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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: 

 

1. Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete Várdomb község Településszerkezeti 
tervhez készült Környezeti értékelést elfogadja. 

 

2. 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 

 

3. Várdomb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 48/2002. (XI. 28.) számú képviselő-
testületi határozattal elfogadott településfejlesztési koncepcióját, valamint az 54/2006. (XI. 15.) 
számú határozatával elfogadott Településszerkezeti tervét érvényteleníti. 

 

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 jóváhagyott településfejlesztési koncepcióval összhangban a jövőben várható lakásépítési igények 
kielégítésére 37 db telek kijelölésére került sor a tervben a Petőfi utcától nyugatra lévő belterületi 
részen. Új utca nyitására és mintegy 15 új lakótelek kialakítására van lehetőség a Kossuth Lajos utca – 
Hegyalja utca közti tömbbelsőben. 

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. 

A kialakult telekstruktúrára és beépítettségre való tekintettel egyes aprótelkes tömbökben az OTÉK 2. 
mellékletében megengedettnél intenzívebb beépítettség szabályozása szükséges a belterület északi 
részén (Kossuth L. u., Petőfi u., Dózsa György u. környéke) OTÉK alóli felmentés megszerzése esetén. 

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  
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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 

4.1. Különleges közmű-üzemi terület 

Különleges közmű-üzemi 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.  

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

4.3. Különleges pince-présházas terület (új beépítésre szánt 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. 

Új beépítésre szánt területek 

1. Különleges pince-présházas terület 

1593 hrsz. 54 m2,  
1594 hrsz. 54 m2,  
1595 hrsz. 61 m2,  
1596 hrsz. 53 m2,  
1597 hrsz. 47 m2, 
1598 hrsz. 168 m2, beépített 95 m2, beépítettség 57 % 
1599 hrsz. 152 m2,  
1600 hrsz. 101 m2, beépített 51 m2, beépítettség 51 % 
1601 hrsz. 91 m2,   beépített 29 m2, beépítettség 32 % 
1602 hrsz. 68 m2,  
1603 hrsz. 98 m2,  
1604 hrsz. 110 m2, 
1643/1 hrsz. 420 m2, 
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1701 hrsz. 990 m2, 

Összesen: 2467 m2. 

Új beépítésre szánt terület kijelölése esetén a Trtv. 12. § (3) bekezdésben előírt vizsgálat eredménye: 

a) Az új beépítésre szánt terület azért nem csatlakozik a meglévő települési területhez, mivel a 
terület kialakult állapota nem teszi indokolttá a belterülettel való egyesítést; 

b) Az új beépítésre szánt terület nem okozza szomszédos települések (Alsónána) beépítésre 
szánt területeinek összenövését; 

c) A térségben nem található a tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen 
beépítetlen földrészlet, mivel kialakult állapotról van szó. 

2. Új kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület kijelölése 

0102/15 hrsz. 10899 m2, ebből beépítésre szánt telekterület: 7461 m2 

a) Az új beépítésre szánt terület a meglévő települési területhez csatlakozik;  

b) Az új beépítésre szánt terület nem okozza szomszédos települések beépítésre szánt 
területeinek összenövését; 

c) A térségben található a tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen 
beépítetlen földrészlet, azonban a tulajdonviszonyok miatt a szóban forgó terület 
igénybevétele alkalmasabb. 

3. Új beépítésre szánt különleges mezőgazdasági üzemi terület kijelölése (volt újberekpusztai 
sportpályától északra tervezett zöldterület) 

05/5 hrsz. észak-nyugati része, 10422 m2 

a) Az új beépítésre szánt terület a meglévő települési területhez csatlakozik;  

b) Az új beépítésre szánt terület szomszédos települések beépítésre szánt területeinek 
összenövését okozza, ugyanis a major kialakult területe Decs területén folytatódik; 

c) A térségben nem található a tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen 
beépítetlen földrészlet. 

Az összes új beépítésre szánt terület: 20350 m2. 

A Trtv. 12. § (3) bekezdése szerint a tervben az új beépítésre szánt terület 5 %-ának megfelelő új 
zöldterületet vagy erdőterületet (1018 m2) kell kijelölni. Újberekpuszta lakóterület déli részén kijelölt 
új zöldterület 2191 m2, vagyis az előírás teljesült. 

 

II. Beépítésre nem szánt területek: 

5. Erdőterületek 

5.1. Védelmi erdőterületek  

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 gazdasági erdőterületbe soroltak.   

6. Mezőgazdasági területek 

6.1. Általános mezőgazdasági területek 
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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 község területén a község északi részén, az Ady Endre köz elején lévő közterület és Újberekpuszta 
út menti részén fekvő közterületek közkert besorolást kaptak. 

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  

Beépítésre nem szánt különleges szabadidő területbe a belterülettől keletre fekvő vízmű melletti 
önkormányzati tulajdonú terület, valamint a Sárpilis felé vezető út déli oldalának egy része.   

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 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. 
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 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  

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

Ökológiai folyosó övezete húzódik a Szekszárd-Bátai főcsatorna mentén. 

Tájképvédelmi területek a település közigazgatási területének nyugati oldalán, a dombvidéki 
területet érintik. 

 

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 

Családi házas beépítésű lakótelkek udvarai, kertjei 

 

 

4. Örökségvédelem 

 

4.1. Világörökségi és világörökségi várományos területek 

Várdomb község területe nem érintett világörökségi vagy világörökségi várományos helyszínnel. 

4.2.  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. 
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A településen található régészeti értékek védelme érdekében be kell tartani a kulturális örökség 
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény vonatkozó előírásait. 

4.3.  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 

 

4.4.  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. Közúti közlekedés 

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.  

A község területén ágaznak ki az 56. útból az 5602. számú Várdomb-Alsónána, valamint az 5113. 
számú Szekszárd-Decs-Várdomb országos mellékutak.  Az M6 autópálya és az 5113. út 
kereszteződésénél csomópont nem került kiépítésre, a várdombiak és sárpilisiek vagy az őcsényi, 
vagy a bátaszéki csomóponton juthatnak fel az autópályára. 

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 
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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 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.   

A település helyi úthálózatát az igények figyelembevételével az Önkormányzat lehetőségeit 
mérlegelve szükséges fejleszteni.   

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. Légi közlekedés vonatkozásában változás nem tervezett. 

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 térségi kerékpárút községet érintő nyomvonala a decsi bekötőúttól kezdve 
szántóföldeken keresztül jut el Újberekpuszta és Óberekpuszta érintésével Alsónyékig, amely szakasz 
a megyei tervvel megegyezően került szerepeltetésre a településszerkezeti terven.  A helyi forgalom 
részére kerékpárút került kijelölésre a belterület keleti határán. 

5.8. Parkolás: A község központjában és a temetőnél csak szerény léptékű, az igényeknek nem 
megfelelő számú parkolóhely található. A parkolóhelyek számát mindkét területen bővíteni 
szükséges. 

 

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 Bátaszék-Lajvér településrész és Várdomb közötti szakaszon. A megépült 
vízvezeték biztosítja Várdomb szőlőhegy vízellátását is. A kistérségi vízmű hálózat üzemeltetője a 
Szekszárdi székhelyű ERÖV Zrt. 

 

Fejlesztési javaslat: 
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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 irányoz 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 
gravitációs 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. 

 

6.3. Csapadékvíz elvezetés: 

Várdomb község csapadékvíz-elvezetése 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 Várdombi-
vadvízárokba, onnan jut a Várdomb-Óbereki belvízátemelő szivattyú segítségével a Szekszárd-Bátai-
főcsatornába.    

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.  
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6.4. Hírközlési javaslat: 

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.   
 

6.5. Elektromos energia ellátás: 

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.   

 
6.6. Gázellátás:  

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, amelyről az Óberekpuszta mögötti 
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 előírásai 
betartandók. 

 

7.2. Felszín alatti vizek védelme 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Várdomb község 
közigazgatási területe az érzékeny területek körébe tartozik. 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. 
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7.3. Földvédelem 

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 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.   

 

7.4. Levegőtisztaság-védelem 

Várdombon a levegőminőséget meghatározó szennyezőanyagok egyik felét a közlekedés, míg másik 
felét a helyhez kötött források eredményezik.    

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. 

A település belső úthálózatának fejlesztése is meghatározó 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. 

 

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 
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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. 

 

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. 

 

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. 
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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. 
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3. melléklet 

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

 

III. VÁLTOZÁSOK (BEAVATKOZÁSOK ÉS ÜTEMEZÉSEK) 

 

1. A közlekedési elemek változása 

Új elemként megjelenő kerékpárutak a község rendezési tervében: 

A Tolna megye területrendezési tervében szereplő Dombóvár-Aparhant-Bonyhád-Szálka-Alsónyék-
Dunaszekcső térségi kerékpárút Várdomb közigazgatási területén Újberekpuszta – Óberekpuszta 
érintésével halad keresztül.  

A belterület keleti szélén tervezett egy új helyi kerékpárút.     

 

2. A területfelhasználási elemek változása 

1. A község falusias lakóterületeit érintő változtatások: a korábbi tervben a belterülettől 
északkeletre tervezett új lakóterület és kapcsolódó zöldterületek a terület régészeti érintettsége 
miatt törlésre kerültek, a terület a kialakult használatnak leginkább megfelelő általános 
mezőgazdasági területbe került.  

2. A temetőtől északra fekvő tartalék lakóterület az oda telepített szőlő-ültetvény miatt törlésre 
került, területe a kialakult területhasználatnak leginkább megfelelő kertes mezőgazdasági 
területbe került átsorolásra. 

3. A településközpont vegyes területek kiterjedése a tényleges állapotnak megfelelően módosult: a 
művelődési ház és a mellette lévő vendéglátó létesítmény településközpont területbe került. 

4. A hatályos tervben általános mezőgazdasági területbe tartozó, a belterület délkeleti részén lévő 
kereskedelmi szolgáltató terület vállalkozói igényre tekintettel kibővült a 0102/15 hrsz-ú 
ingatlan nyugati részével. (Új beépítésre szánt terület!)  

5. A hatályos tervben a Sárpilisi út mellett tervezett védelmi erdőterület a tényleges használatnak 
megfelelő övezeti besorolást kapott: a 0104/34 hrsz-ú horgásztó és környéke beépítésre nem 
szánt különleges szabadidő-területbe, a tőle keletre fekvő legelő terület általános 
mezőgazdasági területbe került. 

6. A község délkeleti iparterületén a meglévő üzemi területek ipari területből általános gazdasági 
területbe, a meglévő lakó-ingatlanok falusias lakóterületbe, a jelenleg beépítetlen tartalék 
területek kereskedelmi szolgáltató területbe kerültek átsorolásra. Új beépítésre szánt terület itt 
nem került kijelölésre. 

7. Újberekpuszta üzemi területe egyéb ipari területből, valamint a mellette lévő sportpálya és 
zöldterület területe különleges mezőgazdasági üzemi területbe kerültek. A zöldterület 
megszűnésével új beépítésre szánt terület is kijelölésre került. 

8. Újberekpuszta lakóterületének déli szélén korábban lakóterületbe sorolt meglévő közterületi 
zöldsáv zöldterületi besorolást kapott. 

9. Óberekpuszta korábban a környezetére jelentős mértékű hatást gyakorló ipari területből 
különleges mezőgazdasági területbe, a ténylegesen erdősített részek gazdasági erdőterületbe, a 
korábban erdőterületbe sorolt, de ténylegesen szántó-területek általános mezőgazdasági 
területbe kerültek.  
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10. A belterülettől keletre fekvő volt vízmű-kút környékén a hatályos rendezési terven szereplő 
különleges sport-terület és zöldterület helyén a terület északi, önkormányzati tulajdonú része 
beépítésre nem szánt különleges szabadidő területbe, déli magántulajdonú része a kialakult 
használatnak megfelelő általános mezőgazdasági területbe került. A vízmű-kút telke 
vízgazdálkodási területből különleges közmű-üzemi területbe került. 

11. A 045/53 szántó művelésű ingatlan nyugati része a biológiai aktivitásérték-egyensúly biztosítása 
érdekében védelmi erdőterületbe került. (A terület az országos területrendezési terv szerint 
erdőtelepítésre javasolt terület.) 

12. A közigazgatási terület nyugati határán lévő gazdasági erdősáv a tényleges állapotnak 
megfelelően déli irányban kiterjesztésre került. 

13. A zártkert nyugati részének korábban általános mezőgazdasági területbe sorolt része a tényleges 
jogi állapotnak megfelelően kertes mezőgazdasági területbe került. 

14. Zártkerti pincesor (a Hegyalja utca mögötti kertes mezőgazdasági területen) különleges 
pinceterületbe sorolása. 
 

3. A változásokhoz szükséges beavatkozások   

1. A belterületen tervezett új lakóterületek kialakítása, az új telekosztások történhetnek 
magánerőből is, de ennek kicsi a realitása. Ha a községben megélénkül a lakótelkek iránti igény, 
célszerű az önkormányzat részéről a kiszemelt és rendezési tervben fejlesztésre szánt területet 
felvásárolni és előközművesíteni, majd ezt követően értékesíteni.  

2. A Petőfi utcától nyugatra kijelölt lakóterület-fejlesztésre szánt területen fekvő belterületi kert 
ingatlanokra az Önkormányzat elővásárlási joga bejegyzendő. 

3. A belterület délkeleti részén tervezett új gazdasági terület megvalósítása a befektetői szándékok 
függvényében történhet. Ha az Önkormányzat igazán ösztönözni szeretné a gazdaság 
élénkülését, úgy célszerű lenne a fejlesztésre szánt területet útépítéssel illetve 
előközművesítéssel vonzóvá tenni. 

 

4. A változások ütemezése 

A fentebb említett változások egyike sem előre meghatározható határidőhöz kötött.  

