadva az 54/2006. (XI. 15.) számú kt. 
határozattal; 

2. Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (XI. 30.) önkormányzati 
rendelete Várdomb község helyi építési szabályzatáról; 

3. Várdomb Község Településfejlesztési Koncepciója – megállapítva az 59/2018. (VIII. 29.) számú kt. 
határozattal. 

4. Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (V. 30.) önkormányzati 
rendelete Várdomb község településfejlesztésével, településrendezésével és településképi 
eljárásaival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól; 

5. Várdomb Község Településképi Arculati Kézikönyve – elfogadva a 107/2017. (XII. 13.) számú kt. 
határozattal; 

6. Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (XII. 19.) önkormányzati 
rendelete a településkép védelméről. 

 

 

3. A településrendezési terv elkészítésének rövid leírása: 

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2017. (III. 13.) sz. határozata 
értelmében el kell készíteni a település teljes közigazgatási területére vonatkozóan a hatályos 
jogszabályok előírásainak megfelelő új településrendezési eszközöket. A tervkészítésre az 
Önkormányzat a szekszárdi Meridián Kft-vel kötött szerződést.  

A Településképi Arculati Kézkönyv és Településképi rendelet már elkészült és elfogadásra került. 
Ezek, továbbá az új településfejlesztési koncepció képezik az új településszerkezeti terv és Helyi 
Építési Szabályzat alapját. 

A településszerkezeti tervben kell megállapítani a táj, az épített és a természeti környezet 
alakításának és védelmének területfelhasználással összefüggő módját, valamint ki kell jelölni a 
település fejlesztésének területi irányait. A településszerkezeti tervben meg kell határozni a település 
egyes területrészeinek területfelhasználását, továbbá a település működéséhez szükséges műszaki 
infrastruktúra elemeknek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését. 
(EljR. 9. § (2)) 
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HATÁROZATI JAVASLAT TERVEZET A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYÁSÁHOZ 

 

 

Várdomb Község Képviselő-testülete 

…/2019. (…..) számú határozata 

Várdomb község Településszerkezeti tervének elfogadásáról  

 

 

Várdomb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdése és a településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 9. § előírásai 
alapján az alábbi döntést hozza: 

 

Várdomb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Várdomb 
község Településszerkezeti tervét az alábbi mellékletekkel jóváhagyja: 

 

Településszerkezeti tervlap: 1. melléklet 

Településszerkezeti terv leírása: 2. melléklet 

Változások ütemezése: 3. melléklet 

Település területi mérlege: 4. melléklet 

Területrendezési tervvel való összhang igazolása: 5. melléklet 

Biológiai aktivitásérték számítás eredménye: 6. melléklet 

 

Várdomb, 2019. ………………………….. 

 

 

……………………………………                                                 ……………………………………. 

     polgármester                        jegyző 
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1. melléklet 

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének  ……………………. sz. határozathoz 

 

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVLAP  
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2. melléklet 

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének  ……………………. sz. határozathoz 

 

II. VÁRDOMB KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA 

 

1. A tervezési terület felhasználása 

 

A község belterülete és a külterületen található mezőgazdasági üzemi jellegű területek jellemzően 
beépítésre szánt területi, a külterület erdő, szántó, rét-legelő, szőlő-gyümölcsös-kert művelési ágú 
területei, továbbá vízfelületei, zöldterületei és közlekedési út-területei beépítésre nem szánt terület 
besorolást kapnak.  

  

I. Beépítésre szánt területek 

1. Lakóterületek 

1.1. Falusias lakóterülek 

A község belterületének túlnyomó része – a családi lakóházakkal beépített, vagy ilyen célra szánt 
ingatlanok - falusias lakóterület övezetbe kerültek besorolásra, igazodva a kialakult állapotokhoz. Az 
övezetben lakóépületek, mező- és az erdőgazdasági építmények, továbbá a lakosságot szolgáló, 
környezetre jelentős hatást nem gyakorló kereskedelmi, szolgáltató építmények helyezhetők el. 

A község belterületén található beépítetlen közművesített telkek: 

közterület neve        üres telek (db) hrsz. 
Ady Endre u. - 
Ady Endre köz 3 481/12, 481/14, 481/17 
Dózsa Gy. u. 2 187, 191 
Fenyő sor - 
Gábor Áron u. 7 320, 326/2, 328/2, 328/4, 333/2, 381/2, 368 
Hegyalja u. 5 390/5, 390/31, 390/51, 390/52, 390/73,  
Józan dűlő 3 147, 190/7, 192/2 
Kis u. 1 151/17 
Kossuth L. u. 3 114, 231, 429/2 
Petőfi S. u. - 
Pilisi u. 4 390/36, 390/37, 390/38, 390/41,  
Római u. - 
Táncsics M. u. -                                                                   . 
 
összesen: 28  

A jóváhagyott településfejlesztési koncepcióval összhangban a jövőben várható lakásépítési igények 
kielégítésére 37 db telek kijelölésére is sor kerül a tervben a Petőfi utcától nyugatra lévő belterületi 
részen. 

A falusias lakóterületek megengedett legnagyobb beépítési sűrűsége: 0,5. A területre vonatkozó 
közüzemi közművesítettség mértéke: a szennyvíz-csatornával ellátott területeken teljes, a többi 
részen (Gábor Áron u., Újberekpuszta) részleges. 
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Ezen túlmenően a kialakult intenzív beépítettség miatt a község egyes aprótelkes lakóterületeit is 
falusias lakóterületbe célszerű sorolni. (Kossuth u. 25/2 – 87. sz., Petőfi u. 3 – 26. sz., Dózsa Gy. u., 
Művelődési háztól DNY-ra fekvő tömb). 

 

2. Vegyes területek 

Településközpont területek 

A községháza és iskola, templom tömbje, valamint a művelődési ház és a vendéglő sorolandók 
településközpont területbe. 

A jövőbeli fejlesztések vagy új intézmények elhelyezése esetén is lehetőleg e környéken célszerű az 
intézményeket elhelyezni.  

A településközpont terület megengedett legnagyobb beépítési sűrűsége: 1,5. A terület 
közművesítettsége teljes. 

 

3. Gazdasági területek 

3.1. Kereskedelmi, szolgáltató területek  

A kereskedelmi, szolgáltató területek elsősorban környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági 
tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgálnak. Kereskedelmi, szolgáltató területbe kerülnek a 
Kossuth L. u. 602/1 – 602/6 hrsz-ú ingatlanok, a 0102/15 hrsz-ú ingatlan, valamint az ettől délre 
található ingatlanok egy része. 

 Az övezet megengedett legnagyobb beépítési sűrűsége 1,5. A területre vonatkozó közüzemi 
közművesítettség mértéke teljes. 

3.2. Általános gazdasági területek 

Az általános gazdasági terület környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari és mezőgazdasági 
üzemi tevékenységi célú, továbbá kereskedelmi, szolgáltató és raktár rendeltetésű építmények 
elhelyezésére szolgál. A község délkeleti részén az egykori gépállomás környéke általános gazdasági 
területbe sorolandó. 

Az általános gazdasági terület megengedett legnagyobb beépítési sűrűsége 1,0. A területre 
vonatkozó közüzemi közművesítettség mértéke: teljes. 

4. Különleges területek 

Beépítésre szánt különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyeken az elhelyezhető 
építmények rendeltetésük miatt jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre, vagy a környezetük 
megengedett külső hatásaitól is bizonyos fokú védelmet igényelnek.  

4.1. Különleges közmű-elhelyezési terület 

Különleges közmű-elhelyezési területbe tartozik a községi vízmű, a víztorony és a gázfogadó állomás 
telke.  

A terület megengedett legnagyobb beépítési sűrűsége 0,5. A területre vonatkozó közüzemi 
közművesítettség mértéke teljes. 

