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I.
JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ
MUNKARÉSZEK

I/1.
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
MÓDOSÍTÁSA

Kivonat
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022. ... napján megtartott soros (nyílt)
ülésének jegyzőkönyvéből
.../2022. (…. …) Kgy. sz.
Határozat
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Márki-Zay Péter polgármester
01/…- …/2022. számú „Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város településszerkezeti Tervének és
Építési Szabályzatának módosítása” tárgyú előterjesztést, és a következő határozatot hozza:
1.

A Közgyűlés Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 350/2020. (III. 19.) Kgy. sz.
határozatával elfogadott Településrendezési eszközeit - I. A Településszerkezeti terv, és ahhoz
kapcsolódó kimutatások, igazolások – a Hódmezővásárhely, belterület 5410/3 hrsz.-ú, és
külterület 022/32 hrsz.-ú ingatlanokat érintő beruházások megvalósíthatósága érdekében az
alábbiak szerint módosítja:
1.1. „Településszerkezeti terv” megnevezésű 1. számú melléklete jelen határozat 1. melléklete
szerint módosul.
1.2. „területi mérleg kimutatások” című 3. számú melléklet jelen határozat 2. melléklete
szerint módosulnak,
1.3. „Biológiai aktivitás érték számítás” című 4. számú melléklet jelen határozat 3. melléklete
szerint módosulnak,
1.4. „Területrendezési tervvel való összhang igazolás” című 5. számú melléklet jelen határozat
4. melléklete szerint kiegészül,
1.5. „Változással érintett területek összefoglalója és összefüggései” című 6. számú melléklet
jelen határozat 5. melléklete szerint kiegészül.

2.

A Közgyűlés a Polgármesteren keresztül utasítja a Városi Főépítészt, hogy a településszerkezeti
terv soron következő karbantartásnál a változások átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: a településszerkezeti terv soron következő karbantartása
Felelős: Városi Főépítész
A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesülnek a tisztségviselők, a Jegyző, a Jegyzői Iroda, a
Városi Főépítész, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda, a Városfejlesztési és Építészeti
Csoport és a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal.

K. m. f.
Dr. Márki-Zay Péter s.k.
polgármester

A kivonat hiteléül

Dr. Tatár Zoltán s.k.
jegyző

1. melléklet a .../2022. (… …) Kgy határozathoz
1. számú melléklet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Településrendezési eszközeinek
elfogadása - I. A Településszerkezeti terv, és ahhoz kapcsolódó kimutatások, igazolások elfogadása
tárgyú 350/2020. (III. 19.) Kgy. sz. határozathoz
Hódmezővásárhely, belterület 5410/3 hrsz.-ú és külterület 022/32 hrsz.-ú ingatlanokat érintően
Településszerkezeti terv:

Változással érintett terület határa

2. melléklet a .../2022. (… …) Kgy határozathoz
3. számú melléklet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Településrendezési eszközeinek
elfogadása - I. A Településszerkezeti terv, és ahhoz kapcsolódó kimutatások, igazolások elfogadása
tárgyú 350/2020. (III. 19.) Kgy. sz. határozathoz
Hódmezővásárhely, belterület 5410/3 hrsz.-ú és külterület 022/32 hrsz.-ú ingatlanokat érintően
Területi mérleg kimutatások:
Területfelhasználás
Közkert - zöldterület < 3 ha alatt (Zkk)
Településközpont vegyes terület (Vt)
Általános mezőgazdasági terület (Má)
Különleges beépítésre szánt (mezőgazdasági üzemi) terület (Mü)
Összesen:

Változás előtt
(m2)
519423,11
565981,17
368450602,1
5439166,49

Módosítás
(m2)
-7326
+19163
+7326
-19163
-4978
+4978

Változás után
(m2)
531260,11
554144,17
368445624,1
5444144,49

0

(1 ha= 10.000 m2)
3. melléklet a …/2022.(……) Kgy. határozathoz
4. számú melléklet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Településrendezési eszközeinek
elfogadása - I. A Településszerkezeti terv, és ahhoz kapcsolódó kimutatások, igazolások elfogadása
tárgyú 350/2020. (III. 19.) Kgy. sz. határozathoz
Hódmezővásárhely, belterület 5410/3 hrsz.-ú és külterület 022/32 hrsz.-ú ingatlanokat érintően
Biológiai aktivitásérték számítás:
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban:
Étv.) 7. § (3) bekezdés b) pontja kimondja:
“új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének
biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest, az e törvény
végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározottak szerint nem csökkenhet”
Területfelhasználás
Közkert - zöldterület < 3 ha alatt (Zkk)
Településközpont vegyes terület (Vt)
Általános mezőgazdasági terület (Má)
Különleges beépítésre szánt (mezőgazdasági üzemi) terület (Mü)
Összesen:

Változás (m2)
-7326
+19163
+7326
-19163
-4978
+4978

Aktivitás érték
mutató (pont/ha)
6

Aktivitás érték
változás (pont)
+7,1022

0,5

-0,59185

3,7
0,4

-1,84186
+0,19912
+4,86761

A számítást a változtatással érintett területre végeztük el, igazolva a követelmény teljesülését.
A terv az érintett terület biológiai aktivitásértékét, az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest
megnövelte, azaz az Étv. által előírtakat teljesítette.
A +4,86761 pont biológiai aktivitásérték növekmény – a későbbi felhasználhatóság szándékával –
rögzítésre került.
4. melléklet a …/2022.(……) Kgy.határozathoz
5. számú melléklet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Településrendezési eszközeinek
elfogadása - I. A Településszerkezeti terv, és ahhoz kapcsolódó kimutatások, igazolások elfogadása
tárgyú 350/2020. (III. 19.) Kgy. sz. határozathoz
Hódmezővásárhely, belterület 5410/3 hrsz.-ú és külterület 022/32 hrsz.-ú ingatlanokat érintően
A településszerkezeti tervvel való összhang igazolása:
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX.
törvénnyel való egyezés:

A területrendezési terv szerkezeti tervével való összefüggés a módosítás kapcsán nem változik.

Ökológiai hálózat övezeteinek tervlapja
A módosítás területe nem érinti az
ökológiai hálózat elemeit.

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete
A módosítás területe nem érinti
kiváló termőhelyi adottságú szántó
övezetét.

Erdők övezete
A módosítás területe nem érinti az erdők
övezetét

Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete által érintett települések
Hódmezővásárhely érintett az övezet
kijelölésében. A módosítás nincs
hatással
a
világörökségi
és
világörökségi várományos területek
övezetének kijelölésére.

Honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett települések
Hódmezővásárhely érintett az övezet
kijelölésében. A módosítás nincs
hatással a honvédelmi és katonai célú
terület kijelölésére.

A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019.
(VI. 14.) MvM rendelettel való egyezés igazolása
Jó termőhelyi adottságú szántó
A 2. módosítási tétel érinti az övezetet. A
beruházás a mezőgazdasági területek védelmét
mérlegelve a minimálisan szükséges területre
korlátozódik.

Erdőtelepítésre javasolt terület
A módosítás az övezetet nem érinti.

Tájképvédelmi terület övezete
A módosítás nem érinti az övezetet.

Vízminőség-védelmi terület övezete
A módosítás nem érinti az övezetet.

Nagyvízi meder övezete
A módosítás nem érinti az övezetet.

VTT- tározók övezete
A módosítás nem érinti az övezetet.

A Csongrád Megyei Közgyűlés elnökének Csongrád Megye Területrendezési Tervéről szóló 4/2020.
(V. 22.) önk. rendelettel való összhang igazolása
A megye szerkezeti terve

Ökológiai hálózat elemeinek terve
A módosítás
övezetet.

nem

érinti

az

A módosítás
övezetet.

nem

érinti

az

Kiváló és jó termőhelyi adottságú szántók övezetei

Erdők és erdőtelepítésre javasolt terület övezete
A módosítás nem érinti az övezetet.