Az Önkormányzat döntéseit a gyakran változó lakossági és befektetői igények, továbbá az éppen 
aktuális pályázati lehetőségek nagymértékben befolyásolhatják.  
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4. melléklet 

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

 

IV. 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 
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5. melléklet 

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

 

 

V. 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. 

Megyei övezetek (A Trtv. 91. § átmeneti előírásai szerint hatályban maradt övezetek) 

8. Ásványi nyersanyagvagyon gazdálkodási terület övezete: A község területe 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.” 

 

Megyei szerkezeti terv 

 

Ásványi nyersanyag-vagyon 
gazdálkodási 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 területfelhasználásának 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 

 

VI. 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. 

 

 

 



 

 

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

.../2019. (……………) önkormányzati rendelete 

Várdomb község Helyi Építési Szabályzatáról 

 

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, és az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és 13. § 

(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletében biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

1. A rendelet alkalmazása 

1. § 

(1) Várdomb község (a továbbiakban: község) külterületi szabályozási tervét az 1. melléklet, 

belterületi szabályozási tervét a 2. melléklet tartalmazza.  

(2) A szabályozási terven alkalmazott jelek az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EljR.) 6. mellékletében szereplő 

jelmagyarázatán alapulnak, és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.), valamint az Országos Településrendezési és Építési 

Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) vonatkozó 

előírásai és fogalom-meghatározásai szerint értelmezendők. 

(3) A javasolt megszüntető jel irányadó jellegű, a telekalakításra és az építési telekre vonatkozó 

országos, és az adott övezetre vonatkozó helyi előírások betartása mellett el lehet tőlük térni. 

(4) E rendelet alkalmazása során használt fogalmak magyarázata: 

1. átlagos telekszélesség: a telek négyzetméterben mért területének és a telek két legtávolabbi 

pontja méterben mért távolságának hányadosa. 

2. előkerti vonal: a szabályozási terven az előkert mélységét meghatározó vonal. Az előkerti vonal 

és a telek közterület felőli telekhatára közti előkerti területre az OTÉK 35. § (6) bekezdésében 

foglalt előírások alkalmazandók. 

 

2. Belterületi határ megváltoztatására vonatkozó előírások 

                                            2.§ 

A település belterületébe csak a szabályozási tervlapon belterületbe vonásra jelölt terület csatolható az 

Önkormányzat erre vonatkozó határozata esetén. 

 

3. Közterület alakításra vonatkozó előírások 

3.§ 

A település területén új közterület csak a szabályozási terven közterületi célra jelölt területeken 

alakítható ki a vonatkozó sajátos jogintézmények alkalmazásával. 
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4.  Telekalakításra vonatkozó előírások 

4.§ 

(1) A község területén telek csak az adott övezetben és építési övezetben a rendelet 3. mellékletében 

meghatározott legkisebb paraméterekkel alakítható ki, kivéve: 

a) a települési célokat szolgáló, önálló telket igénylő műtárgyak és köztárgyak telkének 

kialakítása esetén; 

b) a szabályozási terven szabályozási vonallal jelölt közérdeket szolgáló terület-

igénybevételeknél visszamaradó telek esetén; 

c) önálló ingatlannak minősülő magánút kialakítása esetén; 

d) kialakult telekállapotoknál történő olyan telekalakítás esetén, ahol a kialakuló telkek méretei a 

korábbiakhoz képest az építési előírások paramétereihez közelítenek. 

(2)  Telekcsoport újraosztással érintett területen az Önkormányzat az Étv. 24. § (2) bekezdésben kapott 

felhatalmazás alapján a beépítés előfeltételeként szabja a telektömb újraosztását.  

  

5. Az épített környezet alakítására vonatkozó előírások 

5.§ 

(1) A község műemléki védettség alatt álló ingatlanainak jegyzékét a rendelet 1. függeléke tartalmazza, 

amelyekre vonatkozó telekalakítási, építési és terület-használati ügyekben a kulturális örökség 

védelméről szóló jogszabályok, valamint jelen rendelet előírásai szerint kell eljárni. 

(2)  A község régészeti védettség alatt álló ingatlanainak jegyzékét a rendelet 2. függeléke tartalmazza, 

amelyekre vonatkozó telekalakítási, építési és terület-használati ügyekben a kulturális örökség 

védelméről szóló jogszabályok valamint jelen rendelet előírásai szerint kell eljárni. 

(3) Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének Várdomb Község településképének 

védelméről szóló 14/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendeletében szereplő helyi védelem alatt álló 

építmények jegyzékét a rendelet 3. függeléke tartalmazza, amelyekre vonatkozó telekalakítási, 

építési és terület-használati ügyekben a településképi rendelet, valamint jelen rendelet előírásai 

szerint kell eljárni. 

(4)  A szabályozási terven jelölt, a településképi arculati kézikönyv alapján helyi védelemre javasolt 

épületek a tulajdonos kezdeményezésére a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet 

módosításával helyi védelem alá helyezhetők.  

 

 

6. A táj és a természeti környezet védelmére vonatkozó előírások 

6.§ 

(1)  Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetét és a tájképvédelmi területek lehatárolását a 

Szabályozási Terv tartalmazza, amelyekre vonatkozó telekalakítási, építési és terület-használati 

ügyekben a természet védelméről szóló jogszabályok, valamint jelen rendelet előírásai szerint kell 

eljárni. 

(2)  Tájképvédelmi terület övezetbe tartozó területfelhasználási egységeken nem létesíthető új külszíni 

bánya, terepautó- és terepmotor-sport pálya, 0,5 MW-nál nagyobb névleges teljesítőképességű 

villamos energiát termelő erőmű, valamint a terepszinttől mért 30 méternél magasabb műtárgy. 

(3) Tájképvédelmi területen elhelyezni kívánt új 0,4 kV-nál magasabb feszültségű elektromos 

légvezeték, terepszinttől mért 20 méternél magasabb hírközlési antenna, 10 méternél magasabb, 
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vagy 200 m2-nél nagyobb alapterületű épület építési engedélyezési tervéhez a tájba történő 

illeszkedés teljesülését igazoló látványtervet kell mellékelni. 

 

   

7. Környezetvédelmi előírások 

7.§ 

(1) A település területén kommunális és gazdasági tevékenységből származó szennyvíz tisztítás nélkül 

nem szikkasztható el. 

(2) Háztáji haszonállat-tartás esetén a keletkező trágyát zárt trágyatárolóban kell gyűjteni. 

(3) A rendeltetése folytán védelmet igénylő lakó, vendéglátó, szálláshely-szolgáltató, oktatási, 

egészségügyi, szociális, igazgatási és hitéleti rendeltetésű épületek és az alábbi állattartó épületek 

között betartandó legkisebb távolság: 

a) kifejlett állapotban 10 kg-nál kisebb súlyú tenyésztett állatok (például baromfi, nyúl) tartására 

szolgáló ól esetén 100 férőhelyig 10 méter, 100 férőhely felett 300 méter; 

b) kifejlett állapotban 10 kg-nál nagyobb súlyú tenyésztett állatok (például sertés, szarvasmarha, 

ló, kecske, juh) istállója esetén 10 férőhelyig 20 méter, 10 férőhely felett 300 méter; 

c) Az a) és b) pontban megállapított távolságok a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. 

számú melléklet 1. sorában szereplő „Intenzív állattartó telepek”-re, a 2. számú melléklet 11. 

pontjában szereplő „nagy létszámú állattartás”-ra és a 3. számú melléklet 6. pontjában szereplő 

„Intenzív állattartó telepek”-re vonatkozó szabályok hatálya alá tartozó állattartásra nem 

vonatkoznak. 

(4) A (3) bekezdés b) pontjában szereplő épületek közti távolságot nem kell betartani olyan lakóépület 

esetén, amely az állattartásra szolgáló külterületi mezőgazdasági üzem, tanya vagy farmgazdaság 

telkén helyezkedik el. 

 

8. Veszélyeztetett területekre vonatkozó előírások 

8.§ 

(1) A község a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések 

besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM. rendelet szerint fokozottan érzékeny felszín alatti 

vízminőség-védelmi területen lévő település, ezért a szabályozási terven jelölt országos 

vízminőség-védelmi területekre vonatkozóan a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 

21.) Korm. rendelet előírásai alkalmazandók, valamint az ilyen területeken 

a)  a felszíni és felszín alatti vizekbe kommunális vagy technológiai eredetű szennyező anyagok, 

szennyvizek nem juttathatók; 

b)  a kommunális és a jogszabályoknak megfelelően előtisztított technológiai eredetű szennyvizeket 

közműves szennyvízcsatornába kell vezetni, vagy ennek hiányában vízzáróan kialakított zárt 

szennyvíztárolóban kell gyűjteni; 

c)  állattartás esetén a keletkező trágyát zárt trágyatárolóban kell gyűjteni.   

(2)  A község a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. 

(XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet alapján enyhén veszélyeztetett település. A szabályozási 

terven jelölt rendszeresen belvíz-járta külterületi beépítésre nem szánt területeken új épület nem 

helyezhető el 

(3) Harc község nagyvízi mederrel érintett, 03/2 hrsz-ú ingatlanán minden tevékenység a Sió-csatorna 

nagyvízi mederkezelési tervében foglaltak szerint végezhető. 
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9. Egyes sajátos jogintézményekkel kapcsolatos előírások 

9.§ 

(1) A Szabályozási terven jelölt országos közutak szabályozásával érintett területrészek az Étv. 26. §-

ában foglalt szabályok szerint az Önkormányzat ilyen értelmű döntése esetén kisajátíthatók. 

(2) A Szabályozási terven jelölt kiszolgáló és lakóutak létesítésével, bővítésével vagy szabályozásával 

érintett területrészek az Étv. 27. §-ában foglalt szabályok szerint lejegyezhetők. 

(3) Újonnan beépítésre szánt területen, valamint olyan ingatlanon, ahol a rendelet hatályba lépése előtt 

nem állt épület, az Étv. 28. § (1) bekezdésében említett felhatalmazással élve az Önkormányzat az 

utak és közművek megvalósításának költségeit az építtetőkre háríthatja. Az építtető kérelmére az 

Önkormányzat megállapodást köthet az útépítési és közművesítési költségek részbeni 

átvállalásáról. 

(4)  Beültetési kötelezettséggel érintett területen az Étv. 29. § (4) bekezdésének előírásai 

alkalmazandók. 

(5)  Várdomb Község Önkormányzata az Étv. 25. § felhatalmazásával élve elővásárlási jogot jegyeztet 

be a HÉSZ 4. mellékletében felsorolt ingatlanok területére.   

 

10.  Közművekre vonatkozó előírások 

10.§ 

(1) A település belterületén a közművek kiépítése az Önkormányzat feladata, kivéve ahol a sajátos 

jogintézményekre vonatkozó szabályok adta lehetőségekkel élve annak terheit az Önkormányzat az 

érdekeltekre áthárítja. 

(2) Új közművezetékeket a vonatkozó jogszabályok és ágazati szabványok betartása mellett 

elsődlegesen közterületen kell elhelyezni. 

 

11. Az építés általános szabályai 

11.§ 

(1) A szabályozási terv szerint szabályozási vonallal érintett ingatlan közterület felőli oldalán új, épített 

kerítés csak a szabályozási vonalra helyezhető. 

(2) Új épületek építési telken belüli elhelyezésére vonatkozó előírások: 

a) A Szabályozási terv szerint előkerti vonallal rendelkező telken új épület csak a szabályozási 

terven jelölt előkert szabadon hagyásával helyezhető el. 

b) A Szabályozási terv szerint előkerti vonallal nem rendelkező falusias lakóterületek valamint 

településközpont területek telkein új épület előkert nélkül is elhelyezhető.      

c) Gazdasági és különleges területek telkein - a különleges közmű-üzemi területek telkeinek 

kivételével - új épület legalább 5 méter mélységű előkert szabadon hagyásával helyezhető el. 

(3) Az oldalkert legkisebb szélessége oldalhatáron álló beépítési móddal szabályozott telek esetén 4 

méter, szabadon álló beépítési móddal szabályozott telek esetén legalább 3 méter. Az oldalkert 

betartandó tényleges szélességét az OTÉK 36. §-ában foglalt telepítési távolságokra és 

tűztávolságra vonatkozó előírásokra tekintettel kell meghatározni.  

(4) Beépítésre szánt terület telkein a hátsókert mélysége 6 méter. 25 m-nél kisebb mélységű telken 

hátsókertet nem kell biztosítani, de új épület csak az OTÉK épületek között megengedett legkisebb 

távolságaira vonatkozó előírásainak betartásával helyezhető el úgy, hogy a szomszédos ingatlanok 

telekhatára mentén a beépíthetőséget ne korlátozza. 
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(5) Az adott övezeti előírásokban megengedettnél már nagyobb mértékben beépített telek beépítettsége 

tovább nem növelhető, azonban a meglévő épületek korszerűsíthetők, és a beépítettség további 

növelése nélkül a megengedett párkánymagasság betartása mellett bővíthetők. 

(6) Az övezeti előírásokban megengedettnél nagyobb párkánymagasságú meglévő épület 

korszerűsíthető és az alapterülete bővíthető a párkánymagasság további növelése nélkül a 

megengedett beépítettség mértékéig. 

(7) Meglévő épületnek a (3) bekezdés szerinti elő- vagy oldalkertbe eső része felújítható, de az 

előkertbe és oldalkertbe eső részen nem bővíthető. 

(8) Beépítésre szánt területen terepszint alatti építmények (pince) egy szint mélységben, a telek építési 

helynek minősülő területén belül létesíthetők. 

 

12. Katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján meghatározott elégséges védelmi szint 

követelményei 

12. § 

(1) A település a vonatkozó jogszabály szerint katasztrófavédelmi szempontból II. veszélyességi 

osztályba tartozik. 

