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Előzmények

Balástya Község 23/2005.(III.29.) Kt. sz. határozattal elfogadott Településszerkezeti
Tervének részleges módosítása két beruházói szándék megvalósítása érdekében vált
szükségessé.

1.2.

Tervezési feladat

A község belterületén, a Forráskúti út mentén két szomszédos, jelenleg is működő
telephely – Házépítők áruháza és Benergo Ergonomics Kft. – gazdasági területté
minősítését kezdeményezték a tulajdonosok. Mindkét terület földügyi státusza un.
„kivett”, a hatályos HÉSZ szerint mezőgazdasági, tanyás besorolású.
A telephelyeken több éve kereskedelmi és raktározási célú tevékenység folyik.
Miután szükség van új beépítésre szánt terület kijelölésére, ezért jelen tervmódosítást
a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 32. § (3) bek. szerint az un. „teljes eljárás” szabályai
szerint lehet lefolytatni.

1.3.

A tervmódosítás készítéséhez felhasznált források

Balástya Község Településszerkezeti Terve (23/2005.(III.29.) Kt. sz. Határozat),
A Polgármesteri Hivatal adatközlései
Helyszíni vizsgálatok és egyeztetések (2018. február-március)
Balástya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2018.(III.29.) Kt. sz.
Határozata

1.4.

Településszerkezet, területfelhasználás

A módosítás nem koncepcionális jellegű, nem jelent településszerkezeti változást,
azaz a településszerkezet meghatározó elemei nem módosulnak.
A területfelhasználás módosítását a jelenleg mezőgazdasági besorolású, összesen
8.747 m2 nagyságú telephelyek átsorolása, illetve felosztása jelenti – a biológiai
aktivitásérték egyensúlyban tartásával – gazdasági és erdő területté.
Ezek aránya: gazdasági terület 5.347 m2 (61.1 %), erdőterület 3.400 m2 (38.9 %)
A kereskedelmi gazdasági területté minősítendő terület keleti határa a legközelebbi –
jelenleg még beépítetlen – lakóterülettől mintegy 120 méterre húzódik.
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Tervezet!
Balástya Község Képviselő-testületének
. . ./2018. ( . . . .) Önkormányzati rendelete
BALÁSTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló
7/2005. (IV. 09.) Kt. sz. rendelet módosításáról
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében Balástya Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, a helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdésében és az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 6. § (1) és (3) bekezdésében illetve 13. §
rendelkezéseiben meghatározott feladatkörében eljárva, az országos településrendezési és
építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) alapján, Balástya
Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2005. (IV.09.) Kt. számú önkormányzati rendelet
(továbbiakban: HÉSZ) módosítására
az állami főépítészi, környezetvédelmi és természetvédelmi, népegészségügyi,
közlekedési és ingatlanügyi hatáskörében eljáró Csongrád Megyei Kormányhivatal (CSMKH); a
CSMKH örökségvédelmi hatáskörében eljáró örökségvédelem Szegedi Járási Hivatala; a KörösMaros Nemzeti Park Igazgatóság; a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vízügyi és
Vízvédelmi Hatóság; a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság; a Nemzeti Közlekedési
Hatóság (NKH) Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala; az NKH Légügyi Hivatala; a Forster Gyula
Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ; erdészeti határkörében eljáró BácsKiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága; a Honvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal vezetője; a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság; bányafelügyeleti hatáskörében a
Jász-Nagy-Kun Megyei Kormányhivatal és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §

A HÉSZ 9. § (4) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(4) A Gksz és Gksz* jelű övezetben a területek beépítési módját és építési használatának
megengedhető határait a következők szerint kell biztosítani:
Beépítési mód: szabadon álló, legalább 5,0 m elő-, 3,75 m oldal- és 10,0 m hátsókert
biztosításával.
Legnagyobb beépítettség: Gksz jelű területeken max. 40,0 %, Gksz* jelű területeken max. 30 %.
Építménymagasság min. 3,0 m, max. 7,5 m, de 4,5 m-en felül az építendő szintterület függvénye,
azaz a megengedhető legnagyobb építménymagasság 200 m2 szintterületig max. 4,50 m, 400 m2
szintterületig max. 6,0 m, 400 m2 szintterület fölött max 7,5 m.
Telepítendő legkisebb zöldfelület Gksz jelű területeken min. 20,0%, Gksz* jelű területeken min.
25 %. A kialakítható telek nagysága min. 2.000 m2, szélessége min. 20 m.
2. §
(1) Jelen rendelet hatálybalépésével a HÉSZ 1. § (2) bekezdésében megjelölt 3. sz. melléklet 6-os
szelvénye a jelen rendelettel módosított tervrészlet szerint módosul.
(2) E rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, a hatálybalépést követő napon
hatályát veszti. A rendelet előírásai a hatálybalépéskor el nem bírált ügyekben is
alkalmazhatók, ha az az építtető számára kedvezőbb.
A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
Ujvári László sk.
polgármester

Magyar Mihályné sk.
jegyző
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1. Országos Területrendezési Terv figyelembe vétele
Magyarország Területrendezési Tervét (továbbiakban: OTrT) 2003-ban fogadta el az Országgyűlés. A 2003.
évi XXVI. törvény több esetben módosult. Balástya településrendezési terve (továbbiakban: TrT) jelenlegi
módosítása során előirányzott javaslatok megfelelését az OTrT vonatkozó előírásainak az alábbi pontok
részletezik.