Tájképvédelmi terület övezete
A módosítás nem érinti az övezetet.

Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete
Hódmezővásárhely érintett az övezet
kijelölésében. A módosítás nincs hatással
a
világörökségi
és
világörökségi
várományos
területek
övezetének
kijelölésére.

Vízminőség-védelmi terület övezete
A módosítás nem érinti az övezetet.

Nagyvízi meder és VTT-tározók övezete
A módosítás nem érinti az övezetet.

Honvédelmi és katonai célú területek övezete
Hódmezővásárhely érintett az övezet
kijelölésében. A módosítás nincs
hatással a honvédelmi és katonai célú
terület kijelölésére.

Ásványi nyersanyagvagyon övezete
Az övezet tényleges kiterjedése a
településrendezési eszközökben kijelölt.
A módosítás
a
kijelölést
nem
befolyásolja.

Rendszeresen belvízjárta terület övezete
A módosítás nem érinti az övezetet.

Tanyás területek övezete
Hódmezővásárhely az övezettel érintett. A
módosításokra az övezeti előírások
nincsenek korlátozó hatással.

Nemzetközi hármashatár menti városhálózati csomópont térség övezete
Az övezeti előírásokat a hatályos
településrendezési eszközök teljesítik.

Térszerkezeti szempontból jelentős térszervező települések övezete
Az övezeti előírásokat a hatályos
településrendezési
eszközök
teljesítik.

Egyedi mezőgazdasági és tájgazdálkodási övezetek
Az övezet a módosítás
helyszíneit nem érintik.

Hagyományos gyümölcstermesztési térség övezete
A módosítás nem érinti az övezetet.

Szőlő termőhelyi kataszteri I. és II. osztályú terület övezete
A módosítást meglévő mezőgazdasági üzemi
terület bővítése teszi szükségessé.

5. melléklet a …./2022. (… . … . ) Kgy. sz. határozathoz
6. számú melléklet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Településrendezési eszközeinek
elfogadása - I. A Településszerkezeti terv, és ahhoz kapcsolódó kimutatások, igazolások elfogadása
tárgyú 350/2020. (III. 19.) Kgy. sz. határozathoz
Hódmezővásárhely, belterület 5410/3 hrsz.-ú és külterület 022/32 hrsz.-ú ingatlanokat érintően
Változással érintett területek összefoglalója és összefüggései:

Hatályos területfelhasználás
Sor- Jele
szám
V1.

Zkk

Megnevezése
közkert - zöldterület

Tervezett területfelhasználás
Jele
→ Vt

Megnevezése
Településközpont vegyes terület

Telekterület
(m2)
0,7326

(< 3 ha)
V2.

Vt

Településközpont vegyes → Zkk közkert - zöldterület
terület
(< 3 ha, 80 m oldalszélesség)

V3.

Má

Általános mezőgazdasági → Mü
terület (Má)

1,9163

Különleges beépítésre szánt 0,4978
(mezőgazdasági üzemi - Mü)
terület

Változással érintett területek:

V2.
V1.

V3.

Változással érintett terület határa

I/2.
A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT
MÓDOSÍTÁSA

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2022. (……) önkormányzati rendelete
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló
14/2020. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás
alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontjában, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés1. pontjában, valamint az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) 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 41.§-ában
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Állami
Főépítészi Iroda, Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály, Kiskunsági
Nemzeti Park Igazgatóság, a Kőrös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, a Csongrád-Csanád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, az Országos Vízügyi Főigazgatóság, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság, a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Népegészségügyi Osztály, a Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti Hajózási
Hatósági Főosztály, Innovációs és Technológiai Minisztérium Vasúti Hatósági Főosztály,
Innovációs és Technológiai Minisztérium Hajózási Hatósági Főosztály, Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal Műszaki Hatósági Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály, Csongrád-Csanád
Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági Osztály 1.,
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály, a Nemzeti Földügyi Központ, a
Honvédelmi Minisztérium, Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság, Jász-NagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály, Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság Szegedi Hatósági Iroda, továbbá a településfejlesztéssel, településrendezéssel és
településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 36/2017.
(XI. 14.) önkormányzati rendeletben nevesített Partnerek véleményének kikérésével az alábbiakat
rendeli el:
1. §
(1)

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 14/2020. (III.20.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: HÉSZ) „Külterületi szabályozási terv” megnevezésű
1.1. melléklet 22a számú tervlapja helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2)

A HÉSZ „Belterületi és zártkerti szabályozási terv” megnevezésű, 1.2. melléklet
a) 19a számú tervlapja helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép,
b) 25c számú tervlapja helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
2. §

A HÉSZ 14. § az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki:
(9)

Településközpont terület felhasználású övezetben, ahol a beépítési mód a szabályozási
tervlapon kijelölt építési hellyel van megszabva, ott az előkert mérete megkötés nélkül
alakítható ki.

3. §
(1)
(2)

Jelen rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
Jelen rendelet előírásait a hatályba lépését követően indult építési tevékenység esetén kell
alkalmazni. A rendelet hatályba lépésének napján folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazandó, amennyiben az az építtető számára kedvezőbb előírásokat tartalmaz.

Dr. Márki-Zay Péter s.k.
polgármester

Dr. Tatár Zoltán s.k.
jegyző

Megalkotta Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Képviselő-testülete 2022… - én.
Kihirdetve Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

1. melléklet a …/… (……) sz. önk. rendelethez

2. melléklet a …/… (……) sz. önk. rendelethez

3. melléklet a …/… (……) sz. önk. rendelethez

II.
MÓDOSÍTÁS ELŐTTI (HATÁLYBAN LEVŐ)
ÁLLAPOT

III.
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
MÓDOSÍTÁSA

Szöveges ismertetés:
A településrendezési eszközök módosítása a tulajdonosok, beruházók megkeresésére,
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából indult, mely a kijelölt két
terület gazdaságélénkítő fejlesztésére, jobb hasznosíthatóságának elősegítésére irányul.
A módosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eljr.) 32. § (4) bekezdés alapján teljes
eljárással folytatható le.
A tervezési munka Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 14/2020. (III.20.) önk. rendelettel
megalkotott Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Építési Szabályzatának (továbbiakban:
HÉSZ) és a 350/2020. (III.19.) Kgy. sz. határozatával elfogadott Hódmezővásárhely Megyei
Jogú Város Településszerkezeti Tervének (továbbiakban: TSZT) módosítására irányul.
Az eljárás az előzetes tájékoztatási szakasz kezdeményezésével indul, ahol a polgármester az
előzetes tájékoztatót megküldi az érintett partnereknek és államigazgatási szerveknek, hogy
megfogalmazhassák észrevételeiket, véleményt nyilváníthassanak és teljesíthessék adatszolgáltatási
kötelezettségüket.
A környezeti vizsgálat lefolytatására az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról
szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet vonatkozik. A rendelet hatálya a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 43.§ (4) és (5) bekezdése szerinti tervekre terjed
ki. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése ezt követően a beérkezett vélemények
alapján határozatban dönt a környezeti vizsgálat lefolytatásának szükségességéről.
Jelen dokumentáció a véleményezési tervanyag, amely az Eljr., valamint az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet
(továbbiakban: OTÉK) tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembe vételével
készült el.
A módosítással érintett 1. számú terület Hódmezővásárhely belterületi részén, a városba déli
irányból bevezető Kaszap utca mentén helyezkedik el. Közvetlen környezetében bevásárló
központok (Lidl, Interspar, Aldi, stb.), valamint a Kossuth Zsuzsanna Pihenőpark kapott helyet.
A belvároshoz közeli, frekventált helyen elterülő 5410/3 helyrajzi számú ingatlan régóta üresen,
kihasználatlanul áll, felmerült a környezetbe illeszkedő hasznosítása, beépítése. A telek jelenlegi
övezeti besorolása közkert - zöldterület (Zkk).
A terület használatát és hasznosítását befolyásolja, hogy a több mint két éve lezárult „Zöld
Hódmezővásárhely – Környezettudatos közterület megújítás Hódmezővásárhelyen” projektben
megvalósult „Kossuth Zsuzsanna Pihenőpark” a jelenleg módosítással érintett telket nem kezelte, az
kerítéssel is elválasztásra került, így a telek zöldterületi kialakítása, és későbbi használata
bizonytalanná vált.
A pihenőpark 5410/1 helyrajzi számú telkének övezeti besorolása a településszerkezeti terven nem
került átvezetésre a tényleges használathoz igazodóan, jelenleg településközpont vegyes terület (Vt)
a tömb többi ingatlanához hasonlóan, ezért ennek rendezése, közkert - zöldterület (Zkk) övezetbe
történő átsorolása is szükségessé vált.
A terület a belvárostól a Pihenőpark által lezárt, így a tervezett beépítés vizuálisan a védett belvárosi
képet nem zavarja. A telken gyorsétterem elhelyezése tervezett, mely a kialakult környezettel