(2) A településen az elégséges védelmi szint meglétéhez a következők szükségesek: 

a) Riasztás: A lakosság riasztása és veszélyhelyzeti tájékoztatás feltételeinek biztosítása. 

b) Lakosságvédelmi módszer: Kockázatbecslésben megállapítottaknak megfelelően, elsősorban 

elzárkózás. 

c) Felkészítés: a lakosság 3 évente történő aktív tájékoztatása, a lakosság passzív tájékoztatása 

nyomtatott és elektronikusan elérhető információs anyagok biztosításával; a lakosság 

felkészítése a riasztás módszerének és jelének felismerésére, valamint az annak megfelelő 

magatartási szabályokra. 

d) Védekezés: különleges felszerelések és kiképzett szakértők (önkéntes mentőszervezetek) 

bevonásának tervezése és begyakoroltatása, a kockázatbecslésnek megfelelően a polgári 

védelmi szakalegységek megalakítása, a karitatív és más önkéntes, humanitárius feladatot 

ellátó szervek bevonásának tervezése. 

e) Induló katasztrófavédelmi készlet: teljes induló katasztrófavédelmi készlet megléte. 

 

 

 

II. RÉSZLETES ÖVEZETI ELŐÍRÁSOK 

 

13. § 

Az építési övezetek és övezetek területén kialakítható telkek méretét, beépítési módját, a beépítettség 

megengedett legnagyobb mértékét, a beépítési magasság megengedett legnagyobb mértékét, a 

közműellátás mértékét és módját, a zöldfelület legkisebb mértékét a rendelet 3. melléklete tartalmazza. 

 

13. Beépítésre szánt építési övezetek előírásai 

14.§ 

(1)  Lf-1 – Lf-4 övezeti jelű falusias lakóterületen csak az OTÉK lakóterületekre vonatkozó 

előírásában foglalt épületek és építmények helyezhetők el.  
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(2) Vt-1 és Vt-2 övezeti jelű településközpont területen csak az OTÉK településközpont területekre 

vonatkozó előírásában foglalt épületek és építmények helyezhetők el. 

(3)  Vt-3 övezeti jelű településközpont területen csak hitéleti és azt kiszolgáló rendeltetésű épületek 

helyezhetők el.  

(4) Gksz övezeti jelű kereskedelmi, szolgáltató területen csak az OTÉK kereskedelmi és szolgáltató 

területekre vonatkozó előírásában foglalt épületek és építmények helyezhetők el.  

(5) Gá övezeti jelű általános gazdasági területen csak az OTÉK általános gazdasági területekre 

vonatkozó előírásában foglalt épületek és építmények helyezhetők el. 

(6) K-K övezeti jelű közmű-üzemi létesítmények elhelyezésére szolgáló különleges területen csak 

vízellátási, szennyvízkezelési, energiaszolgáltatási és hírközlési rendeltetésű épületek és 

építmények helyezhetők el. 

(7) K-Mü övezeti jelű különleges mezőgazdasági üzemi területen csak állattartó, terménytároló, 

terményfeldolgozó, mezőgazdasági géptároló, mezőgazdasági gépjavító rendeltetésű, és a 

mezőgazdasági üzemi tevékenység kiszolgálásához szükséges rendeltetésű épületek és építmények 

helyezhetők el. Az övezetben új lakóépület csak a mezőgazdasági üzem tulajdonosa, bérlője, vagy 

a személyzet számára létesíthető. 

(8) K-P övezeti jelű különleges pincefalu területen csak a szőlő- és gyümölcs-termesztéshez, valamint 

borászati tevékenységhez tartozó gazdasági épület helyezhető el. 

 

14. Beépítésre nem szánt övezetek előírásai 

15.§ 

(1)  KÖu övezeti jelű közúti közlekedési területen csak az OTÉK közlekedési és közműterületre 

vonatkozó előírásaiban foglalt épületek és építmények helyezhetők el.  

(2)  A szabályozási terven jelölt közutak osztályba sorolása: 

a) Köu-1 övezeti jelű terület: gyorsforgalmi út; 

b)  Köu-2 övezeti jelű terület: országos főút; 

c)  Köu-3 övezeti jelű terület: országos mellékút; 

d)  Köu-4 övezeti jelű terület: helyi gyűjtőút; 

e)  Köu-5 övezeti jelű terület: kiszolgáló út; 

f)  Köu-6 övezeti jelű terület: vegyesforgalmú út, külterületi dűlőút; 

g)  Köu-7 övezeti jelű terület: kerékpárút, gyalogút; 

h)  Köu-8 övezeti jelű terület: magánút 

(3)  KÖk övezeti jelű kötöttpályás közlekedési területen csak a vasúti közlekedés építményei, és a 

vasúti közlekedés kiegészítő építményei helyezhetők el.   

(4)  Zkk övezeti jelű zöldterületi közkertben csak az OTÉK zöldterületekre vonatkozó előírásában 

foglalt épületek és építmények helyezhetők el. 

(5)  Ev övezeti jelű védelmi erdőterületen csak az OTÉK védelmi erdőterületekre vonatkozó 

előírásában foglalt építmények helyezhetők el. 

(6)  Eg övezeti jelű gazdasági erdőterületen csak az OTÉK gazdasági erdőterületekre vonatkozó 

előírásában foglalt építmények helyezhetők el. 

(7) Má övezeti jelű általános mezőgazdasági területen épületek és építmények csak az OTÉK 

mezőgazdasági területekre vonatkozó előírásában foglaltak szerint helyezhetők el. 
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(8)  Mk övezeti jelű kertes mezőgazdasági területen épületek az OTÉK mezőgazdasági területekre 

vonatkozó előírásai szerint helyezhetők el. Az övezetben a borturizmushoz kapcsolódó vendéglátó 

és szállás jellegű épületek birtokközponton kívül is elhelyezhetők
1
.    

(9)  V övezeti jelű vízgazdálkodási területen építmények csak az OTÉK vízgazdálkodási területekre 

vonatkozó előírásában foglaltak szerint helyezhetők el. 

(10) Kb-T övezeti jelű beépítésre nem szánt különleges temető területen csak temetkezési rendeltetésű 

építmények és a temető működéséhez szükséges épületek és építmények helyezhetők el. A temető 

telke bekerítendő. 

(11) Kb-Sz övezeti jelű beépítésre nem szánt különleges szabadidő területen csak sportolási és 

szabadidő tevékenységet kiszolgáló épületek és építmények helyezhetők el.  

 

15. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

16. § 

(1) E rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének Várdomb község helyi 

építési szabályozásáról szóló 12/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelete. 

  

                   Simon Csaba                                Balogh Györgyi  

 polgármester      jegyző 

 

Kihirdetési záradék: A rendeletet a Képviselő-testület 2019. …………-i ülésén fogadta el.  

 

Kihirdetve 2019. ………………. napján. 

 

 E …………………..  

  jegyző 

 

  

                                                 

1
 Az Állami Főépítész ……………….keltezésű, ………………ügyiratszámon kiadott OTÉK előírásaitól eltérő szabályozáshoz való 

hozzájárulásával 
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1. melléklet 

Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének Várdomb község helyi építési 

szabályzatáról szóló …../2019. (……………………) önkormányzati rendelethez 

Várdomb község külterületére vonatkozó Sz1 jelű szabályozási tervlap 
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2. melléklet 

Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének Várdomb község helyi építési 

szabályzatáról szóló …../2019. (……………………) önkormányzati rendelethez 

Várdomb község belterületére vonatkozó Sz2 jelű szabályozási tervlap 

  





10 

 

 

3. melléklet 

Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének Várdomb község helyi építési 

szabályzatáról szóló …../2019. (……………………) önkormányzati rendelethez 

Építési övezetekre és övezetekre vonatkozó építési és telekalakítási előírások 

 A B C D E F G H 

1 Építési 

övezet 

jele 

Építési telek 

beépítési módja 

(o = oldalhatáron 

álló;  

sz = szabadon 

álló;  

z = zártsorú;  

ik = ikres) 

Építési 

telek 

legkisebb 

kialakítható 

területe 

(m
2
) 

Építési 

telek 

legkisebb 

kialakítható 

átlagos 

szélessége 

(m) 

Telek 

legnagyobb 

megengedett 

beépítettsége 

(%) 

Építési telek 

legkisebb 

megengedett 

zöldfelületi 

aránya (%) 

Megengedett 

legnagyobb 

párkány-

magasság 

(m) 

Közművesí-

tettség 

mértéke 

2 Lf-1 o 700 14 30 40 4,5 teljes 

3 Lf-2 o 300 12 45* 20*  4,5 teljes 

4 Lf-3 z 150 12 60* 0* 4,5 teljes 

5 Lf-4 ik 800 16 30 50 4,5 teljes 

6 Vt-1 o 700 14 50 20 7,5 teljes 

7 Vt-2 z 500 12 90* 0* 7,5 teljes 

8 Vt-3 sz 700 16 50 20 10 teljes 

9 Gksz sz 1000 16 50 20 7,5 teljes 

10 Gá sz 2000 20 50 25 10 teljes 

11 K-K sz 100 10 40 40 4,5 részleges 

12 K-Mü sz 3000 30 40 40 10 részleges 

13 K-P z  50 7 90* 10* 3,5 hiányos 

14 Kb-T       5   4,5   

15 Kb-Sz       10   3,5  

16 Zkk      3   3,5  

17 Má      OTÉK 29. § 

szerint 

 7,5  

18 Mk      4,5  

19 Eg     0,5  4,5  

20 Ev OTÉK 28. § (3) bekezdés szerint  

21 V OTÉK 30. § szerint  

22 Kök OTÉK 26. § szerint  

23 Köu- OTÉK 26. § szerint  

 

* Az Állami Főépítész ……………….keltezésű, ………………ügyiratszámon kiadott OTÉK 

előírásaitól eltérő szabályozáshoz való hozzájárulásával 
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4. melléklet 

Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének Várdomb község helyi építési 

szabályzatáról szóló …../2019. (……………………) önkormányzati rendelethez 

 

Elővásárlási joggal érintett ingatlanok jegyzéke (hrsz) 

253, 257, 259/1, 259/2, 262, 263/1, 263/3, 263/4, 270, 271, 275, 278, 280, 281, 282, 287, 288/1, 

288/2, 292, 293, 294, 296, 297/1, 297/2, 298/2, 301, 302, 305, 306, 309, 310, 312/5 
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1. függelék 

Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének Várdomb község helyi építési 

szabályzatáról szóló …../2019. (……………………) önkormányzati rendelethez 

 

Várdomb község műemlékei 

 

Törzsszám Azonosító 
Védelem 

státusza 

Védelem 

fajtája 
Hrsz. Cím Név 

4227 8792 
Műemléki 

védelem 

Műemlék 387 Kossuth 

u. 

R.k. templom 

4227 22706 

Műemléki 

védelem 

Műemléki 

környezet 

129, 132, 386, 

388, 389, 

390/1, 402, 97, 

98 

 R.k. templom 

ex-lege 

műemléki 

környezete 
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2. függelék 

Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének Várdomb község helyi építési 

szabályzatáról szóló …../2019. (……………………) önkormányzati rendelethez 

Várdomb község régészeti lelőhelyei 

 

Sorszám  Azonosító  Hrsz. Megnevezés  

1.  23251  05/5 Újberekpuszta  

2.  23322  1499, 1542, 1565, 1640 Szurdik  

3.  23323  

326/1, 326/2, 328/2–4, 329, 330/1–8, 332/1, 333/1, 

335, 339/1 1365, 1366, 1386, 1391–1399, 1400/1, 

1400/2, 1401–1451, 1517–1520, 1625, 1632, 1635–

1637 

Gábor u. feletti szurdik  

4.  23324  368, 370, 388, 389, 390/80 Iskola  

5.  32162  
1209/59–61, 1209/64, 1209/68, 1212/1, 1213/1, 

1216/1, 1217/1, 1218/1, 1221/1, 1760 
Nánai magaslat  

6.  43381  311, 312/4, 313/1 Petőfi utca 1/a  

7.  51989  1, 02/22, 02/47, 02/51, 045/26, 053/1, 064, 084/2 Alsó‐Derék‐dűlő I.  

8.  51992  1–3, 02/47, 045/26, 053/1, 064, 084/2 Alsó‐Derék‐dűlő II.  

9.  51993  02/47 Alsó‐Derék‐dűlő III.  

10.  52003  18, 19, 20/1, 20/2, 21, 22, 24, 045/30–38, 053/1, 084/2 Sándor‐dűlő I./ Újberek  

11.  52007  02/25, 02/27–40, 064 Sándor‐dűlő II.  

12.  52009  05/8, 024/9 Újberekpuszta  

13.  52014  05/8 Újberekpuszta, szárító épületek  

14.  52022  045/29–32, 045/49 Decsi határnál dűlő  

15.  52026  139–142, 148/1, 148/2, 151/18 Kossuth u. 17.  

16.  52031  

39, 40/1–10, 56–59, 61, 62, 64–69, 70/1, 70/2, 71–82, 

129–133, 194/2, 211–214, 215/1, 215/2, 216, 223–

245, 247–250, 251/1, 251/2, 252, 277, 278, 283, 284, 

287, 288/1, 288/2, 289, 291–296, 297/1, 297/2, 298/1, 

298/2, 299–311, 312/4, 312/5, 313/1, 313/3, 313/4, 

314, 316–318, 319/1 

Központ/ Kossuth u. 70‐101.  

17.  52033  
0113/5, 0113/17, 0113/18, 1702, 390/37, 390/38, 

390/40–50, 390/91, 421–423, 426/2–6, 427/1, 427/2, 

428/1, 428/4, 650, 651/1–8 
Pilis utca és könyéke  

18.  52040  0104/35, 0109/2, 0184/7 Gépállomás II.  