4.2. Különleges mezőgazdasági üzemi terület  

A terület elsődlegesen mezőgazdasági üzemi épületek (állattartó épületek, terménytároló- és 
feldolgozó épületek, mezőgazdasági géptároló és gépjavító épületek) elhelyezésére szolgál. Ebbe az 
övezetbe került besorolásra Újberekpuszta és Óberekpuszta majorja.  
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A mezőgazdasági üzemi terület megengedett legnagyobb beépítési sűrűsége: 1,0. A területre 
vonatkozó közüzemi közművesítettség mértéke hiányos. 

4.3. Különleges pince-présházas terület 

Különleges pince-présházas területbe kerül besorolásra a jellemzően szőlőhegyi területekhez 
kapcsolódó présházas beépítésű kisméretű telkek csoportja. 

A terület megengedett legnagyobb beépítési sűrűsége 1,0. A területre vonatkozó közüzemi 
közművesítettség mértéke hiányos. 

 

II. Beépítésre nem szánt területek: 

5. Erdőterületek 

A tervben az erdők elsődleges rendeltetés szerinti besorolása (védelmi, gazdasági és közjóléti erdők) 
az illetékes erdészeti szervek adatszolgáltatásának figyelembe vétele mellett történt.   

5.1. Védelmi erdőterületek  

Védelmi erdőterületbe a talajvédelmi, mezővédő, településvédelmi és műtárgyvédelmi kategóriába 
sorolt erdőterületek tartoznak. Kisebb védelmi erdőterület található a belterülettől keletre lévő 
mélyfekvésű területen, valamint a szőlőhegyek egyes beerdősült részein. 

5.2. Gazdasági erdőterületek 

A község nyugati közigazgatási határa mentén kisebb erdőfoltok jelentek meg, melyek gazdasági 
erdőterületbe soroltak.   

6. Mezőgazdasági területek 

6.1. Általános mezőgazdasági területek 

A község külterületének szántó- és gyep művelési ágú földrészletei jellemzően általános 
mezőgazdasági terület besorolást kaptak. A mezőgazdasági területen a növénytermesztés, az 
állattartás és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos, a saját termék feldolgozására, 
tárolására és árusítására szolgáló építmények helyezhetők el.  

6.2. Kertes mezőgazdasági területek 

A község hagyományos zártkerti területei kertes mezőgazdasági területekbe kerültek besorolásra. 

7. Zöldterületek 

A zöldterület állandóan növényzettel fedett közterület, amely a település klimatikus viszonyainak 
megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a pihenést és testedzést szolgálja.  

A község területén a község északi részén, az Ady Endre köz elején lévő közterület, és Újberekpuszta 
út menti részén fekvő közterület közkert, a község déli részén a Sárpilis felé vezető út melletti tó és 
szabadidő-terület közpark besorolást kapott. 

8. Beépítésre nem szánt különleges területek 

8.1. Beépítésre nem szánt különleges temető terület 

Beépítésre nem szánt különleges temető területbe a község temetőjének területe sorolt. A terület 
megengedett legnagyobb beépítési sűrűsége 0,1. A területre vonatkozó közüzemi közművesítettség 
mértéke a községi temetőnél teljes.  

8.2. Beépítésre nem szánt különleges szabadidő terület  
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Beépítésre nem szánt különleges szabadidő területbe a belterülettől keletre fekvő vízmű melletti 
önkormányzati tulajdonú terület sorolt. A területet az Önkormányzat szabadidő-sport tevékenységre, 
illetve kedvező lehetőség esetén megújuló energia hasznosítására kívánja használni.     

A terület megengedett legnagyobb beépítési sűrűsége 0,3. A területre vonatkozó közüzemi 
közművesítettség mértéke hiányos. 

9. Vízgazdálkodási területek 

Vízgazdálkodási területbe tartoznak a község területén lévő vízfolyások, árkok ingatlanai. 
 

10. Közlekedési és közműterületek 

Közlekedési és közműterületbe tartoznak a község meglévő és tervezett közútjainak és 
vasútvonalának területei. 
 

 

2. Tájrendezés és természetvédelem 

 

A település két természetföldrajzi kistáj, a Tolnai-Sárköz és a Szekszárdi-dombság határán fekszik.  

A település síkvidéki részei a Sárközhöz tartoznak. A település nyugati része a Szekszárdi-dombság 
kistájhoz tartozik. A Szekszárdi-dombság a Tolnai-dombsághoz, mint középtájhoz tartozik. 

A flóraelemek földrajzi elterjedése szolgáltat alapot a föld felületének florisztikai, növényföldrajzi 
felosztására. Várdomb a növényföldrajzi besorolás szerint magyar vagy pannon flóratartományhoz, a 
Dél-Dunántúli flóravidék (Praeilliricum) tartozik.   

A Sárköz jellemző növénytársulása az ártéri ligeterdő, a tölgy – kőris – szil (Fraxino pannonicea-
Ulmetum), a fűz – nyár- éger (Salicetum albae fragilis) és a homoki tölgyesek közül a gyöngyvirágos 
tölgyes (Convallario-Quercetum roboris). 

Szekszárdi-dombság jellemző növénytársulása a cseres - kocsánytalan tölgyes (Quercetum petraea-
cerris) és a gyertyános - kocsánytalan tölgyes (Querco petraea-Carpinetum) volt. Mindkét 
növénytársulás állományalkotó fő fafaja a Quercus petrea (Kocsánytalan tölgy), főbb fafajok a 
következők: Quercus cerris, Carpinus betulus, Acer pseudoplatanus. 

A terület állatvilágára a természetes növénytakaró csökkenése miatt jellemző a faj- és egyedszám 
csökkenés. A fauna szempontjából legértékesebb területek a patakok mentét kísérő fűz-nyár 
ligeterdők és rekettyefűz cserjések, valamint a tavak elláposodott medre. Ezekek a területeknek a 
gerinctelen és gerinces faunája egyaránt gazdag, védett fajokban bővelkedő. 

A település alapvetően mezőgazdasági jellegű ezt támasztja alá a mezőgazdasági területek nagy 
aránya. A település közigazgatási területének 83 %-a termőterület, amelynek megoszlása a 
következő: 4% erdő, 8,4 % gyep, legelő, 4,2 % gyümölcsös, 21,4 % kert, 36 % szántó, 26 % szőlő. 

Legnagyobb arányú a szántóföldi növénytermelés. Fő termények a búza, kukorica, napraforgó, repce. 
Szántóföldek találhatók a nyugati oldalon is az egykori szőlő területek egy részén. 

A domboldal nagy részén mai is szőlőművelést folytatnak. A település szőlőhegye a belterület nyugati 
részén található. A szőlőterületeken megtalálható a kisparcellás, gyümölcsössel vegyes terület és a 
teraszos művelésű nagyüzemi táblás terület is.  Az erdőterületek aránya alacsony, jóval alatta marad 
az országos átlagnak (20 %). 

A domboldalak délnyugati részen található erdők elsődleges rendeltetése talajvédelmi, elegyes 
akácos erdők. A sík területen, a település belterületétől keleti irányban található 4,46 hektáros erdő 
elsődleges rendeltetése településvédelmi, nemes füzes erdő.  
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Javaslatok 

A talaj termelékenység és a hozamnövelés további fokozása, illetve a termőhelyi adottságokhoz 
alkalmazkodó művelés érdekében a következő szempontokat kell figyelembe venni: 

 A mezőgazdasági területrendezés keretében új mezővédő erdősávok létesítése, a 
mezőgazdasági növények szélvédelmének fokozására és a tájkép gazdagítására. 

 A szántó területeken előtérbe kell helyezni a szerves trágya használatát a túlzott 
műtrágyázással szemben, amely a talajvíz és a felszíni vizek nitrátosodásához vezet.  

 A talaj védelmét szolgálja a művelési módnak megfelelő vetésforgó kiválasztása, valamint a 
művelés előnyös irányának a meghatározása, amely csökkenti az erózióveszélyt. 