összhangban van, megközelíthetősége a tervezett funkció tekintetében ideális, azonban jelenlegi
övezeti besorolás a kialakítást nem tesz lehetővé, ezért annak módosítása szükséges.
A módosítással egyidőben az 5410/2 helyrajzi számú ingatlanon működő áruház fejleszthetősége
érdekében építési hely feltüntetése is tervezett.
Az módosítással érintett másik részterület, a 022/35 és 022/32 helyrajzi számú ingatlan
Hódmezővásárhely délkeleti, külterületi részén a Maroslelei út mentén található. Környezetükben
jellemzően beépítetlen, mezőgazdasági művelés alatt álló területek, valamint a főút másik oldalán
kiskertek találhatók.
A módosítás a régió egyik legnagyobb mezőgazdasági gépgyártója, a Güttler Mezőgazdasági
Gépgyártó és Szolgáltató Kft. fejlesztési elképzeléseinek megvalósíthatóságát kívánják elősegíteni.
A folyamatosan fejlődő vállalkozás a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)
keretein belül több ízben (vissza nem térítendő) támogatást is nyert. A gazdaságélénkítő,
munkahelyteremtő ipari park fejlesztéséhez korábban már szükség volt a településrendezési tervek
módosítására, a telken belüli ideális elhelyezhetőség megteremtéséhez. A 022/35 helyrajzi számú
ingatlanon működő vállalkozásnál ismételt bővítési igény jelentkezett, ezért merült fel a
szomszédos 022/32 helyrajzi számú, 4.978 m2 területű ingatlan átminősítésének igénye, melyre
újabb, közel 2000 m2 alapterületű raktárcsarnok építése tervezett. A módosítás a meglévő telep
fejlesztése érdekében tervezett, nem új üzem elhelyezhetősége a cél.
A második részterületen tehát új beépítésre szánt terület kijelölése tervezett, azonban a biológiai
aktivitásérték szinten tartása biztosítható a Kossuth Zsuzsanna Pihenőpark rendezésével. A
keletkező pontérték többlet későbbi felhasználhatósága érdekében rögzítésre kerül.
Várható hatások:
A módosítással elősegített fejlesztéseknek köszönhetően az adott építési helyszíneken hiánypótló, a
mai kornak megfelelő beruházások várhatók, melyek funkciójukban, méreteikben illeszkednek
környezetükhez.
A kihasználatlanul álló területek beépítése városképi szempontból támogatható, az utcaképek
egységesebbé válnak. A módosítások a környékek további fejlesztését várhatóan nem fogják
akadályozni.
Összességében az érintett ingatlanok jobban kihasználttá válnak, emellett védett építészeti-,
természeti érték nem kerül veszélybe. Az új beruházások munkalehetőségek és adóbevételek
formájában segíthetik elő a város fejlődését, további beruházásokat indukálhatnak. A
módosításoknak területfejlesztő, gazdaságélénkítő hatása lehet.
Szeged 2021. december hó

Novák Péter sk.
település tervező
okl. építészmérnök TT 06-0088

IV.
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

IV/1.
HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ

1.1 A hatályos fejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia módosítást érintő
megállapításai:
A 217/2014. (09. 17.) Kgy határozattal elfogadott Településfejlesztési Koncepcióban és Integrált
Településfejlesztési Stratégiában foglaltakkal a módosítások nem ellentétesek.
1.2 Hatályban lévő és tervezett településrendezési eszközök:
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 350/2020. (III. 19.) Kgy. sz. határozatával elfogadott
Településszerkezeti Terve (továbbiakban: TSZT) alapján az 1. számú módosításban érintett 5410/3
helyrajzi számú telek közkert – zöldterület (< 3 hektár) besorolású. A tömbben a telek közvetlen
környezetében településközpont vegyes terület (Vt) és védelmi erdőterület (Ev) területfelhasználás
található. A tömböt nyugati oldalról országos mellékút határolja.
TSZT jelmagyarázat:

A 2. számú módosítási tétel környezetében általános és kertes (Má/Mk) mezőgazdasági besorolású
területek találhatók. A mezőgazdasági gépgyártó társaság 022/35 helyrajzi számú, fejlesztésre,
bővítésre kijelölt ingatlana különleges beépítésre szánt terület (Mü) besorolású.
Az átsorolásra kijelölt 022/32 helyrajzi számú terület jelenleg általános mezőgazdasági terület
besorolású, továbbá rajta régészeti lelőhely került feltüntetésre, így ott lelet előfordulása fokozottan
feltételezhető.
A meglévő különleges beépítésre szánt terület bővítése gazdaságélénkítő beruházás megvalósítása
érdekében szükséges.
A módosítással érintett két területet együtt véve a biológiai aktivitásérték nem csökken, így
csereterület kijelölése nem válik szükségessé.

Településszerkezeti terv a módosítást megelőzően:
1. terület:

V2.

2. terület:

Településszerkezeti terv a módosítást követően:
1. terület:

2. terület:

Hatályos szabályozási terv
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2020. (III.20.)
önkormányzati rendelete (továbbiakban: HÉSZ) az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 2021. július
15-én hatályos állapota szerint készült.
Az OTÉK 121. § (2) bekezdése alapján a módosítás az OTÉK 2021. július 15-én hatályos II.
fejezete, valamint 1. és 2. számú mellékletének figyelembe vételével készül.
1. terület hatályos szabályozási terve – 19a számú belterületi tervlap:

Jelmagyarázat:

A módosítással érintett 5410/3 helyrajzi számú telek a szabályozási tervlapon jelenleg zöldterület közkert (Zkk) övezet besorolású. A HÉSZ a közkertekre, mint beépítésre nem szánt övezetekre
egyedi paramétereket nem tartalmaz, így az OTÉK 2021. július 15-én hatályos állapota szerinti
előírások alkalmazandók. Ez alapján a hatályos beépítési paraméterek: megengedett legnagyobb
beépítettség 3 %, legkisebb zöldfelület: 60%.