19.  58177  

0102/13, 0102/15, 0103/1, 0104/29, 0106, 0108/2, 

0109/1, 0113/12, 0113/18–25, 0184/5–11, 390/40–51, 

390/91, 420–423, 424/1, 424/2, 426/5, 426/6, 427/1, 

427/2, 428/1, 428/3–5, 429/2–5, 430/2, 431/1, 431/2, 

432, 434/1, 434/2, 435/1–8, 604/3, 604/4, 650, 651/4–

8 

Sárpilisi elágazó/ Gépállomás  

20.  73529  
0110, 0113/12–15, 0113/18, 0113/20, 0113/22, 

0113/24 
limesút  

21.  41965  031/1, 033/17, 033/18 Lak (Sárpilis)  

22.  58178  
0104/2–10, 0104/12, 0104/13, 0104/15, 0104/16, 

0104/18, 0104/19, 0104/21, 0104/27–29, 0104/31–33, 

0106, 0108/2, 0109/2, 0104/23, 0184/7, 435/5 
Sárpilisi határ  

23.   045/6 Urasági csereföld  

24.   1567/1 Közép‐hegy 1. lelőhely  

25.   1062, 1063, 1619 Közép‐hegy 2. lelőhely  

26.  
 339/7–9, 345, 347/1, 347/2, 348, 349/1–3, 351/1, 

361/1, 1637 
Srékszhól  

27.   045/15–19 Újberek dél  

28.   163, 1227/13–17, 1227/20–23, 1227/34 Józan‐dűlő  
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3. függelék 

Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének Várdomb község helyi építési 

szabályzatáról szóló …../2019. (……………………) önkormányzati rendelethez 

 

Várdomb község helyi védelem alatt álló építményei 

(A 14/2017. (XII. 19.) ök. rendelet szerint) 

  

 

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 L Á T Á M A S Z T Ó  J A V A S L A T  
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 1 .  K Ö R N Y E Z E T A L A K Í T Á S  T E R V E  

 
A környezetalakítás terve a településrendezési javaslatok és a táji, természeti, környezeti, épített 
örökségi, közlekedési és közmű elemek, javaslatok egymásra hatását mutatja be szöveges és rajzi 
formában. 
A környezetalakítás terve a hatályos településszerkezeti tervhez viszonyítva mutatja be a 
változásokat és elemzi azokat. 
 
1.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK 
A településrendezési javaslatok fejezetben a javasolt településszerkezet és a területfelhasználási 
rendszer, a szerkezetalkotó elemek és értékek kerülnek bemutatásra és ismertetésre. 
 
1.1.1. Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer 
 
1.1.1.1. Beépítésre szánt területek 
(lakóterületek, vegyes területek, gazdasági területek, különleges területek) 
 
 

Beépítésre szánt területek 

Területfelhasználás jele Területfelhasználás megnevezése 

Lakóterületek 

Lf Falusias lakóterület 

Vegyes terület 

Vt Településközpont terület 

Gazdasági területek 

Gksz Kereskedelmi, szolgáltató terület 

Gá Általános gazdasági terület 

Különleges területek 

K-Mü Különleges mezőgazdasági üzemi terület 

K-K Különleges közmű-üzemi terület 

K-P Különleges pince-présházas terület 

 
Lakóterületek 
 
Falusias lakóterület 
A község beépített területeinek túlnyomó része falusias lakóterületi övezetbe került 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 falusias lakóterületek bővítése a Petőfi utcától nyugatra, belterületen tervezett, mintegy 40 db új 
lakótelek kialakítására alkalmas módon. E terület a korábbi rendezési tervben is lakóterületként 
szerepelt, csupán a terület feltárása módosult. 
Néhány új lakóház elhelyezésére nyílik lehetőség a Józan dűlő út – Kossuth L. utca – Dózsa György u. 
által határolt tömbben is. 
Elhagyásra került viszont a belterülettől észak-keletre külterületen korábban betervezett nagy 
lakóterületi fejlesztés a régészeti érintettség és a fejlesztés realitásának hiánya miatt, valamint a 
belterülettől északnyugatra, a Józan-dűlőben korábban tervezett új lakóterület a szőlőültetvény 
betelepítése miatt. 
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Vegyes terület 
 
Településközpont terület 
A község központjában, a községháza, általános iskola és templom által alkotott tömböt, továbbá az 
ettől északra elhelyezkedő művelődési ház és vendéglátó egység ingatlanát sorolja a terv 
településközpont terület övezetébe.   

A területen elsősorban lakó és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épület helyezhető 
el, amely nincs zavaró hatással a lakó rendeltetésre. 

  
Gazdasági területek 
 
Kereskedelmi, szolgáltató terület 
A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági 
tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. A terv kereskedelmi, szolgáltató övezetbe sorolta a  
a  Kossuth utca déli végén meglévő autó-javító vállalkozás telephelyét és annak környezetében 
néhány további üres ingatlant. Új elemként jelent meg vállalkozói igény nyomán a Sárpilisi út menti 
0102/15 hrsz-ú ingatlan kereskedelmi-szolgáltató övezetbe sorolása. 
  
Általános gazdasági terület 
Az általános gazdasági terület elsősorban környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari gazdasági 
tevékenységi célú, továbbá kereskedelmi, szolgáltató és raktár rendeltetésű építmények 
elhelyezésére szolgál. Az övezet a belterülettől délkeletre került kijelölésre a hajdani gépállomás 
területén, valamint a mellette működő mezőgazdasági telephelyen. A korábbi rendezési tervben ezek 
egyéb ipari területként szerepeltek, és az övezet bővítése céljából kijelölésre kerültek a Sárpilisi út és 
56. úttól délkeletre is mezőgazdasági földterületek. E terület azonban jó minőségű termőföld, és 
egyelőre nem tűnik reálisnak a terület beépítése.  
 
Különleges területek 
Különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyeken az elhelyezhető építmények 
rendeltetésük miatt jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre, vagy a környezetük megengedett 
külső hatásaitól is védelmet igényelnek.  
 
Különleges mezőgazdasági üzemi terület 
Mezőgazdasági üzemi területbe Óberekpuszta és Újberekpuszta külterületen lévő mezőgazdasági 
telephelyei kerültek besorolásra. E területek a korábbi rendezési tervben ipari területként 
szerepeltek, azonban az OTÉK 2012. évi módosításában megjelent a különleges mezőgazdasági üzemi 
terület fogalma. A korábbi rendezési tervben szereplő újberekpusztai sportpályát a mezőgazdasági 
üzemhez csatolták, ezért az új tervben már annak részeként szerepel. 
 
 
Különleges közmű üzemi terület 
Különleges közmű-üzemi területbe került besorolásra a gázfogadó állomás, a vízmű és a víztorony 
telke. 
 
Különleges pince-présházas terület 
Különleges pince-présházas területbe kerül besorolásra a jellemzően szőlőhegyi területekhez 
kapcsolódó présházas beépítésű kisméretű telkek csoportja. 
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1.1.1.2. Beépítésre nem szánt területek 
 
(Közlekedési és közmű-területek, zöldterületek, erdőterületek, mezőgazdasági területek, 
vízgazdálkodási területek, természetközeli területek, beépítésre nem szánt különleges területek) 
 

Beépítésre nem szánt területek 

Területfelhasználás jele Területfelhasználás megnevezése 

Közlekedési és közműterületek 

Köu Közúti közlekedési és közműterület  

Kök Kötöttpályás közlekedési terület 

Zöldterület 

Zkk Közkert 

Erdőterületek 

Eg Gazdasági rendeltetésű erdőterület 

Ev Védelmi rendeltetésű erdőterület 

Mezőgazdasági terület 

Má Általános mezőgazdasági terület 

Mk Kertes mezőgazdasági terület 

Vízgazdálkodási terület 

V Vízgazdálkodási terület 

Beépítésre nem szánt különleges területek 

Kb-T Különleges beépítésre nem szánt temető, kegyeleti park terület 

Kb-Sz Különleges szabadidő terület 

 
Közlekedési és közműterület 
 
Közlekedési és közműterület 
Közlekedési és közmű területébe tartoznak a község meglévő és tervezett közútjai és vasúti területei.  
 
Zöldterület 
 
Közkert 
A zöldterület állandóan növényzettel fedett közterület, amely a település klimatikus viszonyainak 
megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a pihenést és testedzést szolgálja. Az 1 
hektárnál kisebb zöldterületek közkertek, az 1 hektárt meghaladó zöldterületek közparkok (utóbbi 
Várdombon nem található). 
A község belterületén a következő közkertek találhatók: az Ady Endre utca – Római utca sarkán lévő 
kis zöldterület, valamint Újberekpusztán az út mentén lévő zöldsáv. 
 
Erdőterület 
A település közigazgatási területén az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő erdők besorolása 
az Erdészeti Igazgatóság adatszolgáltatásának figyelembe vétele mellett történt.  
 
Gazdasági rendeltetésű erdőterület 
Gazdasági rendeltetésű erdőterületek a közigazgatási terület nyugati határszélén és Óberekpusztán 
találhatók. 
 
Védelmi rendeltetésű erdőterület 
Védelmi rendeltetésű erdőterületek foltokban egyrészt a belterülettől keletre, másrészt a szőlőhegy 
egyes részein találhatók. 
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Mezőgazdasági terület 
A mezőgazdasági területen a növénytermesztés, az állattartás és állattenyésztés, a halászat, továbbá 
az ezekkel kapcsolatos, a saját termék feldolgozására, tárolására és árusítására szolgáló építmények 
helyezhetők el. 
 
Általános mezőgazdasági terület 
A település külterületén a belterülettől keletre található nagytáblás szántóterületek, rétek, legelők 
tartoznak ezen övezetbe. 
 
Kertes mezőgazdasági terület 
A község közigazgatási területének nyugati részén a zártkerti területek tartoznak ezen övezetbe. 
 
 
Vízgazdálkodási terület  
 
Vízgazdálkodási területbe tartoznak a község területén lévő vízfolyások, árkok. 
 
Különleges beépítésre nem szánt területek 
 
A különleges beépítésre nem szánt területbe azok a területek tartoznak, amelyeken az elhelyezhető 
építmények rendeltetésük miatt jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre vagy a környezetük 
megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek. 
 
Különleges beépítésre nem szánt temető terület 
A belterületen működő temető tartozik ebbe az övezetbe. 
 
Különleges beépítésre nem szánt szabadidő terület 
A belterülettől keletre fekvő önkormányzati tulajdonú 045/3, 045/23-25 hrsz-ú önkormányzati 
tulajdonú területek, valamint a Sárpilisi út déli oldalán lévő kis tóval rendelkező ingatlan (0104/35 
hrsz.) kerültek ebbe az övezetbe. Előbbi a korábbi rendezési tervben még sport-területként, utóbbi 
védő erdő-területként szerepelt. 
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Átnézeti térkép - javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer 
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1.1.1.3. Szerkezet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemek 
 
Szerkezetalkotó és tagoló közlekedési elemek: 
A község szerkezetalkotó és tagoló közlekedési elemei elsősorban a települést észak-déli irányban 
átszelő 56. számú országos főútvonal, az M6 autópálya, továbbá a Rétszilas-Bátaszék törzshálózati 
vasútvonal. Az 56. főútból ágazik ki az 5113. számú Szekszárd-Decs-Várdomb, továbbá az 5602. sz. 
Várdomb - Alsónána országos mellékutak, valamint a Várdombról Újberekpusztára vezető helyi 
gyűjtőút.   
 
Szerkezetalkotó zöldfelületi rendszerek, vízfolyások: 
A település zöldfelületi rendszerét a külterületi erdőterületek, a belterületi zöldterületek, a 
jelentősebb zöldfelülettel rendelkező intézmények (temető), továbbá a lakóingatlanok kertjei adják. 
A község fontos vízfolyása a belterület keleti részén végig húzódó, majd a Sárpilisi út mentén 
folytatódó belvíz- és csapadékvíz elvezető Vadvíz-árok. 



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  -  2 0 1 9  
 

8 

 
Települészerkezetet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemek átnézeti térképe 

 
 
1.1.1.4. Védelmi és korlátozó elemek 
 

 védőtávolságok: 
 
Vasút, utak védőterülete (OTÉK 38. §) 

„(8) Az országos közút és vasútvonal mellett nem jelölhető ki új beépítésre szánt terület - a 
gazdasági területek és a 24. § (2) bekezdési), k) és n) pontja szerinti területek kivételével - 

a) gyorsforgalmi út esetében az út tengelyétől számított - amennyiben kormányrendelet másként 
nem rendelkezik - 250-250 m széles területen, 
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b) főút és a gyorsforgalmi úthoz tartozó csomóponti ág esetében az út tengelyétől számított 50-50 
m széles területen, 

c) környezeti hatásvizsgálathoz kötött vasúti pálya esetében a vasút szélső vágányától számított 
100 m széles területen. 

(9)  Az országos közút mellett nem sorolható közjóléti erdő területfelhasználási egységbe az út 
tengelyétől számított 

a) gyorsforgalmi út esetében 100-100 m széles terület, 
b) főút esetében 50-50 m széles terület. 
(10)  Országos törzshálózati vasúti pálya szélső vágányától számított 50 m, valamint egyéb 

környezeti hatásvizsgálathoz kötött vasúti üzemi létesítmény esetében 100 m távolságon belül 
építmény csak a vonatkozó feltételek szerint helyezhető el.” 
Fentieken felül az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 
Korm. rendelet 38. §-ában, valamint a védőtávolságokra vonatkozó egyéb jogszabályokban szereplő 
előírások is betartandók. 
 