 A mélyebben fekvő, lefolyástalan területeken az intenzív mezőgazdasági termelés 
gazdaságtalan. Ezeken a területeken extenzív állattartás javasolt. 

 A meredek hegyoldalak, melyeken a szőlőművelése nem gazdaságos, erdősítését elő kell 
segíteni.  

 A Szekszárdi Történelmi Borvidék részeként növelni kellene a szőlőterületek nagyságát. A 
szőlőhegyen szántóföldekké alakított területekre szőlő visszatelepítését kell szorgalmazni.  A 
borturizmus részeként a kisebb szőlőterületek védelme és fejlesztése is fontos lenne. 

 

TÁJI, TERMÉSZETI ÉRTÉKEK VIZSGÁLATA 

Várdomb nem szerepel a ramsari listán, és a községben nincs Natura 2000 terület. 

Ökológiai folyosó övezete húzódik a Szekszárd-Bátai főcsatorna mentén, amely nem érinti a 
települést, csak a közigazgatási határral szomszédos. 

Várdombon tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek lehatárolása az Országos 
Területrendezési terv és a Megyei területrendezési Terv alapján történt. Ezek a területek a település 
közigazgatási területének nyugati oldalán, a dombvidéki területet érintik, a belterület határáig. 

 

3. Zöldfelületi rendszer 

 

BELTERÜLETI ZÖLDFELÜLETEK  

Korlátlan használatú zöldfelületek 

Kitelepítettek emlékparkja (465/43 hrsz.) 

Közkert a Kossuth utca és a Pilisi utca kereszteződésében (426/6 hrsz.) 

Római katolikus templom környezete (387 hrsz.) 

Autóbusz megálló környezete (Kossuth Lajos utca és Gábor Áron utca kereszteződése) 

Művelődési ház előtti zöldfelület 

Jelentős zöldfelülettel rendelkező intézmények 

Általános iskola, óvoda (384 hrsz.) 

Zöldfelületi jellegű intézmények 

Temető (1630 hrsz.) 

Közhasználat elől elzárt zöldfelületek 
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A településen csak családi házas beépítésű lakóterületek találhatók. A településközpontban sűrűbb a 
beépítés, a házakhoz csak kis telek tartozik. A telkek nagy részénél előkert nincs, az oldalkert 
általában gyepes, néhány díszfa, vagy gyümölcsfa található benne. A központtól távolabb eső telkek 
nagyobbak, itt megtalálhatók a szőlős-, gyümölcsös- és veteményeskertek is. Az új utcákban egyre 
inkább dísznövényeket telepítenek.  

Javaslat: 

A településkép javítható a rendezett, parkosított utcákkal és házakkal. Az utcákban lévő közterületi 
zöldsávokban a falusi kertek hagyományos egynyári és évelő virágai ültethetők, ezáltal a település 
környezetének színvonala emelhető. Az örökzöldek számának csökkentése javasolt, mert az örökzöld 
tájidegen, télen csökkenti a benapozást, nyáron nem ad megfelelő árnyékot. 

 

A település zöldfelületeinek értékelése 

A település zöldfelületi ellátottsága jó, egyrészt a külterület jelentős zöldfelületei, másrészt a 
lakóterület magánkertjei miatt. 

A község kevés közterületi zöldfelülettel rendelkezik, nincs közparkja, csak két kisebb közkertje van 
(Kossuth Lajos utca - Pilisi utca kereszteződése és az Ady Endre utcai emlékpark). 

Lehetőség lenne a Kossuth Lajos utca központi részén található terek zöldfelületeit fejleszteni, 
fásítással, virágültetéssel utcabútorok kihelyezésével.  

A településnek nincs sport- és játszótere. Ezeket a tevékenységeket az Általános Iskola udvarán lehet 
csak végezni. Az óvodában és iskolában található játszótereket fel kellene újítani. Közterületi 
játszóteret a közkertekben javasolt kialakítani. 

Az utcák fásításával jelentősen javítható a településkép. Légvezetékek alá kisméretű, vagy gömbfákat 
kell alkalmazni. 

 

 

4. Örökségvédelem 

 

1. Világörökségi és világörökségi várományos területek 

Várdomb község területe nem érintett világörökségi vagy világörökségi várományos helyszínnel, bár 
megjegyzendő, hogy a római kori limes Várdomb területén is keresztül haladt, és római település 
vagy katonai tábor nyomai is ismertek a községben.  

2. Régészeti értékek  

Az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarésze szerint a község viszonylag kicsi 
közigazgatási területén 28 db nyilvántartott lelőhely található. 

Egyedileg védett régészeti lelőhely nem található a közigazgatási területen, nem is javasol a 
hatástanulmány egyedi védettségre nyilvántartott lelőhelyet. Továbbá nem javasol bemutatásra sem 
nyilvántartott lelőhelyet. 

A nyilvántartott lelőhelyek állapotának fenntartását, illetve állapotuknak a mezőgazdasági 
művelés és erózió általi folyamatos pusztulását leginkább a korlátozott hasznosítású mezőgazdasági 
területbe való bevonás, azaz a gyepesítés jelentené.   

A településen található régészeti értékek védelme érdekében be kell tartani a kulturális örökség 
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény vonatkozó előírásait. 



 12 

3. Műemlékek 

A községben 1 műemléki védettségű épület (R.k. templom), és annak jogszabály szerint lehatárolt 
műemléki környezete található. 

Műemléki védelem és műemléki környezet Várdombon 

törzsszám azonosító 
védelem 
státusza 

védelem 
fajtája 

helyrajzi szám cím megnevezés 

4227 8792 
műemléki 
védelem 

műemlék 387 
Kossuth 
Lajos u. 

római katolikus 
templom 

4227 22706 
műemléki 
védelem 

műemléki 
környezet 

129, 132, 386, 
388, 389, 390/1, 
402, 97, 98 

- 
r. k. templom 

műemléki 
környezete 

 

 

4. Helyi védelem 

A községben a helyi védelmet a településkép védelméről szóló 14/2017. (XII. 19.) ök. rendelet 
szabályozza, mely 8 helyi védelem alatt álló objektumot sorol fel.  

Helyi védelem alatt álló építmények 

Sorszám Helyrajzi szám Utca, házszám Megnevezés 

1. 313/4 Kossuth L. utca Kereszt, szoborfülke , emlékmű 

2. 424/2 Kossuth L. utca kereszt 

3. 1630 Temető Kápolna, stációk, kereszt 

4. 252 Petőfi S. u. szobor 

5. 384 Kossuth L. utca 121. épület, kerítés 

6. 386 Kossuth L. utca 125. lakóépület 

7. 387 Kossuth L. utca kereszt 

8. 389 Kossuth L. utca emlékmű 

 

A megalapozó vizsgálathoz készült örökségvédelmi hatástanulmány építészeti értékvizsgálata 
ennél lényegesen több, összesen 29 objektum védelmére tett javaslatot. 

 

 

 

5. Közlekedés 

  

5.1. Hálózatok és közúti hálózati kapcsolatok 

Várdomb község Tolna megye délkeleti részén, Szekszárdtól 11 km, Bátaszéktől 7 km, Pécstől 57 km, 
Budapesttől 170 km távolságra található.  Fentiek alapján elsődlegesen a megyeszékhely felé jónak 
mondható a közúti megközelítés lehetősége. A település viszonylag jól megközelíthető, átmenő 
forgalma jelentős. 

A település közlekedési kapcsolatai kifejezetten jók: az 56. sz. Szekszárd-Mohács másodrendű főút 
áthalad a községen, és a község külterületét érinti az M6 autópálya valamint a Rétszilas-Bátaszék 
vasútvonal is.  
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A község területén ágaznak ki az 56. útból az 5602. számú Várdomb-Alsónána, valamint az 5113. 
számú Szekszárd-Decs-Várdomb országos mellékutak.  Sajnos az autópálya és az 5113. út 
kereszteződésénél csomópont nem került kiépítésre, így a várdombiak és sárpilisiek vagy az őcsényi, 
vagy a bátaszéki csomóponton juthatnak fel az autópályára. 