Az ingatlan jelenleg beépítetlen, további irányadó, vagy kötelező szabályozási elem nem került
meghatározásra.
Az ingatlan szomszédságában továbbá településközpont terület (Vt) és védelmi erdőterület
besorolású ingatlanok találhatók, melyeket I és II. rendű közlekedési célú közterületek határolnak.
A változással érintett 5410/2 helyrajzi számú ingatlan övezet kódja: Vt 0.0.8.0., melynek jelentése:
Vt – terület felhasználás: településközpont terület (Vt)
0. – beépítési mód: kialakult
0. – legkisebb kialakítható telekméret: kialakult, adottságoktól függő (de min. 300 m2)
8. – legnagyobb beépítettség: 80 %
0. – homlokzatmagasság: a max. homlokzatmagasság az adott ingatlant tartalmazó övezeten
belül meglevő legnagyobb homlokzatmagasság
1. terület tervezett szabályozási terve:

A módosítás során az 5410/3 helyrajzi számú ingatlan átsorolása tervezett a szomszédos 5410/2
ingatlannal megegyezően településközpont terület (Vt) területfelhasználásba.
Az érintett ingatlanokon továbbá építési hely feltüntetése tervezett 5 méteres előkert és 3,25 méteres
oldalkertek rögzítése mellett. Ez az övezeti kódban is megjelentik a T betű feltüntetésével, melynek
jelentése: „a szabályozási tervlapon kijelölt építési hellyel, telkenként megszabott beépítési mód”
A tervezett övezeti kód tehát Vt T.0.8.0., melynek jelentése:
Vt – terület-felhasználás: településközpont terület
T. – beépítési mód: a szabályozási tervlapon kijelölt építési hellyel, telkenként megszabott
beépítési mód
0. – legkisebb kialakítható telekméret: kialakult, adottságoktól függő (de min. 300 m2)
8. – Legnagyobb beépítettség: 80 %
0. – Homlokzatmagasság: a max. homlokzatmagasság az adott ingatlant tartalmazó övezeten belül
meglévő legnagyobb homlokzatmagasság
A HÉSZ vonatkozó előírásai:
12. §
„Beépítésre szánt építési övezetek előírásai:
(1) Az építési övezetek előírásait a szabályozási tervek állapítják meg.
(2) Az építési helyen, építési határvonalon belül több épület is elhelyezhető.
(3) Lakó – és településközpont övezetben
a) a fő rendeltetést tartalmazó második és további épület elhelyezésének feltétele, hogy
a telek területe az övezetben előírt legkisebb kialakítható telekterület 75-ának és a fő
rendeltetést tartalmazó épületek darab számának szorzatával megállapított területnél
nagyobb legyen. (Két épület esetében a legkisebb kialakítható telekterület 1,5-ös
szorzata, három épület esetében a legkisebb kialakítható telekterület 2,25-ös
szorzata, stb.)
b) főépítménynek a közút, ennek hiányában a magánút felőli építési határvonalon kell
létesülnie.”
13. §
„(1) A beépítési módra vonatkozó helyi szabályok:
a) „Kialakult beépítési mód szabályai:
- Az építmények elhelyezési módja zártsorú, oldalhatáron álló vagy szabadon álló építési
mód szerint is megengedett a meglévő beépítési móddal megegyezően, vagy a
telektömbben kialakult jellemző mód szerint.
- Az épület-elhelyezés módja a 10,0 méter átlagszélességet el nem érő telken csak zártsorú
lehet.
- Szabadon álló épület-elhelyezés a legalább 14,0 méter átlagszélességű telken
megengedett.
- Az adott telken, vagy a telekhatáron meglévő tűzfalat el kell takarni, ha a műszaki
lehetőség és az építési program ezt nem zárja ki.”

14. §
„(2)
Lakó- és településközponti övezetekben – ha a szabályozási terv másként nem rendeli – az
elsőként létesülő fő rendeltetésű épület utcai homlokzatának legalább 50 %-ának az előkert
vonalán kell elhelyezkednie.
(3) Lakó- és településközponti építési övezeten, olyan tömb esetén, ahol a telkek több mint fele
beépített, az előkert méretének – ha a szabályozási terv másként nem rendeli – az adott utca
mentén kialakult mérethez igazodónak kell lennie. Településképi konzultáció alapján 5,0 – 6,0
m közötti méretű előkert is létesíthető abban az esetben, ha a határoló közút szélessége
kevesebb 12,0 m-nél.”
„(5) Megengedett az előkert méretének növelése a telken, vagy a telek előtti közterületen meglévő
értékes fa megmaradása érdekében a törzstől számított 5 méter mértékig.”
„(7) A hátsókert legkisebb méretére – ha szabályozási terv másként nem jelöli – „Kialakult”
beépítési módú övezetben a telektömbben jellemző méret alkalmazása is megengedett. …”
A Vt övezetre vonatkozó HÉSZ előírások:
21. §
(1) A minimális zöldfelület biztosítása mellett, a vonatkozó előírásoknak megfelelően 100 §-ban
is alápincézhet a telek, ha ott a hasznos alapterület legalább 50 %-án mélygarázs létesül.
(2) Az övezetben nem helyezhető el új üzemanyagtöltő állomás.
A Zöldterület (Zkk, Zkk*, Zkp, Zkp*, Z) övezetre vonatkozó előírások:
33. §
(1) Zöldterületnek minősülnek a „Zkk” „Zkk*” jelű közkertek, „Zkp”, „Zkp*” jelű közparkok
„Z” jelű egyéb zöldfelületek.
(2) Zkp* övezeten belül a megengedett legnagyobb beépítettség az adott telken meglévő
beépítettség.
(3) Zkk* övezeten belül mélygarázs létesíthető. A mélygarázs tetejét zöldtetőként kell
kialakítani.
Az erdőterület (Ev, Eg, Ek) övezetre vonatkozó előírások:
34. §
A Szabályozási terven jelölt erdőterületek „Ev” jelű védelmi erdőövezetbe, „Eg” jelű gazdasági
erdőövezetbe és „Ek” jelű közjóléti erdőövezetbe tartoznak, melyekre az országos előírások
érvényesülnek.
A módosítással érintett ingatlanok környezetében helyi védettségű művi érték, illetve országos
védettség alatt álló műemlék nem található, továbbá helyi területi védelem nem érinti, régészeti
lelőhely a területen nincs nyilvántartva.
A módosítás célja a környezeti adottságokat figyelembe vevő, a reális hasznosítást szem előtt tartó
kereskedelmi, szolgáltató funkció (gyorsétterem) elhelyezhetőségének biztosítása.

2. terület hatályos szabályozási terve:
22a számú külterületi tervlap kivágata:

Jelmagyarázat:

A módosítással érintett 022/32 helyrajzi számú ingatlan szabályozási tervlap szerinti övezeti
besorolása jelenleg általános mezőgazdasági terület (Má). Az ingatlant érinti továbbá az 55548
azonosító számú régészeti lelőhely határa, valamint a Maroslelei út 50 méteres védőtávolsága,
illetve ebben a sávban meglevő jelentősebb fásítás, mint vonalas szabályozási elem került
feltüntetésre, melyekre mind-mind tekintettel szükséges lenni.
A terület környezetében általános és kertes (Má/Mk) mezőgazdasági területek találhatóak. A 022/35
helyrajzi számú ingatlan, melynek fejlesztésre, bővítésre érdekében történik a módosítás övezeti
besorolása Mü 0.4.4.4., mely szerinti építési paraméterek:
Mü –
0. –
4. –
4. –
4. –

különleges beépítésre szánt terület mezőgazdasági üzemi terület
Beépítési mód: kialakult
Legkisebb kialakítható telekméret: 1.500 m2
Legnagyobb beépítettség: 40 %
Homlokzatmagasság: < 10,5 m

2. terület tervezett szabályozása:
22a számú külterületi tervlap kivágata:

A 022/32 helyrajzi számú ingatlan tervezett övezeti besorolása a szomszédos 022/35 helyrajzi
számú ingatlannal megegyezően mezőgazdasági üzemi terület lesz, azonos övezeti kóddal, mely a
Mü 0.4.4.4.
A szabályozási terven továbbá a 022/35 ingatlanra jelölt építési hely és annak határa jelölés
módosításra kerül megbízói kérésre a hátsó telekhatártól történő eltartás törlésével. Egyéb
módosítás a telken nem tervezett.
A korábban részletezettek szerint biológiai aktivitásérték szinten tartása okán nem válik szükséges
csereterület kijelölése.
A módosítás célja tehát megteremteni a már meglévő üzem bővítésének lehetőségét.
A HÉSZ vonatkozó előírásai:
26. Mezőgazdasági terület (Mk, Má, Mát)
35. §
(1) Az „Mk” jelű övezet az általános előírások szerinti „kertes”, az „Má” és „Mát” jelűek pedig
az „általános” mezőgazdasági területi kategóriába tartoznak.
(2) „Mát” jelű övezetbe természeti területek tartoznak. Az övezetben kizárólag természetvédelmi
igényeket szolgáló épületek, létesítmények helyezhetők el, a megengedett legnagyobb
beépítettség 3 %, és birtokközpont nem alakítható ki.

27. §
A „Mü” jelű különleges mezőgazdasági övezetben
a) a mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó terményfeldolgozás, tárolás,
állattartás, gépjavítás építményei,
b) a környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari, kereskedelmi, szolgáltató,
hulladékgazdálkodási tevékenység építményei,
c) a lovasturizmus építményei,
d) vendéglátóegység,
e) szálláshely,
f) az övezetben dolgozókat kiszolgáló épület, (benne legfeljebb 10 db lakásegység)
helyezhető el.
1.3 A táji és természeti adottságok vizsgálata:
Hódmezővásárhely Magyarország déli részén, a Tiszántúlon található. A Maros-Kőrös közén fekvő
település Csongrád-Csanád megye második legnagyobb népességű és Magyarország második
legnagyobb területű települése. Évszázadok óta a dél-alföldi régió egyik jelentős oktatási-,
gazdasági-, kulturális- és művészeti centruma. Éghajlata kontinentális, forró nyár és enyhe tél
jellemzi és magas évente a napsütéses órák száma.
Az 1. számú célterület a belvároshoz közel, belterületen, beépítésre szánt területen, a városi
szövetben helyezkedik el.
A 2. számú célterület Hódmezővásárhely közigazgatási területének délkeleti részén, a Marosleli út
mentén, külterületen, kiskertes, valamint mezőgazdasági művelés alatt álló területen található.
1.4 Zöldfelületi rendszer vizsgálata:
A zöldfelületek a település biológiailag aktív felületeinek együttese (alapterületben és térben
értelmezve). Ide tartoznak a növényzettel (időszakosan, vagy tartósan) borított felületek, valamint a
vízfelületek, víztestek (algák, baktériumok).
Beszélhetünk ezek ökológiai szerepéről, van klímamódosító hatásuk (árnyékolás – hűtés), szűrőtisztító hatásuk (porfogó) és zaj-, rezgés csökkentő hatásuk is. Van ezenkívül funkcionális szerepük
(használati értékük), lehet településszerkezeti szerepük (összefogó, elválasztó, lehatároló, kijelölő,
védő, stb.), esztétikai szerepük (mint élő építőanyag, kompozíciós eszköz), az utcaképben
vonalvezetést, ritmust adhatnak. Hatékonyságukat befolyásolja az aktív és inaktív felületek aránya,
valamint a növényzet tömege, fajtaösszetétele, térbeli elrendezettsége.
Az 5410/3 hrsz.-ú ingatlan közvetlen környezetében nagy összefüggő zöldfelületek találhatók, mint
a Strandfürdő területe, a Népkert, a Nagy Imre tér, a Kossuth Zsuzsanna Pihenőpark és a Somogyi
domb. Az ingatlan jelenleg gondozott, de használaton kívüli gyepes terület, régóta beépítésre,
funkcióra vár. Az új beépítés megtervezése a telken álló fás szárú növényekre tekintettel kívánatos.
A vizsgált területet határoló közlekedési célú közterületeket zöldsávok szegélyezik, melyben
különböző fajtájú és korú fák, bokrok kerültek telepítésre, melyek megtalálhatók a bevásárló
központok parkolóiban egyaránt.
A zöldfelületek az élővilág szempontjából fontos lakó-, költő-, vagy épp átmeneti pihenőhelyek és
fontos részei a város zöldfelület hálózatának.

A 022/32 helyrajzi számú ingatlan külterületen található, mezőgazdasági és kiskertes művelés alatt
álló földterületek veszik körbe, melyekre alacsony beépítettség és magas zöldfelületi fedettség
jellemző.
A Maroslelei út menti meglevő jelentősebb fásítás jelölés az érintett szakaszon értékes
növényállományt nem takar.
1.5 Az épített környezet vizsgálata
Hódmezővásárhely 5410/3 helyrajzi számú ingatlan belterületen, a Kertváros keleti részén,
közutakkal jól feltárt helyen található, mely jellemzően beépített terület. Itt érkezik be a forgalom
Hódmezővásárhelyre a 47. számú, illetve 472-es számú főút felől a Kaszap utcán keresztül. Az
érintett foghíjtelek jelenleg üresen, beépítetlenül áll. Környezetében bevásárló üzletek (Aldi, Lidl,
Interspar) és az ezekhez tartozó közlekedési és parkolóterületek burkolt felületei találhatók.
Az módosítással érintett másik ingatlan Hódmezővásárhely délkeleti, külterületi részén a Maroslelei
út mentén helyezkedik el. Környezetében jellemzően beépítetlen, mezőgazdasági művelés alatt álló
területek, valamint kiskertek találhatók mezőgazdasági termény- és szerszámtároló épületekkel.
Ide települt a régió egyik legnagyobb mezőgazdasági gépgyártója, a Güttler Mezőgazdasági
Gépgyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. A 3200 négyzetméteres ingatlanon
raktárcsarnok, gyártó- és irodai blokk, valamint konferenciaterem kapott helyet. A vállalkozás
továbbfejlesztése érdekében vált szükségessé a településrendezési tervek módosítása.
A módosítással érintett 022/32 helyrajzi számú ingatlan jelenleg szintén mezőgazdasági művelés
alatt álló beépítetlen terület.
Területfelhasználás vizsgálata
1. részterület: Az érintett 5410/3 helyrajzi számú ingatlan a településszerkezeti terv szerint közkert
– zöldterület (Zkk) területfelhasználási egységbe sorolt.
Az ingatlan szomszédságában településközpont terület (Vt) és védelmi erdőterület (Ev) besorolású
ingatlanok találhatók, melyeket I. és II. rendű közlekedési célú közterületek határolnak.
2. terület: A módosítással érintett 022/32 helyrajzi számú ingatlan szabályozási tervlap szerinti
övezeti besorolása általános mezőgazdasági terület (Má).
Környezetében általános és kertes (Má/Mk) mezőgazdasági területek találhatók. A 022/35 helyrajzi
számú ingatlan, melynek fejlesztésre érdekében történik a módosítás, különleges beépítésre szánt
terület - mezőgazdasági üzemi terület (Mü). Ehhez illeszkedne a 022/32 helyrajzi számú ingatlan a
besorolását tekintve a módosítást követően.
Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek
A Kertváros keleti része közutakkal jól feltárt, valamint nagy összefüggő zöldfelületek találhatók itt,
mint a Strandfürdő területe, a Népkert, a Nagy Imre tér, a Kossuth Zsuzsanna Pihenőpark és a
Somogyi domb. Emellett bevásárló üzletek (Aldi, Lidl, Interspar) és az ezekhez tartozó
közlekedési- és parkolóterületek burkolt felületei formálják a városképet.
A Maroslelei út menti ingatlanok jellemzően beépítésre nem szánt területek. Közlekedési célú
közterületek, valamint mezőgazdasági területek lelhetők fel itt. Ezekre az alacsony beépíthetőség
(mezőgazdasági kiskertek beépíthetősége max.10%) és nagy arányú művelt zöldfelület jellemző.