– táj és természetvédelmi elemek, területek: 
 
 
Tájképvédelmi területbe tartozik a község nyugati, szőlőhegyi területe. A területrendezési tervek 
készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 
tájképvédelmi terület övezetre vonatkozó előírásai:  

4. § (1) A tájképvédelmi terület övezete területére a megye területrendezési tervének megalapozó 
munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg térségi jellemzőit, valamint a település teljes 
közigazgatási területére készülő településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell 
határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a 
hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit. 

(2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a tájképi egység, a hagyományos 
tájhasználat fennmaradása, valamint a tájba illesztés biztosítása érdekében - a településkép 
védelméről szóló törvény vagy annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabály eltérő 
rendelkezésének hiányában - meg kell határozni 

a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi 
szabályait, 

b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti településképi 
rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet) a településképi követelményeket. 

(3) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 

(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai 
infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos 
tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell 
megvalósítani. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700253.KOR#lbj138id8d00


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  -  2 0 1 9  
 

10 

Ökológiai folyosó területébe tartozik a település egy keskeny, a közigazgatási határ keleti részén lévő 
terület. 

 A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 
törvény (továbbiakban: Trtv) 26. § alapján az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosójára 
vonatkozó előírásai az alábbiak:  

 
(1) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében – kivéve, ahol az Ország Szerkezeti 

Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti 
Terve települési térséget határoz meg – csak olyan megyei területfelhasználási kategória és megyei 
övezet, valamint a településrendezési eszközökben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, amely 
az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója természetes és 
természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 

(2) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető 
ki, kivéve, ha 

a) a települési területet az ökológiai hálózat ökológiai folyosó, vagy az ökológiai hálózat magterület 
és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó körülzárja, továbbá 

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület csak 
az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési 
hatósági eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. Az eljárás során 
vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai hálózat magterület és az ökológiai hálózat ökológiai 
folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai 
kapcsolatok zavartalan működése. 

(4) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében a közlekedési és energetikai 
infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, továbbá az erőművek az ökológiai folyosó és az 
érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti 
ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők ki 
és helyezhetők el. 

(5) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében bányászati tevékenység folytatása a 
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az 
övezetben új célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő 
külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan nem bővíthető. 

 
 
  – kulturális örökségvédelmi elemek: 
A kulturális örökségvédelmi elemek a településen a nyilvántartott régészeti lelőhelyek, a műemlékek 
és műemléki környezetük valamint a helyi védelem alatt álló épületek jelentik, amelyet részletesen az 
örökségvédelmi hatástanulmány tartalmaz. 
 
– egyéb védelmi és korlátozó elemek: 
A község területén a rendszeresen belvízjárta, valamint a fakadó és szivárgó vízzel veszélyeztetett 
területek lehatárolásra kerültek, amelyek vonatkozásában a vonatkozó jogszabályok előírásait be kell 
tartani. 
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Védelmi és korlátozó elemek átnézeti térképe 
 
A táj- és természetvédelmi elemeket, területeket, kulturális örökségvédelmi elemeket a tájrendezési 
javaslat, valamint az örökségvédelmi javaslat tartalmazza részletesen. 
 
1.2. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI 
1.2.1. A településszerkezeti változások bemutatása 
 
(az egyes területfelhasználási, illetve egyéb szerkezeti változások pontokba szedve, lehatárolva az 
adott változás bemutatása) 
 

A hatályos településszerkezeti terv szerinti területfelhasználásnak megfelelő állapot kerül 
bemutatásra, illetve összehasonlításra a településszerkezeti terv tervezetével. 
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1. A belterülettől észak-keletre tervezett lakóterület törlése   
 

  
A hatályos településszerkezeti terv részlete Az új településszerkezeti terv részlete 

 
Változás:  
 A tervezett új lakóterület és az ahhoz kapcsolódó zöldterület törlésre kerül a tervből és a 
jelenlegi használatnak megfelelően általános mezőgazdasági területbe kerül 
  
Módosítás indoklása:   
 A tervezett lakóterület megvalósítása az Önkormányzat részéről nem reális cél, magán-
befektetői érdeklődés nincs. A terület régészeti érintettség miatt csak az örökségvédelmi hatóság 
hozzájárulásával és nagy többletmunkával lenne építésre alkalmas. 

  

 



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  -  2 0 1 9  
 

13 

2. A temetőtől északra fekvő tartalék lakóterület törlése 

 
 

 
A hatályos településszerkezeti terv részlete 

  
Az új településszerkezeti terv részlete 

 
Változás:  
 A Józan-dűlő területe tervezett falusias lakóterületből kertes mezőgazdasági területbe kerül 
 
Módosítás indoklása:  
 A Józan-dűlő területén új szőlőtelepítés valósult meg, ennek kisajátítása nem tervezett, és az 
Önkormányzat számára nem lenne rentábilis 

 
3. Községközpont 

 

 
A hatályos településszerkezeti terv részlete 

 
Az új településszerkezeti terv részlete 

Változás:  
A településközpont vegyes területek lehatárolása módosult.   
 
Módosítás indoklása:  
 A tényleges területhasználatra (közintézmények) tekintettel történt meg az új lehatárolás, 
figyelemmel a kultúrházra és a vendéglőre is. 
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4. A belterülettől délkeletre lévő gazdasági terület és környéke  

 

 
A hatályos településszerkezeti terv részlete  

Az új településszerkezeti terv részlete 

 
Változás:  
Az 56. úttól keletre és a Sárpilisi úttól északra fekvő kereskedelmi, szolgáltató terület keleti irányban 
kibővül, valamint az ingatlan egy része erdőterületbe kerül. Ettől a területtől északra az általános 
mezőgazdasági terület sáv védelmi erdőterületbe kerül az erdőtérségre vonatkozó megfelelés miatt 
(az erdőtérség legalább 75 %-a erdőterületbe sorolandó).   
 
Módosítás indoklása:   
Vállalkozói, egyben tulajdonosi kérelem nyomán döntött az Önkormányzat az átsorolás 
támogatásáról. 
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5. A horgásztó és környéke 
 

A hatályos településszerkezeti terv részlete Az új településszerkezeti terv részlete 

Változás:  
A tervezett zöldterület nyugati része beépítésre nem szánt különleges szabadidő-területbe, keleti 
része általános mezőgazdasági területbe kerül. 
Módosítás indoklása:   
A magántulajdonban lévő kis horgásztó kisajátítása nem tervezett, ezért zöldterület helyett 
beépítésre nem szánt különleges szabadidő terület besorolást kapott. A volt zöldterület keleti része a 
tényleges művelési ágnak (legelő) megfelelő övezeti besorolást nyert. 

 
6. A község délkeleti iparterülete 

 

 
A hatályos településszerkezeti terv részlete 

 
Az új településszerkezeti terv részlete 

Változás:  
A volt gépállomás területe általános gazdasági területbe, a tömb beépítetlen részei kereskedelmi 
szolgáltató terület övezetbe kerülnek. A tömbben található lakóingatlanok falusias lakóterületbe 
kerülnek átsorolásra.   
Módosítás indoklása:   
A délkeleti üzemi területek új övezeti besorolása a tulajdonviszonyok, a tényleges területhasználat és 
az ismert fejlesztési szándékok figyelembevételével történt.   
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7. Az újberekpusztai sportpálya és major területe 
 

 
A hatályos településszerkezeti terv részlete 

 
Az új településszerkezeti terv részlete 

Változás: 
A különleges sport-területbe és részben zöldterületbe sorolt volt sportpálya, továbbá a korábban 
ipari területbe sorolt major-terület különleges mezőgazdasági üzemi területbe kerül.  
 
Módosítás indoklása:  
A nem kellően kihasznált sportpálya a privatizáció során az üzemmel együtt magántulajdonba került, 
a sport-funkció visszaállítását az Önkormányzat nem tervezi. 
 

 
 

8. Zöldsáv kijelölése Újberekpusztán 
 

 
A hatályos településszerkezeti terv részlete 

 
Az új településszerkezeti terv részlete 

Változás: 
Újberekpuszta lakóterületének déli szélén lévő zöldsáv zöldterületi besorolást nyert.   
 
Módosítás indoklása:  
A ténylegesen játszótérként is hasznosított zöldsáv a tényleges használatnak megfelelő besorolást 
kapott. 
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9. Óberekpuszta 
 

 
A hatályos településszerkezeti terv részlete 

 
Az új településszerkezeti terv részlete 

 
Változás:  
A major ténylegesen beépített területe gazdasági területből különleges mezőgazdasági üzemi 
területbe kerül, az erdőterület lehatárolása a tényleges állapot szerint módosul. 
  
Módosítás indoklása:  
Az OTÉK 2012. évi változásával a mezőgazdasági üzemeket különleges területbe indokolt sorolni. Az 
erdőterületek lehatárolása és besorolása az erdészeti hatóság adatszolgáltatása és a valós 
területhasználat figyelembevételével történt. 

 
 

10. A belterülettől keletre fekvő volt vízmű környéke 
 

 
A hatályos településszerkezeti terv részlete 

 
Az új településszerkezeti terv részlete 

 
Változás:  
 Az önkormányzati tulajdonú, korábban zöldterületbe sorolt terület beépítésre nem szánt különleges 
szabadidő területbe kerül. 
 
Módosítás indoklása:  
 Az Önkormányzati elképzelések és a fennálló tulajdonviszonyok figyelembevételével történt a 
változás. 
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11. A 045/53 hrsz-ú szántó művelésű ingatlan nyugati részének erdőterületbe sorolása 
 

 
A hatályos településszerkezeti terv részlete 

 
Az új településszerkezeti terv részlete 

Változás:  
 A belterülettől keletre lévő általános mezőgazdasági terület egy része gazdasági erdőterületbe kerül. 
Módosítás indoklása:  
 A változás a biológiai aktivitásérték egyensúly biztosítása és a település környezeti állapotának 
javítása, illetve az erdőtelepítésre javasolt övezet figyelembe vétele miatt szükséges. 
 

 
 

12. A közigazgatási terület nyugati határán lévő erdősáv bővülése 

 
A hatályos településszerkezeti terv részlete 

 
Az új településszerkezeti terv részlete 

Változás:  
 Az erdősáv déli irányban kibővítésre került. 
Módosítás indoklása:  
  Az erdőterület az erdészeti hatóság adatszolgáltatása nyomán került lehatárolásra, az új térkép 
alapján pedig a kontúrja pontosabbá vált. 
 



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  -  2 0 1 9  
 

19 

13.  A zártkert nyugati részének bővülése 
 

 
A hatályos településszerkezeti terv részlete 

 
Az új településszerkezeti terv részlete 

Változás:  
 A település nyugati részén a hatályos terv szerint általános mezőgazdasági terület kertes 
mezőgazdasági terület övezetbe került.  
Módosítás indoklása:  
 Az átsorolt terület az ingatlan-nyilvántartás szerint zártkertbe tartozik, ezért célszerű a szabályozást 
ehhez igazítani. 
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14. Zártkerti pincesor különleges pinceterületbe sorolása 

 

 
A hatályos településszerkezeti terv részlete 

 
Az új településszerkezeti terv részlete 

Változás:  
A belterület délnyugati részén, a Hegyalja utca mögötti kertes mezőgazdasági területen különleges 
pincesor terület kijelölése. 
  
Módosítás indoklása:  
 Az átsorolást a ténylegesen kialakult és meglévő állapot indokolja. A pincesoron három épület és két 
pince áll jelenleg. A kisméretű telkeken a kialakult beépítettség jelentősen meghaladja a 10 %-ot, 
ezért e terület beépítésre nem szánt kertes mezőgazdasági területbe nem sorolható. 
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1.2.2. A településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való összefüggéseinek 
bemutatása 
 
 
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 község délkeleti határszéle 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.§)   

6. Erdők övezete: (Trtv. 29-30. §) A község területének nyugati részén kis foltokban található.   

7. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete: (9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 3.§)   

8. Tájképvédelmi terület övezete: (9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 4.§)   

9. Világörökség és világörökség várományos terület övezete: (Trtv. 31. §) Várdomb nem érintett.   

10. Vízminőség-védelmi terület övezete: (9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 5.§)  

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. 
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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. 

Megyei övezetek (A Trtv. 91. § átmeneti előírásai szerint hatályban maradt övezetek) 

8. Ásványi nyersanyagvagyon gazdálkodási terület: A község területe 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.” 

 

Megyei szerkezeti terv 

 

Ásványi nyersanyag-vagyon gazdálkodási 
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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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   

  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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Településszerkezeti változások áttekintő térképe  
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1. A belterülettől észak-keletre tervezett lakóterület törlése 

Megyei település szerkezeti 

terv 

 

Településszerkezeti terv részlete 

 

Országos település szerkezeti 

terv 

 
Érintett térségi övezetek: 

1. ökológiai hálózat magterületének övezete: nem érintett 

2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete: nem érintett 

3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete: nem érintett 

4. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete: érintett 

5. jó termőhelyi adottságú szántók övezete: nem érintett 

6. erdők övezete: nem érintett 

7. erdőtelepítésre javasolt terület övezete: érintett 

8. tájképvédelmi terület övezete: nem érintett 

9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete: nem érintett 

10. vízminőség-védelmi terület övezete: nem érintett 

11. nagyvízi meder övezete: nem érintett 

12. VTT-tározók övezete: nem érintett 

13. honvédelmi és katonai célú terület övezete: nem érintett 

Összhang igazolása: A változás célja a belterület északkeleti részén a hatályos tervben 

szereplő új lakóterület törlése, és a kialakult művelési ágnak megfelelő általános 

mezőgazdasági területbe történő átsorolása.  