5.2. Vasúti közlekedés: A község közigazgatási területét átszeli a Sárbogárd-Bátaszék vasútvonal, de 
Várdomb Sárpilissel közös vasúti megállója a kis kihasználtság miatt megszűnt. A község lakói 
számára a legközelebbi vasútállomások Bátaszéken illetve Szekszárdon érhetők el. 

5.3. Közösségi közlekedés: A településen helyi autóbusz közlekedés nincs. Távolsági autóbusz járatok 
áthaladnak a településen. A buszmegállóhelyek kiépítettsége megfelelő, de szükséges lenne 
korszerűbb buszvárók kihelyezése. 

5.4. Vízi közlekedés: A település közigazgatási területén vízi közlekedésre alkalmas vízfelület nincs. 

5.5. Légi közlekedés: A községhez legközelebbi repülőtér (sport-repülőtér) Őcsényben (12 km) 
található. 

5.6. Kerékpáros és gyalogos közlekedés: A község jelenleg nincs bekapcsolva sem az országos, sem a 
regionális jelentőségű kerékpárút hálózatba. Tolna megye területrendezési terve szerint a község 
területét érinti a Dombóvár – Mágocs - Egyházaskozár – Aparhant – Bonyhád – Szálka – Alsónyék – 
Báta – Dunaszekcső térségi kerékpárút. E kerékpárútnak jelenleg még nincs kiépített szakasza, sem 
megvalósulási terve. A kerékpárút községet érintő nyomvonalát azonban célszerű módosítani, mivel 
a tervezett nyomvonal a decsi bekötőúttól kezdve szántóföldeken keresztül jutna el Újberekpuszta és 
Óberekpuszta érintésével Alsónyékig. A község lakosságának azonban az lenne az érdeke, ha a térségi 
kerékpárút a belterülethez közelebb haladna, egyúttal az 56. úttal párhuzamosan kapcsolat létesülne 
a közeli városokkal, Szekszárddal és Bátaszékkel is. Ezért a kerékpárút nyomvonalát a belterület keleti 
határán, illetve a sárpilisi út mentén javasolt kijelölni. 

5.7. Helyi úthálózat: A község belterületi úthálózata az 56. számú főút (Kossuth Lajos u.) és az 5602. 
sz. összekötő út (Ady Endre utca) átkelési szakaszához kapcsolódik.     

A község belterületi úthálózati szerkezete megfelelő, a kiszolgáló utak kiépítettsége azonban nem 
mindenhol kielégítő. Általában az utak szélessége csak egyirányú forgalom bonyolítására alkalmas 
(Gábor Áron utca, Józan dűlő, Kis utca). A csomópontok a forgalmi igények számára megfelelőek.   

5.8. Parkolás: A község központjában és a temetőnél csak szerény léptékű, az igényeknek nem 
megfelelő számú parkolóhely található.  

Fejlesztési elképzelések, javaslatok 

A Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások 
összehangolásáról és azok 2022-ig történő megvalósításáról szóló 1371/2016. (VII. 15.) és az azt 
módosító 1656/2017. (IX. 13.) Kormányhatározat szerint Várdomb község területén 2022-ig országos 
hálózatot érintő közlekedés-fejlesztési beruházás nem tervezett. Továbbá a területrendezési tervek 
sem irányoznak elő Várdomb községet érintő közlekedési célú hosszú távú fejlesztést. 

Ugyanakkor az 56. út átkelési szakasza komoly közlekedési problémát jelent. Az átkelési szakaszon 
zárt csapadékvíz-elvezetés, kétoldali gyalogjárda és biztonságosan kialakított gyalogátkelőhelyek 
szükségesek. 

A település helyi úthálózatát az igények figyelembevételével az Önkormányzat lehetőségeit 
mérlegelve szükséges fejleszteni. A lakókörnyezet minőségének ugyanis fontos tényezője a helyi 
közlekedési feltételek állapota.    

A község központjában szükséges új, az igényekre méretezett kiépített parkolóhelyeket kialakítani. 

A kerékpárosok érdekében fontos a belterület keleti szélén önálló kerékpárút kiépítése.   
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Közösségi közlekedés terén a rendezési tervben szerepeltetendő infrastruktúrális fejlesztések nem 
tervezettek, itt elsősorban a lakosság utazási igényeit minél tökéletesebben kielégítő járatszámra és 
menetrend kialakítására kell törekedni. Az autóbusz-várókat a lehetőségek keretein belül minél 
komfortosabb és esztétikusabb módon kívánatos kialakítani. 

 

6. Közműellátás, hírközlési javaslat 

6.1.  Vízellátás 

Várdomb község közüzemű vízellátását a Decs-Sárpilis-Őcsény-Várdomb-Szálka kistérségi vízmű 
biztosítja. Tartalék vízbázisként szerepel a Bátaszék-Alsónyék-Pörböly-Báta vízmű, melyről egy 
összekötő vezeték épült a Bátszék-Lajvér településrész és Várdomb közötti szakaszon. A megépült 
vízvezeték bíztosítja Várdomb szőlőhegy vízellátásását is. A kistérségi vízmű hálózat üzemeltetője a 
Szekszárdi székhelyű E.R.Ö.V Zrt. 

Fejlesztési javaslat: 
A település vízfogyasztása a magyarországi tendenciáknak megfelelően jóval alacsonyabb a tervezés 
során számításba vett fajlagos értékeknél, így a meglevő vízbázis, tekintettel a 2004. évi fejlesztésre is 
a távlati vízszükséglet biztosítására alkalmas.  
A rendezési terv csak a Petőfi Sándor utcától nyugatra levő lakóterület fejlesztést rányoz elő, az új 
lakóterület fejlesztés vízellátása a meglevő közüzemű hálózatra való rácsatlakozással biztosítható. 

Petőfi Sándor utcától nyugatra 37 db belterületi ingatlan kialakítása: A kialakítandó 37 db ingatlan 
vízellátását a Petőfi és Kossuth utcai meglevő vízvezetékről történő leágazással lehet biztosítani. A 
kialakítandó lakóövezetben egy körvezeték kiépítése szükséges a biztonságos vízellátás biztosítása 
miatt.  

A gazdasági fejlesztési területek vízellátását a meglevő vízmű hálózatról történő leágazással lehet 
biztosítani. 

 

6.2.  Szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás 

Várdomb község kiépített szennyvízcsatorna hálózattal rendelkezik. 

A közüzemű rendszer állami céltámogatás igénybevételével valósult meg a 2000-es években. A 
szennyvízelvezető rendszer gravitációs csatornázási rendszerrel épült, házi bekötőcsatornákkal, az 
egyes öblözetek mélypontjain közterületi szennyvízátemelőkkel. 

Az Őcsény, Decs, Sárpilis, Várdomb rendszeren lévő bekötések száma és hossza: 3427 db, 3257 fm. 

A Közcsatornával elvezetett szennyvíz kommunális házi szennyvíz, tisztítását a Decs-Őcsényi közös 
szennyvíztelep  800 m3/d kapacitású biológiai szennyvíztisztító telep biztosítja.  

A tisztított szennyvíz befogadója a Báta csatorna: 26+445 km szelvénye. 

Fejlesztési javaslat:  
Petőfi Sándor utcától nyugatra 37 db belterületi ingatlan kialakítása: 

A kialakítandó 37 db ingatlan szennyvízelvezetését a Kossuth Lajos utcai meglevő 
szennyvízcsatornára történő rákötéssel lehet biztosítani. A kialakítandó lakóövezetben egy 
gravítációs gerinccsatorna kiépítése szükséges. A tervezett szennyvízcsatorna mérete és anyaga: DN 
200 KG-PVC.  

A gazdasági fejlesztési területek szennyvízelvezetését a meglevő szennyvízhálózatra történő 
rákötéssel lehet biztosítani. 
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6.3. Csapadékvíz elvezetés: 

Várdomb község csapadék vízelvezetése jelenleg nyílt árokrendszerrel történik. 