1.6 A telekstruktúra vizsgálata:
A célterület telkeinek alakja és mérete a településhálózathoz, közútrendszerhez és az elhelyezendő
funkciókhoz igazodik, jellemzően összefüggő nagyméretű ingatlanok találhatók itt.
Telekmorfológia és telekméret vizsgálat
Hódmezővásárhely, belterület 5410/1 hrsz.-ú ingatlan területe: 19.163 m2
Hódmezővásárhely, belterület 5410/3 hrsz.-ú ingatlan területe: 8810 m2
Hódmezővásárhely, belterület 5410/3 hrsz.-ú ingatlan területe: 7326 m2
Hódmezővásárhely, külterület 022/32 hrsz.-ú ingatlan területe: 4978 m2
Hódmezővásárhely, külterület 022/35 hrsz.-ú ingatlan területe: 15.000 m2
1.7 Építmények vizsgálata:
Az érintett 5410/1 helyrajzi számú belterületi ingatlan művelési ága kivett közpark, pavilon épület,
az 5410/2 hrsz.-ú ingatlané kivett áruház, udvar és pékség közforgalom számára megnyitott
magánúttal, az 5410/3 helyrajzi számú ingatlan pedig kivett beépítetlen terület.
A 022/32 helyrajzi számú külterületi, szántó művelési ágú ingatlan jelenleg üresen áll, nem került
beépítésre, a 022/35 helyrajzi számú ingatlan továbbá kivett csarnok és udvar (2 db. termék gyártó
és raktár) megnevezésű.
1.8 Az épített környezet értékei:
Az érintett telkeken, illetve közvetlen környezetükben sem országos-, illetve sem helyi védelem
alatt álló épület, építmény nem áll, a tervezett módosítás nem érint.
Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület:
A 022/32 helyrajzi számú ingatlan módosításánál az 55548 azonosító számú régészeti lelőhely
területe érintett, mely okból a területileg illetékes megyei örökségvédelmi hatóság állásfoglalását ki
kell kérni más jellegű használat, beépítés esetén.
A két ingatlant érintően örökségvédelmi hatástanulmány készült, melynek célja az ismert örökségi
elemek számbavétele, lokalizálása volt az adattári és térképészeti anyagok alapján, melyet Sóskuti
Kornél régész – örökségvédelmi szakértő készített el. (lásd. melléklet)
A vizsgálati területek közül az 5410/3 hrsz. belterületi ingatlan a város déli részén, a Kaszap utcánál
helyezkedik el, jelenleg beépítetlen, parkosított terület, környezete beépített. Területén régészeti
terepbejárás elvégzése nem volt lehetséges.
A másik vizsgálati terület, a 022/32 hrsz., külterületen, a várostól délkeletre, a Maroslelei út mentén
helyezkedik el. Környezete beépítetlen, mezőgazdasági művelés alatt áll, terepbejárással jól
kutatható.
Hódmezővásárhely teljes közigazgatási határából jelenleg 667 lelőhely ismert. Ezek részben a
település környékét a 19. században, valamint a 20. század első felében érintő munkálatok során
váltak ismertté, jelentős hányaduk azonban a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszéke által
elvégzett terepbejárások alkalmával került felmérésre.
Ezen ismert és a közhiteles lelőhely nyilvántartásban szereplő régészeti lelőhelyek közül a jelen
rendezési tervmódosításban szereplő 022/32 helyrajzi számú ingatlan teljes területén egyetlen elem,
a Hódmezővásárhely 285. lelőhely; Sarkaly V. (nyilvántartási szám: 55548) található.

Az említett lelőhelyen a legkorábbi megtelepedés emlékei a vaskorból származnak, ekkoriban egy
kisebb kelta település létezett a területén. Intenzívebb területhasználat a római kori (szarmata), majd
az Árpád-kori lakosság emlékei alapján lehetett a környéken.
A térképészeti anyagok áttekintése során jól látható, hogy a vizsgálati terület egy egykori Tisza-ág
külső íve mentén elhelyezkedő magaslaton található, mely minden bizonnyal az év jelentős
részében szárazulat lehetett. Ezt jól mutatja a környéken előforduló többi lelőhely sora.
Az 5410/3 hrsz ingatlan területén vagy tágabb térségében, tekintve, hogy a területe a valamikori
Hód-tó állandó vízjárással borított medrében helyezkedett el, egyetlen lelőhely sem található. Itt
régészeti emlékek előfordulásával nagy valószínűséggel nem kell számolni.
Helyi védelem:
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településkép védelméről
szóló 33/2021. (X.25.) önkormányzati rendelete alapján az érintett ingatlanokon és közvetlen
környezetükben védett érték, objektum nem található.
A közelben az alábbi alkotások találhatók:
1. Nepomuki Szt. János (1778. kőből, majd 1890. öntöttvasból, ismeretlen művész), Kaszap u.–
Laktanya körforgalom
39. 1956-os forradalom emlékműve (1996, Návay Sándor, mészkő és gránit) Nagy Imre tér, Kaszap
u. déli vége
1.9 Közlekedés vizsgálata:
A vizsgált 1. számú tömb belterületen helyezkedik el, minden oldaláról burkolt úttal határolt,
közművesített, az utcai közvilágítás kiépített. Az 5410/3 helyrajzi számú ingatlan megközelítése a
határoló utakon keresztül autóval, kerékpárral és gyalogosan történik a környező lakóterületekről, a
terület jól feltártnak tekinthető.
Hódmezővásárhelyen belül a helyi tömegközlekedés feladatait buszközlekedés látja el. Jelenleg
kilenc viszonylaton közlekednek járművek, kétóránkénti ütem szerint közlekedik munkanapokon
három viszonylat: 1, 7, 16. Ez a három járat adja a város közlekedésének gerincét. A többi járat ezt
egészíti ki sűrítő, vagy speciális hivatásforgalmi szerepkörrel.
Szeged és Hódmezővásárhely között a közelmúltban vasút-villamos (Tram-train) nyomvonal is
kiépítésre került, mely szintén feltárja a belvárost. Korábban Szeged és Hódmezővásárhely között
iskolanapokon több mint 80 pár menetrend szerinti regionális és távolsági autóbuszjárat közeledett,
naponta 4500 utast szállítva, ezt hivatott helyettesíteni a Tram-train.
A 022/32 helyrajzi számú ingatlan, melynek beépítése tervezett, közterületről, aszfaltozott útról
megközelíthető.
Helyi tömegközlekedési útvonal az érintett területen nem fut keresztül, azonban távolsági vonalról
elérhető. A terület feltárására továbbá a közelmúltban kerékpárút került kiépítésre.
A fejlesztés telkeken belül tervezett, a szomszédos ingatlanok köz-, vagy magánútról történő
megközelíthetősége továbbra is biztosított marad.
A területek parkolási szempontból fizető zónán kívül esnek. A közelmúltban épített
bevásárlóközpontokhoz kapcsolódóan, valamint a mezőgazdasági gépgyártó csarnokok előtt a
parkolás jól megoldott.