A változással érintett terület a területrendezési terv szerint települési terület, a térségi övezetek 

közül a kiváló termőhelyi adottságú szántók és az erdőtelepítésre javasolt terület övezete 

érinti. Mivel a változással nem jön létre új beépítésre szánt terület, a változás a Trtv. 

előírásaival nem ellentétes. 
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2. A temetőtől északra fekvő tartalék lakóterület törlése 

Megyei település szerkezeti terv 

 

Településszerkezeti terv részlete 

Országos település szerkezeti terv 

 
Érintett térségi övezetek: 

1. ökológiai hálózat magterületének övezete: nem érintett 

2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete: nem érintett 

3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete: nem érintett 

4. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete: nem érintett 

5. jó termőhelyi adottságú szántók övezete: nem érintett 

6. erdők övezete: nem érintett 

7. erdőtelepítésre javasolt terület övezete: nem érintett 

8. tájképvédelmi terület övezete: érintett 

9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete: nem érintett 

10. vízminőség-védelmi terület övezete: érintett 

11. nagyvízi meder övezete: nem érintett 

12. VTT-tározók övezete: nem érintett 

13. honvédelmi és katonai célú terület övezete: nem érintett 

Összhang igazolása: A módosítás a belterület északnyugati részén a hatályos 

településrendezési tervben szereplő új lakóterület törlésére irányul, és a tényleges 

használatnak megfelelő kertes mezőgazdasági területbe kerül átsorolásra.  

A változással érintett terület a területrendezési terv szerint települési térségbe tartozik, a 

térségi övezetek közül a vízminőségvédelmi terület övezetével és a tájképvédelmi terület 

övezetével érintett. Mivel a változás nem új beépítésre szánt terület létrehozására, hanem 

annak csökkentésére irányul, a változás a Trtv. előírásaival nem ellentétes. 
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3. Községközpont 

Megyei település szerkezeti terv 

  
Településszerkezeti terv részlete 

 

 

Országos település szerkezeti terv 

 
Érintett térségi övezetek: 

1. ökológiai hálózat magterületének övezete: nem érintett 

2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete: nem érintett 

3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete: nem érintett 

4. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete: érintett 

5. jó termőhelyi adottságú szántók övezete: érintett 

6. erdők övezete: érintett 

7. erdőtelepítésre javasolt terület övezete: érintett 

8. tájképvédelmi terület övezete: érintett 

9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete: nem érintett 

10. vízminőség-védelmi terület övezete: nem érintett 

11. nagyvízi meder övezete: nem érintett 

12. VTT-tározók övezete: nem érintett 

13. honvédelmi és katonai célú terület övezete: nem érintett 

 

Összhang igazolása:  
A községközpont intézményeinek településközpont övezeti besorolására irányul. 

A változással érintett terület a területrendezési terv szerint települési térségbe tartozik, a 

térségi övezetek által nem érintett. A változás a Trtv. előírásaival nem ellentétes. 
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4. A belterülettől délkeletre lévő gazdasági terület és környéke  

Megyei település szerkezeti terv 

  
Településszerkezeti terv részlete 

 

 

Országos település szerkezeti terv 

 
Érintett térségi övezetek: 

1. ökológiai hálózat magterületének övezete: nem érintett 

2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete: nem érintett 

3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete: nem érintett 

4. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete: érintett 

5. jó termőhelyi adottságú szántók övezete: érintett 

6. erdők övezete: nem érintett 

7. erdőtelepítésre javasolt terület övezete: érintett 

8. tájképvédelmi terület övezete: nem érintett 

9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete: nem érintett 

10. vízminőség-védelmi terület övezete: nem érintett 

11. nagyvízi meder övezete: nem érintett 

12. VTT-tározók övezete: nem érintett 

13. honvédelmi és katonai célú terület övezete: nem érintett 

Összhang igazolása: A módosítás a belterület délkeleti részén lévő kereskedelmi szolgáltató 

terület keleti irányú bővítésére irányul.    

A változással érintett terület a területrendezési terv szerint mezőgazdasági térségbe tartozik, a 

térségi övezetek közül a rendszeresen belvízjárta terület övezetével érintett. A változás a 

vízügyi hatóság hozzájárulása esetén lehetséges. 
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5. A horgásztó és környéke 

Megyei település szerkezeti terv 

 

 

Településszerkezeti terv részlete 

 

 

  

Országos település szerkezeti terv 

 
Érintett térségi övezetek: 

1. ökológiai hálózat magterületének övezete: nem érintett 

2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete: nem érintett 

3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete: nem érintett 

4. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete: érintett 

5. jó termőhelyi adottságú szántók övezete: érintett 

6. erdők övezete: nem érintett 

7. erdőtelepítésre javasolt terület övezete: érintett 

8. tájképvédelmi terület övezete: nem érintett 

9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete: nem érintett 

10. vízminőség-védelmi terület övezete: nem érintett 

11. nagyvízi meder övezete: nem érintett 

12. VTT-tározók övezete: nem érintett 

13. honvédelmi és katonai célú terület övezete: nem érintett 

Összhang igazolása: A módosítás a belterülettől délkeletre a hatályos településrendezési 

tervben szereplő zöldterület átsorolására irányul, a tényleges használatnak megfelelően 

részben különleges szabadidő-területbe, részben általános mezőgazdasági területbe. 

A változással érintett terület a területrendezési terv szerint települési térségbe tartozik, a 

térségi övezetek közül a kiváló és a jó szántók, valamint az erdőtelepítésre javasolt terület 

övezetével érintett. Mivel a változás nem új beépítésre szánt terület létrehozására irányul, a 

változás a Trtv. előírásaival nem ellentétes. 
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6. A község délkeleti iparterülete 

Megyei település szerkezeti terv 

 

Településszerkezeti terv részlete 

 

Országos település szerkezeti terv 

 
 

 

 

 

 

Érintett térségi övezetek: 

1. ökológiai hálózat magterületének övezete: nem érintett 

2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete: nem érintett 

3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete: nem érintett 

4. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete: érintett 

5. jó termőhelyi adottságú szántók övezete: érintett 

6. erdők övezete: nem érintett 

7. erdőtelepítésre javasolt terület övezete: érintett 

8. tájképvédelmi terület övezete: érintett 

9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete: nem érintett 

10. vízminőség-védelmi terület övezete: nem érintett 

11. nagyvízi meder övezete: nem érintett 

12. VTT-tározók övezete: nem érintett 

13. honvédelmi és katonai célú terület övezete: nem érintett 

 

Összhang igazolása:  

A változtatás a belterület délkeleti részén lévő üzemi telephelyek környezetében történik. Új 

elem a meglévő lakótelkek lakóterületi besorolása. 

A változással érintett terület a települési térségbe tartozik, és új beépítésre szánt területet nem 

eredményez, a Trtv. előírásait nem sérti.  
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7. Az újberekpusztai mezőgazdasági üzemi terület 

Megyei település szerkezeti terv 

 

Településszerkezeti terv részlete 

 

Országos település szerkezeti terv 

 
Érintett térségi övezetek: 

1. ökológiai hálózat magterületének övezete: nem érintett 

2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete: nem érintett 

3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete: nem érintett 

4. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete: érintett 

5. jó termőhelyi adottságú szántók övezete: érintett 

6. erdők övezete: nem érintett 

7. erdőtelepítésre javasolt terület övezete: nem érintett 

8. tájképvédelmi terület övezete: nem érintett 

9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete: nem érintett 

10. vízminőség-védelmi terület övezete: nem érintett 

11. nagyvízi meder övezete: nem érintett 

12. VTT-tározók övezete: nem érintett 

13. honvédelmi és katonai célú terület övezete: nem érintett 

Összhang igazolása:  
Újberekpuszta területe a területrendezési terveken települési térségbe sorolt, továbbá érinti a 

jó és a kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezete. 

A változtatás a korábbi építési övezetek felülvizsgálatából fakad: a korábban ipari területbe 

sorolt major területe a volt sportpályával együtt különleges mezőgazdasági üzemi területbe 

került, átminősítésre. 

Miután új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre és a változtatások a térségi övezetek 

korlátozó előírásaiba nem ütköznek, a területrendezési tervekkel való összhang biztosított. 

A terület rendszeresen belvízjárta terület, ezért új beépítésre szánt terület csak a vízügyi 

hatóság hozzájárulásával lehetséges. 
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8.  Zöldsáv kijelölése Újberekpusztán 

Megyei település szerkezeti terv 

 

Településszerkezeti terv részlete 

 

Országos település szerkezeti terv 

 
Érintett térségi övezetek: 

1. ökológiai hálózat magterületének övezete: nem érintett 

2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete: nem érintett 

3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete: nem érintett 

4. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete: érintett 

5. jó termőhelyi adottságú szántók övezete: nem érintett 

6. erdők övezete: nem érintett 

7. erdőtelepítésre javasolt terület övezete: nem érintett 

8. tájképvédelmi terület övezete: nem érintett 

9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete: nem érintett 

10. vízminőség-védelmi terület övezete: nem érintett 

11. nagyvízi meder övezete: nem érintett 

12. VTT-tározók övezete: nem érintett 

13. honvédelmi és katonai célú terület övezete: nem érintett 

Összhang igazolása:  

A változtatás a hatályos településrendezési eszközökben Újberekpuszta lakóterületének déli 

részén egy meglévő zöldsáv zöldterületbe történő átsorolására irányul. A hatályos megyei 

területrendezési tervben tárgyi terület települési térségbe sorolt és korlátozást jelentő térségi 

övezetek nem érintik. A módosítás nem jár új beépítésre szánt terület kijelölésével, így a 

területrendezési tervekkel való összhang követelménye teljesül. 
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9. Óberek-puszta 

Megyei település szerkezeti terv 

 

Településszerkezeti terv részlete 

 

Országos település szerkezeti terv 

 
Érintett térségi övezetek: 

1. ökológiai hálózat magterületének övezete: nem érintett 

2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete: nem érintett 

3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete: nem érintett 

4. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete: nem érintett 

5. jó termőhelyi adottságú szántók övezete: nem érintett 

6. erdők övezete: nem érintett 

7. erdőtelepítésre javasolt terület övezete: nem érintett 

8. tájképvédelmi terület övezete: nem érintett 

9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete: nem érintett 

10. vízminőség-védelmi terület övezete: nem érintett 

11. nagyvízi meder övezete: nem érintett 

12. VTT-tározók övezete: nem érintett 

13. honvédelmi és katonai célú terület övezete: nem érintett 

Összhang igazolása: Óberekpuszta üzemi területének határvonala az új felmérés során 

változott, továbbá a major területének déli része beerdősült, e változásokat követi az új 

szerkezeti terv. 

A megyei területrendezési terv szerint Óberekpuszta területe települési térségbe tartozik és a 

térségi övezetek egyike sem érinti. Új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre, a 

területrendezési tervekkel való összhang biztosított.  
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10.  A belterülettől keletre fekvő vízmű környéke 

Megyei település szerkezeti terv 

 

 

 
Településszerkezeti terv részlete 

 

 

  

Országos település szerkezeti terv 

 
 

Érintett térségi övezetek: 

1. ökológiai hálózat magterületének övezete: nem érintett 

2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete: nem érintett 

3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete: nem érintett 

4. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete: nem érintett 

5. jó termőhelyi adottságú szántók övezete: nem érintett 

6. erdők övezete: érintett 

7. erdőtelepítésre javasolt terület övezete: nem érintett 

8. tájképvédelmi terület övezete: nem érintett 

9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete: nem érintett 

10. vízminőség-védelmi terület övezete: nem érintett 

11. nagyvízi meder övezete: nem érintett 

12. VTT-tározók övezete: nem érintett 

13. honvédelmi és katonai célú terület övezete: nem érintett 

Összhang igazolása:  
A változtatás célja a volt vízmű-kút környékének zöldterületből beépítésre nem szánt 

különleges szabadidő területbe sorolása. 

A módosítással érintett terület a hatályos területrendezési tervek szerint mezőgazdasági 

térségbe tartozik, továbbá nem érintik korlátozást jelentő térségi övezetek. Ezért a 

területrendezési tervekkel való összhang biztosított. 
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11. A 045/53 hrsz-ú szántó művelésű ingatlan nyugati részének erdőterületbe 
sorolása 

Megyei település szerkezeti terv 

 

Településszerkezeti terv részlete 

 

Országos település szerkezeti terv 

 
 

Érintett térségi övezetek: 

1. ökológiai hálózat magterületének övezete: nem érintett 

2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete: nem érintett 

3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete: nem érintett 

4. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete: érintett 

5. jó termőhelyi adottságú szántók övezete: érintett 

6. erdők övezete: érintett 

7. erdőtelepítésre javasolt terület övezete: érintett 

8. tájképvédelmi terület övezete: nem érintett 

9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete: nem érintett 

10. vízminőség-védelmi terület övezete: nem érintett 

11. nagyvízi meder övezete: nem érintett 

12. VTT-tározók övezete: nem érintett 

13. honvédelmi és katonai célú terület övezete: nem érintett 

Összhang igazolása:  
A változtatás célja a belterülettől keletre erdőtelepítésre javasolt övezetben új védelmi 

erdőterület kijelölése a település biológiai aktivitásérték egyensúlyának fenntartása 

érdekében. 

A módosítással érintett terület a hatályos területrendezési tervek szerint mezőgazdasági 

térségbe tartozik, továbbá kiváló és jó szántóterületek érintik. 