A településre hullott csapadékvizek az útburkolatok mellett megépített csapadékvíz elvezető 
árkokban kerülnek összegyűjtésre. A csapadékvíz elvezető árkok a település mélypontjain kiépített 
csapadékvíz levezető árkokon keresztül vezetik el a vizeket a település keleti szélén lévő vízelvezető 
árokba, onnan a Lajvér-patak a befogadó. 

A Petőfi utcától nyugatra lévő fejlesztési területeken a csapadékvíz elvezetés szintén nyílt 
árokrendszerrel tervezett, befogadó a Kossuth Lajos utcai árok. 

A terv távlatán belül feladat a belterületi nyílt árokrendszer folyamatos karbantartása, valamint a 
domboldalakról lezúduló csapadékvíz övárokkal történő összegyűjtése a belterület nyugati határán.  

 

6.4. Hírközlési javaslat: 

Meglévő állapot: 

Várdomb község vezetékes telefon szolgáltatás szempontjából a Magyar Telekom Nyrt tulajdonát 
képező 74. sz. Szekszárd primer körzetbe tartozik. A belterülettől keletre optikai hálózat húzódik. 

A településen vezetékes beszédcélú és szélessávú szolgáltatást nyújtanak, valamint mobil 
lefedettséggel is rendelkeznek.  

Hálózat-fejlesztést a közeljövőben nem terveznek.  
A község másik, vezetékes hírközlési szolgáltatója a Tarr Kt, mely TV, internet és vezetékes 

telefon szolgáltatást kínál előfizetőinek.  
A Magyar Telekoménál kisebb kiterjedésű (belterületi), koax kábeles előfizetői hálózata részben 

földbe fektetett, részben az E.ON ZRT kisfeszültségű hálózatának oszlopaira van függesztve.   

Vezeték nélküli hírközlési szolgáltatást az alábbi szolgáltatók biztosítanak Várdombon: 
1. Magyar Telekom Nyrt. Hálózat Technológiai Igazgatóság Vezeték nélküli ágazat A településen 

új átjátszó állomást nem terveznek. 
2. Telenor Magyarország Zrt.  
3. Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. Hálózat-fejlesztést jelenleg nem terveznek. 

 

6.5. Elektromos energia ellátás: 

Várdomb község villamosenergia ellátását az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. biztosítja, a 
Szekszárd alállomás, 22 kV-os celláiból induló szabadvezetékekre csatlakozó, 22/0,4 kV-os 
transzformátor állomásokon keresztül. A község külterületét keresztezi még egy 132 kV-os 
szabadvezeték is. 

Az E.ON ZRT által tervezett fejlesztés: 
Új, Szekszárd – Bátaszék 132 kV-os szabadvezeték építése, melynek célja az újonnan építendő 

Bátaszék alállomás hálózatba illesztése Szekszárd állomásból. 
 

Megújuló energiaforrások használata 

A Várdomb Község Önkormányzata által üzemeltetett intézmények közül jelenleg a két iskolánál, 
a községházánál és az orvosi rendelőnél használnak napenergiát, a jövőben pedig a bölcsődénél és a 
kultúrháznál terveznek ilyen fejlesztést.   

 

 

 



 16 

6.6. Gázellátás:  

Várdomb község közigazgatási területén keresztül húzódik É-D irányban a Szank – Szekszárd – 
Báta nagynyomású gázvezeték, melyen Újberekpuszta mellett gázátadó állomás működik. Innen 
kapja Várdomb község Kossuth Lajos utca – Újberekpusztai út sarkánál lévő gázfogadója a földgázt. 

A község földgáz-hálózata a belterület valamennyi utcájában kiépült a fogyasztói igények 
függvényében KPE90, KPE63 illetve KPE32 méretű vezetékekkel. 

A Petőfi utcától nyugatra tervezett új lakóterület ellátása hálózat-bővítéssel oldandó meg. 
 

7. Környezetvédelem 

7.1. Felszíni vizek védelme 

Várdomb területén élő vízfolyás nem található. A csapadékvíz elvezetése a belterületi szakaszon 
kialakított árokrendszeren keresztül a „Vadvíz” árokban történik amelyen Óberek mögött 
szivattyútelep emeli át a csapadékvizeket a Szekszárd-Bátai főcsatornába, mely a település határában 
húzódik. 

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet célja a 
felszíni vizek minőségének megóvása, fenntartása és javítása, a vízi és vízközeli, továbbá a felszíni 
víztől közvetlenül függő szárazföldi élőhelyek és élő szervezetek fennmaradásához szükséges 
feltételek biztosítása, a vízhasználatok biztonsága, az emberi egészség-, és a környezeti állapot 
megőrzése érdekében a szennyezések megelőzése és csökkentése.  

 

7.2. Felszín alatti vizek védelme 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú melléklete 
tartalmazza a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területek besorolásának a 
feltételrendszerét, a besorolásokat pedig a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet tartalmazza, mely 
szerint Várdomb község közigazgatási területe az érzékeny területek körébe sorolható. A területen a 
talajvíz általában 4-6 m között, vagy még mélyebben helyezkedik el. 

A szennyvízcsatorna hálózat kiépítése és a rákötések megtörténtek ezért a felszín alatti vizek 
kommunális eredetű szennyeződése megszűnőben van. 

Várdomb község területe üzemelő, vagy távlati vízbázis védelmi területet nem érint. 

 

7.3. Földvédelem 

A föld védelme kiterjed a föld felszínére és a felszín alatti rétegeire, a talajra, a kőzetekre és az 
ásványokra, ezek természetes és átmeneti forrásaira és folyamataira. A védelemnek magába kell 
foglalnia a talaj termőképességének, víz- és levegőháztartásának védelmét is. 

A területrendezési tervek kiváló és jó termőhelyi adottságú szántóterületeket jelölnek a közigazgatási 
terület egyes részein. A szántóföldi művelést nagy kiterjedésű, homogén táblákon végzik, melyeket 
nem tagolnak mezővédő erdősávok, vagy fasorok. A talaj kiszáradásának megelőzésére, és a 
termőréteg megóvása érdekében mulcsozás, az elmaradt növényi részekkel való talajtakarás, 
talajkímélő művelés javasolt. 

A talaj és a vizek minőségét befolyásoló külső tényezők a vízellátás, a szennyvízelhelyezés, 
trágyakezelés és a csapadékvíz-elvezetés. A földtani közeg és a felszín alatti vizek állapotát érintő 
tevékenységek kivitelezése csak az elérhető legjobb technika illetve a leghatékonyabb megoldás 
alkalmazásával, ellenőrzött körülmények között történhet meg. Fokozott odafigyelés szükséges a 
szennyező anyag földtani közegbe történő közvetlen bevezetése (ugyanúgy, mint a felszín alatti 
vizekbe történő közvetlen bevezetéskor is), esetében, ami szintén engedélyköteles tevékenység. 
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A településrendezési eszközök által a legjelentősebb talajra és a termőföldre kifejtett hatás a 
területfoglalás. A településrendezési eszközök felülvizsgálata során termőterület igénybevételével 
járó, újonnan beépítésre szánt területek kijelölése a tényleges területhasználatnak való átsorolásnál, 
illetve a délkeleti gazdasági terület kijelölésekor történt. A talajra, termőföldre érdemi hatásuk nem 
lesz a módosításoknak.  

 

7.4. Levegőtisztaság-védelem 

Várdombon a levegőminőséget meghatározó szennyezőanyagok egyik felét a közlekedés, míg másik 
felét a helyhez kötött források eredményezik. A közlekedési emissziókat a szén-monoxid, nitrogén-
oxidok, korom és kén-dioxid szennyezőanyagok jellemzik.  