Helyi autóbusz vonalhálózat – a város honlapjáról:

1.10 Közművesítés:
1. számú terület

2. számú részterület:

Az érintett ingatlanok az E-közmű lakossági rendszere alapján közművekkel ellátható, részlegesen
feltárt területek.
Jelmagyarázat a közműtérképhez:
Hírközlés

Szénhidrogén

Távhő

Villamos energia

Vízellátás

Vízelvezetés

Víziközmű
A közműtérkép alapján a fő nyomóvezeték a Kaszap utca vonalában fut, melyről lecsatlakozás az
érintett 5410/3 helyrajzi számú ingatlanra nem készült. A tervezett gyorsétterem engedélyezése,
kapacitásfelmérés alapján a szolgáltatóval tett egyeztetés alapján a közműhálózatra történő
rácsatlakozásnak akadálya nincs.
A Maroslelei út mentén közüzemi vízhálózat nem került kiépítésre, az épületek ellátása egyedi
(vízvétel és szennyvíztisztítás) megoldással biztosítható.
Energia
A közműtérkép alapján a fő elektromos földkábel a Kaszap utca mentén fut, melyről lecsatlakozás
az érintett 5410/3 helyrajzi számú ingatlanra elkészült. A tervezett gyorsétterem ellátása a
közműhálózatra történő rácsatlakozással biztosítható.
A területen távhővezeték fut, a megújuló energiaforrások használatának lehetősége vizsgálandó.
A módosítást követően a 022/32 és 022/35 helyrajzi számú ingatlanok egyesítése tervezett, így a
meglevő csatlakozáson keresztül a belső hálózat fejlesztésével megoldható az újonnan beépítésre
szánt területté minősített földterületen készülő építmény(ek) elektronom ellátása.
Elektronikus hírközlés
Az 5410/3 helyrajzi számú ingatlan ellátása a Kaszap utca felől biztosítható.
A 022/32 helyrajzi számú ingatlan környezetében hírközlési hálózat nem került kiépítésre.

Fotók a helyszínekről:
1. számú részterület a Kaszap utca felől:

2. számú részterület a Maroslelei út felől:

IV/2.
HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ

2.1 A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése:
A településrendezési eszközök tervezett módosítása a egyrészről a Hódmezővásárhely belterület
5410/3 helyrajzi számú ingatlan beépíthetőségének javítására, azon gyorsétterem elhelyezési
lehetőségének megteremtésére irányul. A terület régóta üresen áll, a tervezett funkció illeszkedik a
bevásárló központokkal teli peremterülethez.
Az érintett másik helyszín a Güttler Mezőgazdasági Gépgyártó és Szolgáltató Kft. telephelyével
határos, mely túlnőtte jelenlegi területét, ezért fejlesztése szempontjából elengedhetetlené vált új
terület bevonása, így merült fel a 022/32 helyrajzi számú szántó művelésű mezőgazdasági ingatlan
átminősítése.
A helyzetfeltáró munkarészben részletezett módon megállapításra került, hogy a módosítás
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójával összhangban van, az
abban foglaltaknak megfelel. A tervezett módosításoknak a település közigazgatási határán,
valamint az országhatáron átnyúló hatása nem várható, lokális viszonyok javítása érdekében
történik.
A tervezett módosításokkal a településszerkezeti és szabályozási eszközök kis mértékben kerülnek
változtatásra, a településrendezési tervek összhangja továbbra is fennmarad, a biológiai aktivitás
érték egyenleg összességében nem csökken.
Az érintett ingatlanok közúti megközelítése biztosított, a környezetet érintő jelentős módosítás,
átépítés, forgalmi rend változtatás nem válik szükségessé, továbbá a földterületek közműellátása
biztosított, illetve biztosítható.
A feltáró munkarészben a módosítást akadályozó tényező nem merült fel. A területek átminősítése,
későbbi beépítése városképi szempontból támogatható, a környezetre jelentős, illetve káros hatást
nem gyakorol.

IV/3.
HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ

3.1 A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis
Az átfogó vizsgálatok és elemzések alapján megállapítható, hogy a jelenleg kialakult szabályozási
keretek, kötelezések és irányadó előírások, valamint a fejlesztési elképzelések nincsenek
összhangban egymással, azok módosítása szükséges.
Az 5410/3 helyrajzi számú közkert besorolású, kihasználatlanul álló ingatlan beépítése a
szomszédos, közelmúltban kialakított Kossuth Zsuzsanna Pihenőparkra tekintettel elfogadható. A
közlekedési szempontból frekventált, jól megközelíthető földterület a bevásárlóközpontok
környezetében ideális helyszín a tervezett gyorsétterem elhelyezésére. A terület közművekkel
ellátható és a belvárosi védett környezet zavartalansága továbbra is biztosított marad, a módosítás
helyi-, illetve országos védelem alatt álló építészeti, illetve természeti értéket, területet nem érint.
A másik érintett külterületi ingatlan a régió egyik legnagyobb, folyamatosan fejlődő mezőgazdasági
gépgyártója, a Güttler Mezőgazdasági Gépgyártó és Szolgáltató Kft. fejlesztését segíti elő. A
jelenlegi telephellyel közvetlenül szomszédos 022/32 helyrajzi számú ingatlan általános
mezőgazdasági terület övezetbe tartozik, átsorolásával a telephely részfunkciói továbbra is egy
helyre tudnak csoportosulni.
A funkció illeszkedik a környezetbe, arra nincs káros hatással, védett építészeti, illetve természeti
érték ezen a helyszínen sem érintett, azonban az 55548 azonosító számú régészeti lelőhelyre, annak
feltárására különös tekintettel szükséges lenni a beépítés során.
Az ingatlanok összevonásával, a meglevő telephely hálózatára történő csatlakozással a telek
közművekkel ellátható.
Összességében az előirányzott módosítások nincsenek káros hatással környezetükre, nem
befolyásolják jelentős mértékben a kialakult állapotokat, a településrész képének egységességét és a
város távlati elképzeléseivel összhangban vannak.
A fentiek alapján a tervezett módosítások a város és a fenntartható fejlődés szempontjából fontosak.
A tervmódosítás Hódmezővásárhely közigazgatási határán belül történik, országhatáron átterjedő
környezeti hatással nem kell számolni. A további tervezési folyamatok során a vonatkozó hatályos
egyéb előírások figyelembe vétele, betartása szükséges.
A fejlesztés a fentiek alapján támogatásra javasolható.

