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ÁTA KÖZSÉG 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA 
 

I. JÓVÁHAGYÁSRA NEM KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 
 

 

1. ELŐZMÉNYEK 
 

 Áta község településrendezési eszközeinek 2020. évi 1. számú módosításának célja, 

a Baranya Megyei Önkormányzat „Kerékpáron Mecsektől a Tenkesig – turisztikai kerékpárút 
fejlesztése” elnevezésű projektének keretében Pécs és Siklós-Máriagyűd között tervezett, 36 

km hosszú turisztikai kerékpárút megvalósíthatóságát lehetővé tevő szabályozási környezet 

kialakítása. Ennek érdekében a kerékpárút szakági útépítési tervei alapján a szükséges építési 
terület biztosítása érdekében a településrendezési tervek módosítása. 

Hatályos településrendezési eszközök az 31/2006. (IX.06.) határozattal elfogadott 
Településszerkezeti terv, valamint Áta község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2006 

(IX.07.) rendelete. 

Áta Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatályos településrendezési tervei 
módosításának szándékát, településfejlesztési döntését a 26/2020. (VIII.19.) határozatban 

fogalmazta meg, a az érintett területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a 27/2020. 
(VIII.19) határozatával (1. számú melléklet) 

 Előzőek alapján, Önkormányzat a településrendezési eszközök módosításának 
egyeztetési eljárását a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32.§ (6) bekezdésében foglaltak 
alapján tárgyalásos eljárásként kívánja lefolytatni (28/2020. (VIII.19) sz. határozat. - 1. számú 
melléklet). A tárgyalásos eljárás a vonatkozó kormányrendelet szakasza szerint, a partnerségi 
egyeztetés kezdeményezésével indul. 

A módosítás a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 45.§ (2) bekezdése szerint, az OTÉK 
2012. augusztus 6.-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és 
jelmagyarázatának megfelelően készül, a hatályos tervekkel összhangban. 

Képviselő-testület a településrendezési eszközök módosítása során alkalmazandó 
partnerségi egyeztetés szabályait a településfejlesztési koncepció, az integrált 
településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök, valamint az egyes 
településrendezési sajátos jogintézmények készítésének és módosításának partnerségi 
egyeztetési szabályairól szóló 6/2017. (IX.15.) önkormányzati rendeletében fogalmazta meg, 
melyet jelen eljárásban is alkalmazni kíván. 

 Önkormányzat megbízásából a módosítást az 5T Építészeti és Városfejlesztési Kft. 
készíti, Dr. Kovács Péter (TT-02-0656) településtervező irányításával. 
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2. A MÓDOSÍTÁS HELYSZÍNE 

 

A módosítással érintett terület Áta központi belterületétől nyugatra, külterületen terül el. A 

tervezett kerékpárút Áta külterületét érinti É-D irányban, meglévő földutakat érintve, illetve 
azokkal párhuzamosan haladva, továbbá Áta területén található egy elágazó Szalánta 
irányában, mely Áta területén egy K-NY irányú kerékpárútszakaszként halad egészen a 
közigazgatási határig. A megjelölt tervezési terület a változással ténylegesen érintett területnél 

nagyobb területet határol le. 

 
A módosítással érintett terület, és azon belül a Kerékpárút nyomvonala 

 

 
A tervezési terület elhelyezkedése 

   Ortofotó az ingatlannyilvántartási alaptérképpel és a kerékpárút nyomvonalának tengelyével. 
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3. A MÓDOSÍTÁS BEMUTATÁSA 

 

 A Baranya Megyei Önkormányzat (Áta Község Önkormányzatával, Baranya Megyei 
Önkormányzati Hivatallal, Bisse Községi Önkormányzattal, Kistótfalu Község 
Önkormányzatával, Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegyével, Pogány Községi 
Önkormányzattal, Siklós Város Önkormányzatával, Szalánta Község Önkormányzatával, 
Szőkéd Község Önkormányzatával, Vokány Község Önkormányzatával konzorciumban), 
TOP-1.2.1-16-BA2-2017-00001 azonosítószámmal, „Kerékpáron Mecsektől a Tenkesig – 

turisztikai kerékpárút fejlesztése” címmel pályázatot nyújtott be a Terület és 
Településfejlesztés Operatív Program Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés című, TOP-1.2.1-16 kódszámú felhívásra. A tárgyi pályázat támogatást 
nyert, a tervezett kerékpárút útügyi műszaki engedélyezési eljárásra benyújtandó 
tervdokumentációja jelenleg készül. Az útügyi műszaki tervek készültségi foka alapján a 
településrendezési terveknek való megfelelés ellenőrizhető, a szükséges módosítások 
elvégezhetők. 