1.1. Országos területfelhasználási kategóriák vizsgálata:
Az OTrT Szerkezeti Tervével, illetve a vonatkozó térségi előírásaival sem a Terv, sem jelen módosítás nem
ellentétes.

Balástya

*tervezési terület

1.2. Országos övezetek vizsgálata
Az övezetek Balástya közigazgatási területét, illetve a tervezési területet nem érintik.

2.

Csongrád Megye Területrendezési Tervének figyelembe vétele

Balástya településrendezési terve (TrT) jelenlegi módosítása során előirányzott javaslat megfelelését a
Megye Területrendezési Terve (Cs.M.Ö. 21/2005.(XII.1.) rendelet és 10/2012.(III.19.) módosítása)
vonatkozó előírásainak a következő pontok részletezik.

*tervezési terület
Csongrád Megye Szerkezeti Tervével
ellentétes javaslatokat jelen tervmódosítás nem tartalmaz.
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a) országos ökológiai hálózat: a tervezési terület határán kívül húzódik.

*tervezési terület

b) kiváló termőhelyi adottságú szántóterület: Balástya közigazgatási területén nincs kijelölve.
c) kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, erdőtelepítésre alkalmas terület:
A tervezési területet nem érinti.
d) térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület
A tervezési területet nem érinti.

e) országos és térségi jelentőségű tájképvédelmi terület

Az Őszeszéki tó térségében van kijelölve, a tervezési területet nem érinti.
f) térségi hulladéklerakó-hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület
g) történeti települési terület övezete
h) kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete
i) felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete
Az f)-i) pontokban felsorolt övezetek Balástya közigazgatási területét nem érintik.
j) ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület
Balástya teljes közigazgatási területét lefedi a szénhidrogénkutatás, illetve lelőhely területe, amelynek a felszínre
kiterjedő hatása nincs.

k) együtt tervezhető térségek övezete
l) kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi és honvédelmi terület övezete
A k)-l) pontokban felsorolt övezetek Balástya közigazgatási területét nem érintik.
m) nagyvízi meder és rendszeresen belvízjárta terület
A módosítás a rendszeresen belvízjárta területet nem érinti.

n) széleróziónak kitett terület által érintett települések övezete: Balástya teljes közigazgatási területe a
széleróziónak kitett települések övezetében helyezkedik el.
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ: TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK VIZSGÁLATA
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Biológiai aktivitásérték számítás
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény (Étv.) 8. § (2) b)
pontja értelmében „újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település
közigazgatási területének – a külön jogszabály alapján számított – biológiai aktivitásértéke
(röviden: BAÉ) az átminősítés előtti aktivitásértékhez képest nem csökkenhet.”
A vonatkozó (9/2007.(IV.3.)ÖTM) rendelet alapján tételesen vizsgálni kell az új, vagy bővített
beépítésre szánt terület és a használati módosítással érintett – korábban beépítésre nem szánt
területek – aktivitásértékének különbözetét, továbbá az egyéb használati módosításokból eredő
változást.

Vizsgálandó módosítások
1.1.

Módosuló területek:
a) 558/3 hrsz. „Telephely” (0,5848 ha)
b) 558/4 hrsz. „Telephely” (0,2899 ha)
Összesen = 0,8747 ha

1.2. A jelenlegi besorolás: Mt jelű tanyás mezőgazdasági övezet
A szántóterület BAÉ mutatója hektáronként: 3,7
A telephelyek területének biológiai aktivitásértéke összesen: 0.8747x3,7 =

3,24

1.3. A tervezett átsorolást követő állapot
Az erdőterület BAÉ mutatója hektáronként: 9,0
A tervezett erdőterület biológiai aktivitásértéke összesen:

0.34x9,0 =

3,06

A kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület BAÉ mutatója hektáronként: 0,4
A tervezett gazdasági terület biológiai aktivitásértéke összesen: 0.5347x0,4 =

0,21

A tervezett állapot biológiai aktivitásértéke összesen:

3,27

A tervezett módosítás következtében Balástya közigazgatási területének biológiai
aktivitásértéke 0,03 értékponttal nő.
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