IV/4
4. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT

4.1 Környezetalakítási terv:
A beruházó Hódmezővásárhely területén egy gépjárművel is jól megközelíthető, frekventált helyet
keresett gyorsétterem elhelyezése céljából. Az 5410/3 helyrajzi számú ingatlannak a városképi
szempontból védett belvároshoz viszonyított helyzete megfelel e feltételeknek, továbbá a városba
vezető, nagy forgalmú Kaszap utca mentén helyezkedik el. A telepíteni kívánt funkció továbbá
illeszkedik a szomszédos bevásárlóközpontok kereskedelmi tevékenységéhez, épületeinek
megjelenéséhez.
A Kertváros ezen része a közelmúltban nagy átalakuláson, fejlődésen ment keresztül. A vizsgált
ingatlan környezetében található ingatlanok jellemző beépítése, hogy az épület az út felől
elhelyezett nagyméretű parkoló mögött, az utcavonaltól hátra húzva kapott helyet (Aldi, Lidl,
Interspar). A megfelelő megközelíthetőség, a belső forgalom vezetése, a kiszolgálás és az
árufeltöltés ilyen funkcióknál kulcskérdés.
Az 5410/3 helyrajzi számú ingatlanon is ezekhez hasonló beépítés tervezett.
A másik célterület, a 022/32 helyrajzi számú ingatlan Hódmezővásárhely délkeleti, külterületi
részén a Maroslelei út mentén helyezkedik el. Környezetében jellemzően beépítetlen,
mezőgazdasági művelés alatt álló területek, valamint kiskertek találhatók mezőgazdasági tároló
épületekkel.
Ide települt a régió egyik meghatározó mezőgazdasági gépgyártója, a Güttler Mezőgazdasági
Gépgyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 3200 négyzetméteren raktárcsarnok,
gyártó- és irodai blokk, valamint konferenciatermet kapott helyet, mely komplexum ismételt
fejlesztése vált szükségessé, ami a jelenlegi telekhatáron belül már nem kivitelezhető.
Az erre a célra kijelöl 022/32 helyrajzi számú ingatlan jelenleg beépítetlen, melyre a telekhatároktól
eltartott, közel 2000 m2-es raktár elhelyezése tervezett a szomszédos beépítéshez igazodva, a
megközelítést, kiszolgálást, parkolást biztosító burkolt felületekkel.
4.2 Településrendezési javaslat:
Az 1. részterületen érintett 5410/1 és 5410/2 helyrajzi számú ingatlanok területfelhasználása
településközpont vegyes terület (Vt), a velük határos 5410/3 helyrajzi számú ingatlan pedig,
amelyen az új beépítés tervezett, közkert – zöldterület (< 1 ha, min 80 m oldalszélesség).
A módosítás során az 5410/1 helyrajzi számú terület a valóságnak és az építési szabályzatnak
megfelelően közkert – zöldterület (< 1ha, min 80 m oldalszélesség) övezetbe kerül átsorolásra,
valamint az 5410/3 helyrajzi számú ingatlan a tervezett beruházás megvalósíthatósága érdekében
településközpont vegyes terület (Vt) felhasználást kap.
A településszerkezeti terv ezen része egyebekben nem változik.
A 2. részterületen az ingatlanok jellemzően általános mezőgazdasági terület (Má, Mát)
besorolásúak, melyek közé ékelődik a különleges beépítésre szánt terület (Mü) besorolású 022/35
helyrajzi számú terület.
A módosítás során a fejlesztésre kiszemelt 022/32 helyrajzi számú terület a vele határos különleges
beépítésre szánt területtel (Mü) megegyező besorolást kap.
A módosítani kívánt ingatlant továbbá régészeti terület érinti.
Az Étv. 7. § (3) bekezdés b) pontja továbbá kimondja:
“új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai
aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest, az e törvény végrehajtására kiadott
jogszabályokban meghatározottak szerint nem csökkenhet”
Ennek igazolása a „Tájrendezési javaslat” pontban látható.

Településszerkezeti terv 1. részterület a módosítás előtt:

V2.

Módosítás után:

Településszerkezeti terv – 2. részterület módosítás előtt:

Módosítás után:

4.3 A változással érintett területek összefoglalója:
A fentiek alapján a módosítás mindkét részterület esetén a célzott fejlesztés, későbbi
gazdaságélénkítő beruházás érdekében történik, melyek illeszkednek a meglevő, kialakult
környezethez, azokra negatív, korlátozó hatással nem lesznek.
4.4 Tájrendezési javaslat:
Biológiai aktivitásérték változás:
Területfelhasználás
Közkert - zöldterület < 3 ha alatt (Zkk)
Településközpont vegyes terület (Vt)
Általános mezőgazdasági terület (Má)
Különleges beépítésre szánt (mezőgazdasági üzemi) terület (Mü)
Összesen:

Változás (m2)
-7326
+19163
+7326
-19163
-4978
+4978

Aktivitás érték
mutató (pont/ha)
6

Aktivitás érték
változás (pont)
+7,1022

0,5

-0,59185

3,7
0,4

-1,84186
+0,19912
+4,86761

A terv az érintett terület biológiai aktivitásértékét, az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest
megnövelte.
A tervezett módosítások tájképi szempontból jelentős változást nem hoznak, védett táji- és
természeti érték, terület nem értintett.
4.5 Zöldfelületi rendszer fejlesztése:
A megvalósult pihenőpark fejlesztést figyelembe véve a település helyzete összességében nem
romlik, továbbá az érintett ingatlanokra előírt legkisebb zöldfelületi fedettség érték aktív zöldfelület
formájában kialakításra kerül.

4.6 Közlekedési javaslat:
A tervezett módosítások a kialakult közlekedési hálózatban változást nem eredményeznek, csak
telken belüli közlekedési útvonalak kiépítése, fejlesztése várható.
4.7 Közművesítési javaslat:
Az érintett területeken a vezeték hálózat kiépített, a módosítani kívánt ingatlanok városi közmű
hálózatra történő rácsatlakoztatása részben biztosított, illetve biztosítható.
4.8 Környezeti hatások és feltételek:
A módosítást befolyásoló, korlátozó tényezőkről az érintett területeken nincs tudomásunk.
Összességében az előirányzott módosítások nincsenek káros hatással a környezetükre, nem
befolyásolják jelentős mértékben a kialakult állapotokat, a településrész képének egységességét és a
város távlati elképzeléseivel összhangban vannak.
A fentiek alapján a tervezett módosítások a város és a fenntartható fejlődés szempontjából fontosak.
A tervmódosítás Hódmezővásárhely közigazgatási határán belül történik, országhatáron átterjedő
környezeti hatással nem kell számolni.
4.9 Hatályos településszerkezeti tervvel való összhang bemutatása:
A korábban részletezett módon a hatályos településszerkezeti tervvel való összhang a módosítás
során biztosítva marad.
4.10 Szabályozási koncepció:
Az 1. részterületen a 5410/3 helyrajzi számú ingatlan jelenlegi közkert - zöldterület (Zkk)
besorolása nem teszi lehetővé a terület fejlesztését, beépítését, ezért szükséges az övezeti besorolás
módosítása a környezethez illeszkedően településközpont vegyes területre (Vt).
A szabályozási terven ezen felül építési hely is kijelölésre kerül az építmény elhelyezésére szolgáló
telekrész egyértelműbb lehatárolhatóságához. Ez az övezeti kódban is megjelenik, a második
karakter (beépítési mód) helyére „T” betű kerül, melynek jelentése: a szabályozási tervlapon kijelölt
építési hellyel, telkenként megszabott beépítési mód. Az övezeti kód egyéb értékei megegyeznek a
környezetben található beépítésre szánt ingatlanok előírásaihoz (Vt T.0.8.0.).
A külterületi részen tervezett 2. részterület módosítása kapcsán a 022/32 helyrajzi számú ingatlan az
általános mezőgazdasági terület besorolás helyett a szomszédos 022/35 helyrajzi számú ingatlannal
megegyezően különleges mezőgazdasági (üzemi) területbe kerül átsorolásra.
A 022/32 helyrajzi számú ingatlanon továbbá régészeti terület van feltüntetve, melyre különös
tekintettel szükséges lenni.
Tekintettel arra, hogy az 5410/1 helyrajzi számú ingatlan településszerkezeti terven szereplő övezeti
besorolása (Vt), a valóságban azonban pihenőpark célokat szolgál, ennek rendezése szükséges, ezért
közkert - zöldterületbe (Zkk) kerül átsorolásra. Ennek is köszönhetően, habár a módosítás során
újonnan beépítésre szánt terület kerül kijelölésre, a biológiai aktivitás érték szinten tartása
érdekében pótterületek kijelölése nem válik szükségessé.
Összességében a módosítás a környezet rendezését, egységes és esztétikus városkép kialakulását, a
városrészek megítélésének javítását, valamint gazdasági szervezetek letelepedését, fejlődését segíti,
a kapcsolódó beruházások munkalehetőségek és adóbevételek formájában segíthetik elő a település
fejlődését és további fejlesztéseket indukálhatnak.

Módosítás előtt:

Módosítás után:

Módosítás előtt:

Módosítás után:
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