Fontos feladat a hiányosan kiépített, belterületi útszakaszok stabilizálása, illetve a megromlott 
állapotú részek kijavítása, a földes utak szilárd burkolattal történő kiépítése. Porterhelésre 
számíthatunk a mezőgazdasági munkák idején, amikor a talajmunkák során jelentős mennyiségű por 
kerül a levegőbe, valamint megnövekszik a tehergépjármű-forgalom.  

A településen jelentős légszennyező forrás nem található. A levegőminőség kedvező állapotának a 
fenntartása érdekében a jövőben csak olyan új tevékenységeket célszerű támogatni, melyek a 
lakókörnyezetet minimális mértékben terhelik. 

A mezőgazdaság légszennyezése a porterhelésen túl a terményszárítók és állattartó telepek 
üzemeléséből származik. A lakossági fűtés a vezetékes gáz illetve az egyedi fa- és vegyestüzelésű 
kazánok között oszlik meg, nagyobb részben a gázfűtés jellemző. A fűtés következtében elsősorban 
kén-dioxid és szilárd anyagok levegőbe történő kikerülésével számolhatunk. 

A település légszennyezettségi állapotáról mérési adatok nem állnak rendelkezésre. A kibocsátások 
vizsgálata alapján a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) 
KvVM rendelet alapján Várdomb az „F" zónacsoportba sorolható, azaz azon területek közé tartozik, 
ahol a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg. 

A település levegőminőségi besorolása összességében kedvezőnek tekinthető. A levegő tisztaságának 
védelmét a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) szabályozza részletesen, 
melynek 3. §-a alapján a levegővédelmi követelményeket az országos és regionális környezetvédelmi, 
illetve társadalmi, gazdasági programok, tervek, a területfejlesztési, terület- és településrendezési 
tervek, településfejlesztési koncepció kidolgozása során, valamint a helyi önkormányzatok 
környezetvédelmi programjaiban, a gazdálkodó szervezetek terveiben és a műszaki tervezésben 
érvényesíteni kell. 

A felülvizsgált tervben új elemként jelenik meg a község rendezési tervében a belterület keleti szélén 
tervezett kerékpárút. A kerékpározás ösztönzésének alapfeltétele a megfelelő infrastruktúra 
kialakítása, mely hosszútávon csökkentheti a gépjármű forgalmat. 

A település belső úthálózatának fejlesztése is meghatározóan fontos a levegő védelme 
szempontjából. A szőlőhegyen még sok olyan utca van, amely burkolatlan, így a közlekedési eredetű 
porszennyezés jelentős. Az utcák rendezése, a felszíni csapadékvíz elvezetés kialakításával, az utak 
burkolásával és fasorok telepítésével oldható meg. A zöldítési lehetőségek tervezése Várdombon 
még jelentős környezeti állapot javulást segíthetnek elő. 

A tájrendezési javaslattal összhangban levegőminőség-védelmi szempontból is javasolt az utcák 
fásításával komolyabban foglalkozni. A fasorok nagymértékben javítják a mikroklímát, megszűrik az 
ülepedő port, ezáltal javítják a lakókörnyezet minőségét, így nagy jelentőségűek a település 
zöldfelületi rendszerében. Mindezek figyelembevételében szorgalmazni kell a fásítást a település 
utcáiban. 
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7.5. Hulladékkezelés 

Várdomb községben a települési hulladékgazdálkodásról szóló 10/2013. (VII. 17.) számú rendelet 
rendelkezik a helyi hulladékgazdálkodás szabályairól.  

A termelő üzemeknél keletkező hulladékok telephelyen belüli gyűjtéséről, nyilvántartásáról, és 
elszállíttatásáról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 
309/2014. (XII. 11.) Korm. Rendelet előírásait betartva a telephelyek üzemeltetőjének kell 
gondoskodni. 

A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos teendőket a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 
tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet szabályozza. A 
termelőknél keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat csak hatósági engedéllyel rendelkező 
szakcég szállíthatja el! 

A gazdasági területeken keletkező kommunális, termelési és veszélyes hulladékok elszállíttatásáról a 
hulladék termelőjének kell gondoskodnia a mindenkori szabályozásnak megfelelően. 

A településrendezési eszközök felülvizsgálata a hulladékgazdálkodásra hatással nincs. 

 

7.6. Zaj és rezgésvédelem 

Várdomb településen csak a közúti közlekedésből eredő zajterheléssel kell számolni. Bár a település 
közigazgatási területén áthalad a Bátaszék-Sárbogárd vasútvonal, azonban az a legközelebbi 
lakóháztól több mint 2 km-re található. Továbbá a településen áthalad az M6 autópálya, ami azonban 
ugyancsak a lakott területtől több mint 2 kilométerre található. 

A közlekedési zajok legfőképpen a lakott területet keresztben átszelő 56. számú, viszonylag nagy 
forgalmú úttól származnak. Az elvégzett zajkibocsátás számítás eredményét a zajterhelési 
határértékkel összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy az 56. számú út középvonalától 7,5 m 
távolságra a közlekedés okozta zajterhelés mind nappal mind éjjel meghaladja a lakóterület 
(kisvárosias, kertvárosias, falusias telepszerű beépítéssel) funkciójú területekre vonatkozó 
határértékeket. 

A jelentős környezeti zavaró hatása miatt a belterületi úthálózatot úgy kell fejleszteni, illetve olyan 
közlekedésszervezési intézkedéseket célszerű hozni, hogy a forgalom a védendő területek 
környezetében a lehetséges legkisebb mértékű, csillapított jellegű legyen. A tervezett kerékpárút 
illetve a kerékpározás ösztönzése is elősegítheti a közlekedésből származó zajterhelés csökkentését. 

A zajvédelmi szempontból releváns változások értékelése: 

1. A különösen aprótelkes, zsúfoltan beépített kialakult lakóterületek településközpont vegyes 
területbe kerültek. Az átsorolással a területen éjszaka és nappal is 5-5 dB-el nőnek a területre 
vonatkozó zajterhelési határértékek. Tehát az itt található zajtól védendő épületeknél magasabb a 
megengedett zajterhelés, ez az ott élők szempontjából kedvezőtlen lehet.  

2. A belterület délkeleti részén lévő gazdasági terület lehatárolása kismértékben változott. 
Várdombon kizárólag a település déli felén található Gip – ipari, illetve Gksz – kereskedelmi, 
szolgáltató gazdasági terület. Új gazdasági terület itt került kijelölésre a 0102/15 hrsz számon. Az új 
gazdasági terület közvetlenül a többi gazdasági területhez kapcsolódik, védendő területtel nincs 
szomszédságban, zajvédelmi szempontból nem jelent problémát. 

3. Újberekpuszta és Óberekpuszta üzemi területei különleges mezőgazdasági üzemi területbe 
kerültek átsorolásra. Újberekpuszta üzemi területe kibővült a megszűnt sportpálya területével. Az 
átsorolás zajvédelmi szempontból változást nem jelent, a szomszédos falusias lakóterület védendő 
terület. A területen a Szekszárdi Mezőgazdasági Zrt. mezőgazdasági üzeme működik 
(takarmánykeverő, szárító, géppark, stb.). A terménytisztító-szárító berendezésre a környezetvédelmi 
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hatóság zajvédelmi határérték teljesülésre való kötelezést adott. A területrendezési terv módosítása 
nem érinti a hatásterületet. 

 

8. Védőterület és védősávok 

8.1. Katasztrófavédelmi besorolás 

A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes 
szabályairól szóló jogszabály (62/2011. (XII. 29.) BM rendelet) értelmében Várdomb község III-as 
katasztrófavédelmi osztályba sorolt. 

8.2. Vasút, utak védőterülete 

Nyomvonal jellegű létesítmények (vasútvonal, országos közutak, nagyfeszültségű elektromos 
vezetékek, nagynyomású gázvezetékek) esetén az OTÉK 38. § nyomvonal jellegű építményekre 
vonatkozó előírásait kell betartani. 