A módosítás a Trtv. előírásaival nem ellentétes. 
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12. A közigazgatási terület nyugati határán lévő erdősáv bővülése 

Megyei település szerkezeti terv 

 

 

 
Településszerkezeti terv részlete 

 

Országos település szerkezeti terv 

 
Érintett térségi övezetek: 

1. ökológiai hálózat magterületének övezete: nem érintett 

2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete: nem érintett 

3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete: nem érintett 

4. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete: nem érintett 

5. jó termőhelyi adottságú szántók övezete: nem érintett 

6. erdők övezete: nem érintett 

7. erdőtelepítésre javasolt terület övezete: nem érintett 

8. tájképvédelmi terület övezete: érintett 

9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete: nem érintett 

10. vízminőség-védelmi terület övezete: érintett 

11. nagyvízi meder övezete: nem érintett 

12. VTT-tározók övezete: nem érintett 

13. honvédelmi és katonai célú terület övezete: nem érintett 

Összhang igazolása:  
A változtatás célja a nyugati közigazgatási határ mentén lévő erdősáv déli irányú 

kiterjesztése. 

A módosítással érintett terület a hatályos területrendezési tervek szerint vegyes térségbe 

tartozik, továbbá tájképvédelmi terület övezetével érintett. A területrendezési tervekkel való 

összhang biztosított. 
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13. A zártkert nyugati részének bővülése 

Megyei település szerkezeti terv 

 

 

 
Településszerkezeti terv részlete 

 

Országos település szerkezeti terv 

 
 

Érintett térségi övezetek: 

1. ökológiai hálózat magterületének övezete: nem érintett 

2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete: nem érintett 

3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete: nem érintett 

4. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete: nem érintett 

5. jó termőhelyi adottságú szántók övezete: nem érintett 

6. erdők övezete: nem érintett 

7. erdőtelepítésre javasolt terület övezete: nem érintett 

8. tájképvédelmi terület övezete: érintett 

9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete: nem érintett 

10. vízminőség-védelmi terület övezete: érintett 

11. nagyvízi meder övezete: nem érintett 

12. VTT-tározók övezete: nem érintett 

13. honvédelmi és katonai célú terület övezete: nem érintett 

Összhang igazolása:  
A változtatás célja a belterülettől nyugatra korábban általános mezőgazdasági területbe 

tartozó területrészek kertes mezőgazdasági területbe sorolása. 

A módosítással érintett terület a hatályos területrendezési tervek szerint vegyes térségbe 

tartozik, továbbá településképvédelmi és vízminőségvédelmi övezetek érintik. A 

területrendezési tervekkel való összhang biztosított. 
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14. Zártkerti pincesor különleges pinceterületbe sorolása 

Megyei település szerkezeti terv 

 

 

 
Településszerkezeti terv részlete 

 

 

  

Országos település szerkezeti terv 

 
 

Érintett térségi övezetek: 

1. ökológiai hálózat magterületének övezete: nem érintett 

2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete: nem érintett 

3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete: nem érintett 

4. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete: nem érintett 

5. jó termőhelyi adottságú szántók övezete: nem érintett 

6. erdők övezete: nem érintett 

7. erdőtelepítésre javasolt terület övezete: nem érintett 

8. tájképvédelmi terület övezete: érintett 

9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete: nem érintett 

10. vízminőség-védelmi terület övezete: nem érintett 

11. nagyvízi meder övezete: nem érintett 

12. VTT-tározók övezete: nem érintett 

13. honvédelmi és katonai célú terület övezete: nem érintett 

Összhang igazolása:  
A változtatás célja a volt vízmű-kút környékének zöldterületből beépítésre nem szánt 

különleges szabadidő területbe sorolása. 

A módosítással érintett terület a hatályos területrendezési tervek szerint mezőgazdasági 

térségbe tartozik, továbbá nem érintik korlátozást jelentő térségi övezetek. Ezért a 

területrendezési tervekkel való összhang biztosított. 
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1.2.3. A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhangjának bemutatása 
(a településrendezési javaslatok összhangja a koncepcióban megfogalmazott jövőképpel és 
célokkal) 
 
A településrendezési eszközök elkészítése előtt elkészült a község településfejlesztési koncepciója, 
amelyet a Képviselő-testület az 59/2018. (VIII. 29.) számú határozattal fogadott el. 
A településfejlesztési koncepció „2.2 Részcélok és a beavatkozások területi egységeinek 
meghatározása” c. fejezete mutatja be konkrétan a településrendezési eszközök készítésénél is 
figyelembe veendő célokat: 

2.2.1. Társadalom: A település népességének megtartása, életszínvonalának növelése 

 
a) Alapellátás fejlesztésére, egészségügy fejlesztésére irányuló javaslatok: 

 A megfelelő színvonalú egészségügyi alapellátás biztosítása, valamint az egészségügyi 
infrastruktúra (épület és eszközállomány) fejlesztése. 

 Egészséget befolyásoló tényezőkről szakmai programok, tájékoztatók tartása (pl. táplálkozásról, 
dohányzásról, mentális egészségről, tudatmódosító szerek használatáról).  

 A helyi alapellátásban dolgozók bevonásával települési egészségterv elkészítése. 

 Szűrővizsgálatok elérésének lehetővé tétele helyben, vagy környékbeli településen. 

 Az egészségügyben dolgozók számára kedvező foglakoztatási feltételek biztosítása. 

Az a) pontnak nincs rendezési tervi kihatása. 

b) A település népességmegtartó erejének fokozására irányuló javaslatok: 

 A helyben foglalkoztatás, az alapellátás biztosítása, az életminőség javítása, más településeken 
található munkahelyek jó megközelíthetősége (tömegközlekedés) - a lakosság helyben 
maradását segítő fejlesztések. 

 A helyben történő foglalkoztatásra, valamint Szekszárd közelségére alapozva minőségi 
lakóterületek, zöldterületek, játszóterek kialakítása, amely segíti a családok letelepedését. 

 A család és a munkahely összehangolását segítő gyermekjóléti és szociális nappali szolgáltatások 
infrastruktúrájának további kialakítása, fejlesztése (pl. bölcsőde, családi napközi). Ennek 
fejlesztése történhet helyben, illetve más településsel, településekkel társulva. 

 A megyeszékhely közelsége miatt növekedhet a községben letelepülők száma, ezért új lakótelkek 
kialakítása szükséges. 

A b) pontbeli részcélok megvalósításához új lakóterület került kijelölésre a Petőfi utcától 
nyugatra 

c) Oktatás, kultúra, humán infrastruktúra fejlesztésére irányuló javaslatok: 

 Az oktatási létesítmények és háttéreszközeik folyamatos fejlesztése.  

 Az általános iskola és az óvoda színvonalának folyamatos emelése, a fenntarthatóság, az 
esélyegyenlőség, a fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés, valamint a 
környezettudatosság elveit figyelembe véve. 

 A községi könyvtár színvonalának, kínálatának fejlesztése eszközbeszerzéssel, programok 
szervezésével. 

 Művelődési ház felújítása, átalakítása, esetleges bővítése, felszereltségének fejlesztése a helyi 
közösségi és ifjúsági aktivitás feltételeinek javítása érdekében. 
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 A település és a környék természeti és épített környezeti értékeinek, a helyi hagyományok, a 
település történetének bemutatása, ismertetése elsősorban a fiataloknak szervezett 
programokkal. 

 A szakképzett munkaerő helyben tartását segítő intézkedések megtétele. 

 A civil szervezetek működésének, tevékenységének összehangolása. 

A c) pontbeli részcéloknak nincs rendezési tervi kihatása 

d) Szociális szolgáltatások fejlesztésére irányuló javaslatok: 

 A szociális ellátás színvonalának fejlesztése a gyermekjóléti szolgáltatás, a gyermekek 
napközbeni ellátása terén. 

 Az időskorúak ellátási rendszerének javítása, a házi segítségnyújtás fejlesztése. 

 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kialakítása. 

 Képzések szervezése, tanfolyamok elérhetővé tétele szükséges a tartósan munkanélküliek, 
hátrányos helyzetűek számára. 

A d) pontbeli részcéloknak nincs rendezési tervi kihatása 

 

2.2.2. Környezet: a természeti és épített környezet megóvása, a települési környezet fenntartható 
fejlesztése 

 
a) A környezetvédelemre, természetvédelemre és az épített környezet védelmére irányuló 

javaslatok: 

 A zavaró hatású gazdasági tevékenységek megfelelő védőtávolságának biztosítása 
településrendezési eszközökkel. 

 A szakszerűtlenül megépített, bizonytalan szigetelésű szikkasztók, szennyvíztárolók 
megszüntetése. 

 A szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése a település teljes területén. 

 A településen található természeti és épített örökség megóvása. 

 A külterületi utak megerősítése, a vízelvezetés megoldása. 

 A külterület tájképi értékeinek megőrzése, a helyi védelemre érdemes természeti területek, 
értékek feltérképezése, védelem alá helyezése. 

 A klímaváltozás kedvezőtlen hatásait csökkentő helyi alkalmazkodási stratégiák meghatározása 
(zöldterület fejlesztési program, helyi termék előállítás és fogyasztás elősegítése, házi 
komposztálás és csapadékvíz gyűjtés lehetőségének biztosítása, talajvédő fölművelési módszerek 
népszerűsítése). 

Az a) pontbeli részcélok közül az üzemek kellő mértékű elkülönítése a lakóterületektől 
megtörtént. 

b) A lakosság életkörülményeinek folyamatos javítására irányuló javaslatok: 

 A munkába járás infrastrukturális feltételeinek biztosítása gyakori helyközi járatok, 
akadálymentes várakozóhelyek kialakításával. 

 Akadálymentesített közösségi- és sportlétesítmények, valamint közterületek kialakítása. 

 Közbiztonság javítása a polgárőrség és rendőrség együttes segítségével. 
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 A közterületek, parkok, települési zöldfelületek folyamatos karbantartása, fejlesztése. 

 A belterületi utak burkolatainak megerősítése, kialakítása, járdák létesítése szükség szerint.  

A b) pontbeli részcélok érdekében új szabadidő-terület kijelölése történt meg a belterülettől 
keletre 

c) A település esztétikusabbá tételére irányuló javaslatok: 

 A  település életében meghatározó, köztulajdonban lévő tárgyi, építészeti, műemléki vagy helyi 
védettség alatt álló értékek igény szerinti értékmegőrző külső felújítása, fejlesztése. 

 A közigazgatási és közszolgáltatási funkciót ellátó épületek (általános iskola, óvoda, művelődési 
ház) jó karban tartása. 

A c) pontbeli részcéloknak nincs rendezési tervi kihatása 

 

2.2.3. Gazdaság: A helyi gazdaság fejlesztése 

 
a) Munkahely-teremtésre, gazdaságfejlesztésre, a helyben foglalkoztatottság növelésére, tartós 

munkanélküliség kialakulásának megakadályozására irányuló javaslatok  

 A meglévő gazdasági környezetben a vállalkozások működésének segítése.   

 Új vállalkozások számára új gazdasági területek kijelölésével letelepedési lehetőség biztosítása. 

 A gazdasági területeken a helyi sajátosságokon alapuló mezőgazdasági, valamint a nem zavaró 
gazdasági tevékenységek megtelepedése a cél. 

Az a) pontbeli részcélok realizálása érdekében új gazdasági területek kijelölése történik a 
Sárpilisi út környékén 

b) A mezőgazdaság fejlesztése 

 Az időjárástól független, egész évben használható külterületi utak kiépítésével, a hiányzó 
infrastruktúra kialakításával a termelési lehetőségek javítandók. 

 A termelőket összefogó, érdekeiket a termesztésben, tárolásban, szállításban és az 
értékesítésben képviselő és segítő szervezet (szövetkezet) létrehozása.   

 A nagytáblás mezőgazdasági területek mellett a kiskertek művelésének ösztönzése helyi 
„kézműves” termékek előállítása céljából. 

 A termőföldeken a piac által keresett termények termesztése. 

 A belvízveszélyes területek extenzív állattartás céljára hasznosítandók.   

 A nagytáblás mezőgazdasági művelés esetében törekedni kell a piaci igényekhez alkalmazkodó, 
sokszínű növénykultúra kialakítására. 

 Növénytermesztésnél a kertészeti kultúrák (gyümölcs-, zöldségtermesztés) fejlesztése 
támogatandó. A településrendezési eszközökben a fenntartható fejlesztés figyelembe vételével a 
tevékenységhez szükséges építési feltételek meghatározása. 

A b) pontbeli részcéloknak nincs rendezési tervi kihatása 

 

c) A turizmus fejlesztése 

 A helyi és a környékbeli látványosságok között tanösvények, kerékpárutak kialakítása javasolt 
külön program alapján. 
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 Helyi szálláshelyek (falusi turizmus), és programkínálat bővítése, a résztvevők segítése. 

 Településmarketing erősítése, amely tudatosan és szervezetten dolgozza ki a települési célokat, 
elképzeléseket a turizmus területén is: a település és környékét bemutató népszerűsítő 
kiadványok készítése, az interneten való folyamatos megjelenés biztosítása. 

A c) pontbeli részcélok elérését szolgálja a belterület keleti szélén tervezett térségi jelentőségű 
kerékpárút. 
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I. Meglévő közlekedési infrastruktúra, térségi kapcsolatok 

1. Közúti közlekedés 

Várdomb község Tolna megye dél-keleti részén, Szekszárdtól délre 12 km-re fekszik. 

A település életét jelentősen befolyásoló Szekszárdtól 11 km, Bátaszéktől 7 km, 

Pécstől 57 km, Budapesttől 170 km távolságra helyezkedik el.  