8.3. Vízbázis-védelmi területek 

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nyilatkozata szerint a község területét nem érinti 
vízbázisvédelmi terület. A község területe a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny 
területnek minősül. 

 

9. Korlátozások 

9.1. Ásványi nyersanyagvagyon terület:  

A Baranya Megyei Kormányhivatal Bányászati Osztály nyilatkozata szerint Várdomb község területén 
sem szilárdásvány- sem szénhidrogén-bányászati létesítmény nem található, továbbá megkutatott 
ásványi nyersanyagvagyon sem ismeretes. 

 

9.2. Belvízzel veszélyeztetett terület  

Várdomb község területét érinti a 04.01. Szekszárd-Báta belvízvédelmi szakasz 04.01.01. Bátaszéki 
őrjárás területe. 

A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) 
KvVM-BM együttes rendelet melléklete szerint a község területe a „C” enyhén veszélyeztetett 
kategóriába tartozik. 

 

9.3. Vízminőségvédelmi területek 

A Trtv szerint Várdomb község területét érinti az országos vízminőségvédelmi terület övezete. 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint a 27/2004. KvVM 
rendelet szerint a község érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi területen fekszik. 

A község közigazgatási határán belül nincs ivóvízbázis védelmére kijelölt hidrogeológiai védőzóna. 



 20 

3. melléklet 

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének  ……………………. sz. határozathoz 

 

II. VÁLTOZÁSOK (BEAVATKOZÁSOK ÉS ÜTEMEZÉSEK) 

 

Várdomb község rendelkezik OTÉK alapú, hatályos rendezési tervvel. Így az egyes területek 
területfelhasználási egységbe történő besorolása túlnyomó részben a korábbi tervhez, kisebb 
részben pedig a fejlesztési igényekhez igazodóan történt. 

A közlekedési elemek változása 

Új elemként jelenik meg a község rendezési tervében a belterület keleti szélén tervezett kerékpárút, 
mely a Dombóvár-Aparhant-Bonyhád-Szálka-Alsónyék-Dunaszekcső térségi kerékpárút szakaszát 
képezi. A kerékpárút Tolna megye területrendezési tervében is szerepel, azonban nyomvonala a 
község területén felülvizsgálatra szorul. 

 

A területfelhasználási elemek változása 

1. A község falusias lakóterületeit érintő változtatások: a korábbi tervben a belterülettől 
északkeletre tervezett új lakóterület a terület régészeti érintettsége miatt törlésre került. A 
Petőfi utcától nyugatra tervezett utcanyitás geometriai kialakítása módosult. A temetőtől 
északra fekvő tartalék lakóterület az oda telepített szőlő-ültetvény miatt törlésre került. 

2. A különösen aprótelkes, zsúfoltan beépített kialakult lakóterületek településközpont vegyes 
területbe kerültek. 

3. A belterület délkeleti részén lévő gazdasági terület lehatárolása kismértékben változott. 

4. A különleges területeket érintő változtatások: 

-  Újberekpuszta és Óberekpuszta üzemi területei különleges mezőgazdasági üzemi területbe 
kerültek átsorolásra. Újberekpuszta üzemi területe kibővült a megszűnt sportpálya 
területével. 

- A belterülettől keletre korábban sport-területként szabályozott területen új különleges 
szabadidő-terület került kijelölésre. 

5. Az erdőterületek lehatárolása és besorolása az erdészeti hatóság hivatalos adatszolgáltatása és 
az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján történt.   
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4. melléklet 

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének  ……………………. sz. határozathoz 

 

III. A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE 

Közigazgatási terület (ha) 947,14 

Beépítésre szánt terület (ha) 105,57 

Beépítésre nem szánt terület (ha) 841,57 

 

Beépítésre szánt területek területfelhasználási egységei  

Lakóterület 

Falusias lakóterület 66,86 

Vegyes terület 

Településközpont terület 1,97 

Gazdasági terület 

Ipari gazdasági terület 8,98 

Kereskedelmi, szolgáltató terület  9,83 

Különleges terület 

Különleges mezőgazdasági üzemi terület  17,15 

Különleges pince-présházas terület  0,24 

Különleges közműelhelyezési terület 0,54 

Beépítésre nem szánt területek területfelhasználási egységei 

Beépítésre nem szánt különleges területek 

Beépítésre nem szánt terület, temető 1,35 

Beépítésre nem szánt terület, szabadidő 2,84 

Zöldterület  

Zöldterület-közkert 0,4 

Erdőterület 

Gazdasági rendeltetésű erdőterület 12,79 

Védelmi rendeltetésű erdőterület 17,48 

Mezőgazdasági terület 

Általános mezőgazdasági terület 657,69 

Kertes mezőgazdasági terület 82,16 

Közlekedési és közműterület 

Közutak, közművek területe 52,24 

Vasút 2 

Vízgazdálkodási terület 

Vízgazdálkodási terület 12,62 

 



 22 

5. melléklet 

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének  ……………………. sz. határozathoz 

 

 

IV. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 

A településrendezési tervek készítése, módosítása során meg kell teremtetni az összhangot 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Trtv) előírásaival.  

Az országos kiemelt térségi és megyei térségi övezetek lehatárolása a Trtv. 22. §-a szerint: 

„A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési eszközök készítése 
során a térségi övezetek által érintett területeket az e törvény felhatalmazása alapján kiadott 
kormányrendelet szerint, az abban meghatározott államigazgatási szervek előzetes 
adatszolgáltatását mérlegelve kell lehatárolni. A mérlegelésnél az e törvényben meghatározott 
szerkezeti terveket kell elsősorban figyelembe venni.”   

A terv készítése során az új Trtv. hatályba lépése után az illetékes államigazgatási szervektől új 
adatszolgáltatás-kérés megtörtént, és az így kapott adatok szerepelnek a tervben.  

 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési terve 

Az ország Szerkezeti Terve: 

A terv a település legnagyobb részét mezőgazdasági térségbe sorolta, erdőgazdálkodási térség csak a 
délnyugati határrészen jelenik meg. A települési térség a község belterületét, továbbá Újberekpusztát 
jelöli. A község keleti részén észak – dél irányban áthalad az M6 autópálya, a belterületen pedig az 
56. számú országos főút. A közigazgatási területet átszeli egy nagynyomású földgázvezeték. 

A Trtv. országos övezetei 

1. Az ökológiai hálózat magterületének övezete: (Trtv. 25. §) Várdomb területén nem fordul elő.    

2. Az ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezete: (Trtv. 26. §) A Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóság adatszolgáltatása alapján kis mértékben érintett. 

3. Az ökológiai hálózat pufferterületének övezete: (Trtv. 27. §) Várdomb területén nem fordul elő.   

4. Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete: (Trtv. 28. §) A külterület északi és délkeleti része 
érintett.  

5. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete: (9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 2.§)  A település 
területe érintett. 

6. Erdők övezete: (Trtv. 29-30. §) A község területének nyugati részén kis foltokban található. Az 
erdők övezet lehatárolása a Baranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti Osztályának 
adatszolgáltatása alapján történt. 

7. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete: (9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 3.§)  A település területe 
kis mértékben érintett. 

8. Tájképvédelmi terület övezete: (9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 4.§)  A település szőlőhegyi része  
érintett. 

9. Világörökség és világörökség várományos terület övezete: (Trtv. 31. §) A község területe nem 
érintett.   
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10. Vízminőség-védelmi terület övezete: (9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 5.§) A település észak-
nyugati része kismértékben érintett. 

11. Nagyvízi meder övezete: (9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 6.§) Várdomb nem érintett.  

12. VTT-tározók övezete: (9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 7.§) Várdomb nem érintett. 

13. Honvédelmi és katonai célú terület övezete: (Trtv. 32. §) Várdomb nem érintett. 

 

 

Az ország szerkezeti 
tervének kivonata 

 

Ökológiai hálózat 
magterület, ökológiai 
folyosó, pufferterület 

 

Kiváló termőhelyi 
adottságú szántók 
övezete 

 

Jó termőhelyi adottságú 
szántók övezete 

 

Erdők övezete 
 

Erdőtelepítésre javasolt 
terület övezete 

 

Tájképvédelmi terület 
övezete 

 

Világörökségi és 
világörökségi várományos 
terület övezete 

 

Vízminőségvédelmi 
terület övezete 

 

Nagyvízi meder övezete 

 

VTT tározók övezete 
 

Honvédelmi és katonai 
célú terület övezete 
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Tolna Megye Területrendezési Terve 

Tolna Megye Területrendezési Tervét (továbbiakban: MTRT) Tolna Megye Közgyűlése az 1/2005. (II. 
21.) mö. rendelettel fogadta el. Aktualizálva a 11/2016. (IX. 26.) mö. rendelettel. 

Megyei Szerkezeti Terv 

Az MTRT térségi szerkezeti tervlapja a település belterületét települési térségbe, a külterület keleti 
nagyobb részét mezőgazdasági térségbe, nyugati szőlőhegyi részét vegyes területfelhasználású 
térségbe sorolta, ez utóbbi övezet azonban a Trtv. értelmében már nem létezik. A terv az M6 
autópályát, az 56. sz. főutat és a Sárbogárd-Bátaszék vasútvonalat a kialakult nyomvonalon jelöli. Az 
M6 autópályától nyugatra húzódik egy tervezett 132 kV-os távvezeték. A község területét 
Újberekpuszta – Óberekpuszta érintésével átszeli a Dombóvár – Báta közti térségi kerékpárút 
nyomvonala. 

A megyei területrendezési terv övezetei  

1. Magterület, Ökológiai folyosó, Pufferterület övezete: Magterület a településen nincs, az ökológiai 
folyosó a Szekszárd-Báta-főcsatorna menti területsávot érinti. A Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóság DDNPI/1046-2/2019. (VI. 18.) adatszolgáltatása szerint a települést keleti irányból 
nagyon kis mértékben érinti az ökológiai folyosó területe. 

2. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület és jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete: A 
község középső része mindkét övezettel jelentős mértékben érintett.  

3. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület: a község kis részét érinti a délnyugati határszélen. 
Erdőtelepítésre javasolt terület övezete: A község területét a belterület menti sávban érinti. 

4. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület: A község nyugati része érintett. 

5. Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete: A község nem érintett. 

6. Országos vízminőségvédelmi terület övezete: A község területének nyugati peremrésze érintett. 

7. Nagyvízi meder övezete: A község területe nem érintett. 

8. Ásványi nyersanyagvagyon gazdálkodási terület: A község területe nem érintett. 

9. Kiemelt fontosságú honvédelmi terület, Honvédelmi terület övezete: A község nem érintett. 

10. Rendszeresen belvízjárta terület övezete: A község területének nagyobb keleti része érintett. 

11. Földtani veszélyforrás terület övezete: Az MTRT szerint a község területe érintett. A Baranya 
Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály PBK/311-2/2018. (02. 23.) levele 
alapján a Község területe nem tartozik a földtani veszélyforrások övezetébe. 

12. Tájrehabilitációt igénylő terület övezete: A község területe nem érintett. 

13. Szélerőműpark telepítéséhez vizsgálat alá vonható terület övezete: A község területének nagy 
része érintett. Az övezet lehatárolása azonban ellentétben áll az OTÉK 10. § (4) bekezdésének 
előírásával (beiktatta a 277/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet) miszerint: „Beépítésre szánt területen 
és beépítésre szánt terület határától számított 12 000 méteren belül – a háztartási méretű 
kiserőműnek számító szélerőmű kivételével – szélerőmű, szélerőmű park nem helyezhető el.” 
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Megyei szerkezeti terv 
 

Magterület, ökológiai folyosó, 
pufferterület övezete 

 

 

Kiváló és jó termőhelyi 
adottságú szántók övezete 

 

Kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterület, Erdőtelepítésre 
javasolt terület övezete 

 

Tájképvédelmi szempontból 
kiemelten kez. terület övezete 

 

Világörökségi és világörökségi 
várományos terület övezete 

 

Országos vízminőség-védelmi 
terület övezete 

 

Nagyvízi meder övezete 

 

 

Ásványi nyersanyag-vagyon 
gazdálkodási terület övezete 

 

Kiemelt honvédelmi terület, 
Honvédelmi terület övezete 

 

Rendszeresen belvízjárta 
terület övezete 

 

Földtani veszélyforrás terület 
övezete 

 

Tájrehabilitációt igénylő terület 
övezete 

 

Szélerőműpark elhelyezéséhez 
vizsgálat alá vonható terület 
övezete 
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Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs rendszerben (TEIR) lévő alapadatok 
alapján Várdomb község közigazgatási területét érintően: 

Település 
területe 

(ha) 

Erdőgazdálkodási 
térség 

(ha) 

Vegyes 
területfelhasználású 

térség 

(ha) 

Mezőgazdasági 

térség 

(ha) 

Vízgazdálkodási 
térség 

(ha) 

158,4 0 165,59 623,15 0 

 

 

A település területfelhasználása az MTRT szerinti megfelelőségének igazolása 

 

VÁRDOMB település területfelhasználási területi mérlege 

Térségi területfelhasználás TSZT területfelhasználási övezet Terület (ha) 
Az adott térségre 
vonatkozó %-os 

megoszlás 

  

Települési térség   158,4   

Ebből: Lakóterület 66,86 42,2 

  Vegyes terület  1,97 1,25 

  Gazdasági terület 19,1 12,05 

  Különleges terület 13,97 8,82 

  Különleges beépítésre nem szánt terület 4,2 2,65 

  Zöldterület 0,4 0,25 

  Erdőterület 1,43 0,91 

  Mezőgazdasági terület 23,28 14,7 

  Közlekedési terület 25,52 16,11 

  Vízgazdálkodási terület 1,67 1,06 

Összesen:   158,4  100 

  

Mezőgazdasági térség   623,15  

Ebből: Lakóterület 0 0 

  Településközpont terület 0 0 

  Gazdasági terület 0 0 

  Különleges terület 0,4 0,07 

  Különleges beépítésre nem szánt terület 0 0 

  Zöldterület 0 0 

  Erdőterület 10,34 1,66 

  Mezőgazdasági terület 532,98 85,53 

  Közlekedési terület 69,14 11,09 

  Vízgazdálkodási terület 10,29 1,65 

Összesen:   623,15 100 

 

Vegyes térség * 
 

165,59  

Ebből: Lakóterület   

  Településközpont terület   

  Gazdasági terület   

  Különleges terület   
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  Különleges beépítésre nem szánt terület   

  Zöldterület   

  Erdőterület   

  Mezőgazdasági terület   

  Közlekedési terület   

  Vízgazdálkodási terület   

Összesen: 
 

165,59 100 

 

 

* A Trtv 91. § (1) bekezdés b) pontja alapján a településrendezési eszközök készítésénél a megyei 
területrendezési tervben megállapított térségi területfelhasználási kategóriákon belül a 11. § előírásait 
kell alkalmazni. A hivatkozott 11. § vegyes területfelhasználási térséget nem határoz meg, ezért annak 
területi alábontása nem releváns.   
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6. melléklet 

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének  ……………………. sz. határozathoz 

 

A) A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS EREDMÉNYE 

 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény alapján újonnan beépítésre 
szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének - a külön jogszabály alapján 
számított - biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet.  

Várdomb község Településrendezési tervéhez készített biológiai aktivitásérték számítás a területek biológiai 
aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet alapján készült. 

 

A 2006. évi településrendezési terv alapján a biológiai aktivitásérték a teljes közigazgatási területre számítva 
3413,62.   

A 2019. évi településrendezési terv felülvizsgálata során számolt érték a teljes közigazgatási területre 3426,68. 

 

A település biológiai aktivitásértéke a jogszabályoknak megfelelően nem csökkent. 

 

 

 