A község közúti kapcsolatát az országos-, illetve a térségi úthálózathoz az M6 

Budapest – Bóly autópálya, a 56 sz. Szekszárd - Mohács másodrendű főút-, az 5113 

j. Szekszárd – Decs - Várdomb összekötő út, valamint az 5602 j. Várdomb - 

Alsónána összekötő út biztosítja. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Forgalmi adatok 

2017. évi forgalmi terhelés (A 2017. évi országos forgalom számlálási adatok 

alapján): 

M6 Budapest – Bóly autópálya: 

 Átlagos napi forgalom: 6925 E/nap 

 Nehézgépjármű forgalom: 731 E/nap 

56 sz. Szekszárd – Mohács másodrendű főút: 

 Átlagos napi forgalom: 3870 E/nap 

 Nehézgépjármű forgalom: 223 E/nap 

5113 j. Szekszárd – Decs – Várdomb összekötő út: 

 Átlagos napi forgalom: 928 E/nap 
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 Nehézgépjármű forgalom: 51 E/nap 

5602 j. Várdomb - Alsónána összekötő út: 

 Átlagos napi forgalom: 663 E/nap 

 Nehézgépjármű forgalom: 37 E/nap 

2. Vasúti közlekedés 

Várdomb közigazgatási területét a 46-os számú Sárbogárd – Bátaszék fővonal érinti. 

2009. december 13-tól a Sárpilis-Várdomb megállóban egyetlen vonat sem áll meg.  

A település lakói számára a legközelebb eső vasúti fel-és leszállóhely, Várdombtól 

6,5 km távolságra elhelyezkedő bátaszéki vasútállomás, mely szintén a 46-os számú 

Sárbogárd – Bátaszék vasúti fővonal része.  

3. Közösségi közlekedés 

A település helyközi autóbuszos közlekedését a Dél-dunántúli Közlekedési Központ 

Zrt. bonyolítja le. A településre betérő rendszeresített járatok: 

DDKK vonalszám - Vonal név     |járatszám/munkanap| 

 1131 - Budapest – Dunaújváros – Szekszárd – Mohács - Harkány 

          |1-1| 

 1506 - Szeged – Baja – Szekszárd - 
       

      
 - Hévíz  |1-1| 

 1731 - Veszprém – Enying – Szekszárd - Baja   |2-2| 

 5415 - Szekszárd – Decs – Bátaszék    |4-3| 

 5420 - Szekszárd – Bátaszék – Baja    |15-15| 

 5421 - Szekszárd – Bátaszék – Mohács – Harkány  |3-3| 

 5425 - Szekszárd – Alsónána – Bátaszék - Dunaszekcső |45-38| 

 5426 - Szekszárd – Alsónána – Mórágy - Bátaszék  |7-9| 

 

A menetrend szerint közlekedő buszjáratok, mint számban, mint gyakoriságban, 

valamint időbeli eloszlásban különösen jónak mondható. A megyeszékhely 

Szekszárd közvetlenül 51-52 járattal-, a főváros pedig szintén átszállás nélkül 5-5 

járattal elérhető naponta. 

A helyközi autóbuszközlekedés megállói buszöbölben biztosítottak. A megállóhelyek 

a település lakóterületeinek többsége felől a 300 méteres rágyaloglási távolságon 
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belül helyezkednek el. Kivételként említendő a Dózsa György és a József Attila utca, 

melyek rágyaloglási távolsága 500 méter körül van. 

4. Vízi közlekedés 

Várdomb közigazgatási határát nem érinti hajózásra alkalmas vízfolyás. 

5. Légi közlekedés 

Várdomb nem rendelkezik repülőtérrel. A közelben található repülőterek a 

következők: 

Nyilvános repülőtér: 

Pécs, Pogány - 70 km 
Budapest, Ferihegy – 177 km 
 
Nem nyilvános repülőtér: 

Őcsény – 14 km 
Baja – 36 km 
Kalocsa- Foktő – 48 km 

6. Kerékpáros közlekedés 

A település közigazgatási területét az Országos kerékpárút-hálózat nem érinti. 

A Tolna Megye Területrendezési terve alapján, a Dombóvár – Egyházaskozár -

Bonyhád – Szálka – Alsónyék – Báta - Dunaszekcső térségi jelentőségű kerékpárút 

nyomvonala érinti Várdomb közigazgatási területét Decs irányából az Újberekpuszta 

– Óberekpuszta útvonalon, majd továbbhalad Alsónyék irányába. 

A helyi kerékpáros forgalom jellemzően a közúton bonyolódik. Jelenleg a 

közintézmények, kereskedelmi- és szolgáltató létesítmények környékén a kerékpár 

tárolása megoldott a kihelyezett kerékpártámaszok segítségével. 

JAVASLAT 

A helyi lakosság kerékpáros közlekedése számára kívánatos lenne Várdomb 

közigazgatási területén az 56 sz. Szekszárd – Mohács másodrendű főúttal 

párhuzamosan a település belterületének K-i határán egy jelenlegi mezőgazdasági út 

területén helyi kerékpárút kiépítése.   
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7. Gyalogos közlekedés 

A község gyalogjárdái az utakkal párhuzamosan egyik, vagy mindkét oldalon 

kerültek kiépítésre. Egyes utcákban azonban hiányzik gépkocsiforgalomtól 

elválasztott gyalogos felület, és arra is akad példa, hogy a meglévő járda leromlott 

minőségű vagy keskeny kialakítású. Ezen esetekben a gyalogos forgalom a 

gépjárművekkel közös burkolaton bonyolódik. 

Javaslat 

A leromlott burkolatú gyalogos felületek felújítása fontos feladat. A 

forgalomcsillapított területeket leszámítva javasolt az utcák gyalogos 

létesítményeinek kiépítése, valamint a szűk keresztmetszetű járdák szélességének 

bővítése.  

A gyalogos felület tényleges szélességét alapvetően a várható gyalogosforgalom 

helyigénye határozza meg. A várható gyalogos forgalom szoros összefüggésben van 

a kapcsolódó terület funkcióival, valamint a beépítés módjával. Javasolt azonban 

valamennyi utca tekintetében a minimális 1,50 méter széles járda kiépítése.  

A 2x1 forgalmi sávos közutak (Kossuth Lajos utca) mellett a szabvány szerinti 

minimális járdaszélesség 2,50 méter, ami a kiemelt szegély melletti 0,50 méter és a 

beépítések, kerítések melletti 0,25-0,50 méter széles biztonsági sávból, valamint a 

2x0,75 méter hasznos járdaszélességből tevődik össze. 

A gyűjtőutak esetében is biztosítani kell a kétoldali gyalogos közlekedést. 

Amennyiben a közterület keresztmetszeti méretei ezt nem teszik lehetővé, és a 

szabályozás sem lehetséges, a kívánt kétoldali járdaépítés a szakaszosan zárt 

csapadékvízelvezető rendszer kialakításával oldható meg. 

 

8. A település helyi úthálózata 

Várdomb belterületén kettő-, az I.1.-es pontban ismertetett országos közút halad 

keresztül. A település úthálózata kettő gyűjtő- és a rácsatlakozó lakó, kiszolgáló 

utakból áll. Az országos közúthálózat hálózat elemei: 56 sz. Szekszárd – Mohács 

másodrendű főút (Kossuth Lajos utca), és 5602 j. Várdomb - Alsónána összekötő út 
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(Ady Endre utca) látják el a gyűjtő út szerepét, valamint a település közigazgatási 

területét érinti az M6 Budapest – Bóly autópálya, továbbá a 5113 j. Szekszárd – 

Decs – Várdomb összekötő. 

Belterületi közúti hálózati elemek osztályba sorolása, jellemző 

keresztmetszetek 

A meglévő közúti hálózati elemek az e-UT 03.01.11 Útügyi műszaki előírás 1.1 

táblázata szerint két csoportra oszthatók szét: 

Belterületen áthaladó országos közutak, gyűjtőutak: 

56 sz. Szekszárd – Mohács másodrendű főút 
Erkel sor- Kossuth Lajos utca: 

Tervezési osztály: B.IV.b.C. 
Meglévő szabályozási szélesség: 17-22 méter 
Meglévő forgalmi sávok: 2 * 3,50 méter 
Meglévő padka: 2 * 1-1,50 méter széles 
Meglévő burkolat: aszfalt (megfelelő állapotú) 
Tervezési sebesség: 50 km/h 
Járda: 1 – 2 méter széles kétoldali 
 

5602 j. Várdomb - Alsónána összekötő út 
Ady Endre utca 

Tervezési osztály: B.V.c.C. 
Meglévő szabályozási szélesség: 13,00-24,00 méter 
Meglévő forgalmi sávok: 2 * 3,00 méter 
Meglévő padka: 2 * 1,00 méter széles 
Meglévő burkolat: aszfalt (közepesen leromlott állapotú) 
Tervezési sebesség: 40 km/h 
Járda: 1 – 1,50 méter széles egy oldali 

 

Belterületi helyi kiszolgáló utak 

Az önkormányzat kezelésében lévő közlekedési felületek többsége szilárd burkolattal 

ellátott. A helyi kiszolgáló utakat az áthaladó járművek túlnyomó részben célforgalmi 

jelleggel használják. Várdomb gyalogos közlekedése a lakóterületeken 

általonoságban az útburkolaton bonyolódik, mert hiányoznak a kiépített gyalogjárdák, 

vagy azok keskeny kialakításúak.  

Várdomb utcái közlekedésszerkezeti szempontból két csoportba oszthatók. 

I. csoport 

Tervezési osztály:    B.VI.d.C. 
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Meglévő szabályozási szélesség: 3-15 méter 
Meglévő burkolat szélesség:  ~3,00 méter / helyenként burkolatlan 

Dózsa György utca, Fenyő sor, Gábor Áron utca, Józan dűlő, József Attila utca, Petőfi 
Sándor utca 

E csoportba tartozó utcák organikus fejlődés következtében alakultak ki. A meglévő 

műszaki kialakításaikban, valamint a vonalvezetésükben a domborzati viszonyok 

nagy szerepet játszottak. A Dózsa Gy., a József A.- és a Petőfi S. utca Várdomb 

történelmének egy kis településszövetét őrzi mind a mai napig. Sajnos a jelenlegi 

közlekedési terület keresztmetszeti paraméterei napjaink közlekedési elvárásainak 

kevésbé felelnek meg. A közterület szélesítése csak drasztikus szabályozással 

válhat lehetővé, mely a hasonló beállt településrészek esetében nehezen 

indokolható. Ezen lakóterületek védelme érdekében, a település jövőbeli 

fejlesztésének irányait úgy kell kijelölni, hogy e csoportba tartozó utcák 

gépjárműforgalmát ne növeljék. 

 

II. csoport 

Tervezési osztály:    B.VI.d.C. 
Meglévő szabályozási szélesség: 12-20 méter 
Meglévő burkolat szélesség:  4,50-6,00 méter között 

Hegyalja utca, Kis utca, Pilisi utca, Római utca, Táncsics Mihály utca, Újberekpuszta 
 

A felsorolt lakutcák a XX. század második felében készült szabályozás nyomán 

épültek ki. Többnyire jelen kialakításukban is fennakadás-mentesen képesek ellátni 

közlekedéséi feladataikat és további kapacitásokkal rendelkeznek jövőbeli 

fejlesztések számára.  

A Kis utca részben eltér a II. csoportba sorolt utcák közül, ugyanis a meglévő 

szabályozási szélessége helyenként 8,00 méterre szűkül. Ez egy esetleges 

fogalomnövekedéssel járó településfejlesztés esetében okozhat krónikus 

fennakadásokat közlekedési viszonylatban.  

A település kiemelendő lineáris közlekedési létesítménye a Pilisi utca burkolata. 

Műszaki megoldásában nem mondható szerencsésnek az ehhez hasonló viszonylag 

nagy keresztmetszetű, meredek keresztesésű betonvápás kialakítás. A jövőbeli 

átépítés esetén javasoljuk, a közlekedési felület és a csapadékvíz elvezetésének 

szétválasztására szolgáló műszaki megoldások vizsgálatát.  
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Javaslat 

 
III. Új utcák 

Új szabályozás születésével kettő említendő közlekedés terület érintett. 

1. A Józan dűlő a Dózsa György utca irányában felszabályozásra kerül, ezzel 

feloldva a szűk keresztmetszetű közlekedési területéből fakadó konfliktust. 

Tervezett új beépítést nem érint. 

Tervezési osztály:   B.VI.d.C. 
Szabályozási szélesség:            8,0- 12,0 méter 
Meglévő burkolat: 

minősége:   leromlott aszfalt 
  szélessége:   2,5- 3,0 méter 
  forgalomi sáv:  1 váltott irányú 
Meglévő padka:    0,0- 1,0 m széles 
 
2.  A Petőfi Sándor utcával párhuzamosan nyugati új lakó utca kerül kialakításra.  

Tervezési osztály:   B.VI.d.C. 
Szabályozási szélesség:           12,0 méter 
Burkolat: 

javasolt anyaga:  aszfalt 
  szélessége:   2 * 3,0 (min.2 * 2,75) méter 
  forgalomi sáv:  2 * 1 
Padka:     2 * 1,0 m széles 
Tervezési sebesség:   30 km/h 

 

9. Parkolás 

A település saját parkolási rendelettel nem rendelkezik. Általánosságban a 

gépjárművek parkolása megoldott. A település központban lévő kereskedelmi 

létesítmények, közintézmények OTÉK szerinti parkolószáma sok helyen csak 

közterületen biztosítható, valamint hiányosan, vagy nem kerültek kijelölésre a 

mozgásukban korlátozottak számára fenntartott várakozóhelyek.  

Javaslat 

A jövőben gépjárművek elhelyezését telken, vagy közlekedési területen belül kell 

biztosítani. A járművek (gépjárművek, kerékpárok) elhelyezésnek kialakítást az 

OTÉK előírásai alapján kell megvalósítani. Közforgalom számára nyitott parkoló 
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létesítése esetén, különös figyelmet kell szentelni a mozgásukban korlátozottak 

részére szánt-, valamint az elektromos gépjármű töltőállomással ellátott 

várakozóhelyek számának meghatározására, melyről - a helyi építési szabályzat 

eltérő rendelkezésének hiányában – az OTÉK 42. §- ban rendelkezik. 
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