Az útügyi műszaki leírás alapján: 

Pécs és Siklós-Máriagyűd között tervezett turisztikai kerékpárút 36 km hosszú 
szakasza közúton táblás, illetve felfestéses kijelöléssel, valamint a külterületeken kerékpárút 
létesítésével jön létre. Az út mentén külön terv szerint kerékpáros pihenőhelyek kerülnek 
telepítésre. 

A projekt 8 tervrészben került megtervezésre, az egyes tervek a nyomvonal által 
érintett települések (É-D irányban: Pogány, Szőkéd, Szalánta, Áta, Bisse, Kistótfalu, Vokány 
és Siklós)közigazgatási területén lévő létesítményeket tartalmazzák.  

A tervezett létesítmények a vonatkozó „Kerékpározható közutak tervezése” előírás szerinti 
paraméterekkel kerülnek megtervezésre. 

A párhuzamos földutak a minimálisan szükséges mértékben korrigálásra kerültek több helyen. 
A földutak korrekcióira az e-UT 03.01.13 - Mezőgazdasági utak tervezése vonatkozik. A 
kerékpárút-földút csomópontokban a földutakon mindkét irányban aszfaltburkolatú sárrázók 
épülnek. 

A tervezett létesítmények dombos környezetben helyezkednek el. Emiatt a vízelvezetésre 
külön szakági szakvélemény készült, amely az érintett területen megváltozó lefolyási 
viszonyokat, vízhozamokat, vízsebességeket figyelembe véve szolgáltatta a vízelvezetés 
tervezéséhez szükséges alapadatokat (árokmélység, burkolási szükség, áteresz méretek, 
határsebességek, stb.). A hegy felőli oldalon minden esetben árok került megtervezésre, de 
tervezésre került árok néhol domb felőli oldalon is, a gépjárművel való ráhajtást, illetve a 
rézsűláb véletlen beszántását megelőzendő.  

A kerékpárút tervezésekor úgy kellett eljárni, hogy a közút számára létesített telkekből csak 
annyit foglaljon el a kerékpárút, hogy távlati útépítés esetére min. 4 m széles közterület 
maradjon a telekből. Emiatt sok esetben a kerékpárút már eleve részben vagy egészben 
magánterületre került elhelyezésre.  

A meglévő földutak esetében nem célja jelen tervezésnek azok szabályozása, vagy 
közterületre való áthelyezése, ha azok egyébként nem érintettek. 
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Áta község közigazgatási területét a tervezett kerékpárút létesítése a belterülettől 
nyugatra, külterületi szakaszokon érinti. Az É-D irányú kerékpárút a településen nyugati 
irányban, Szalánta felé lecsatlakozást tartalmaz. Az  É-D irányú szakasz hossz mintegy 1,7 

km, K-NY irányban, mintegy 750 m hosszú. 

A településrendezési eszközök módosításának alapja az útügyi tervek 
adatszolgáltatása. A kerékpárutat az érintett szakaszon kétoldali árok, vagy feltöltés kíséri, a 
tervezett szabályozás az árok, rézsű szélét követi, így a kerékpárút, és kapcsolódó 
létesítményei is közterületbe, közlekedési területbe kerülnek. 

A tervezett módosításokat, terv léptéke miatt 3 szakaszban mutatjuk be: 

ÉSZAKI SZAKASZ: 

Az északi, Szőkédről érkező szakasz jellemzően a 061 hrsz (kivett önkormányzati út) 
ingatlanon halad, északi és déli végén lép ki e telekből, itt az előzőekben említettek szerint a 
kerékpárút menti árok szélét követi. Déli végén a kerékpárút elágazik, egy ág Szalánta felé 
indul, itt keresztezi a kerékpárút a több irányból érkező földutakat is. 

A hatályos településszerkezeti terven a 061 hrsz út közútként jelölt, melyet két oldalon erdő 
(gazdasági erdő) kísér. A külterület szabályozási terv azonban az út területét is erdő 
(gazdasági erdő) területbe, övezetbe sorolja. 

Tekintettel, hogy a tervezett kerékpárút (a már említett északi és déli végének kivételével) a 
061 hrsz ingatlanon halad, a módosítás során az út területe a szabályozási terven is 
közlekedési területbe kerül, a kerékpárút nyomvonalának jelölésével. Az út szélessége 14,0 – 

15,0 m közötti, a tervezett út elhelyezésére elegendő. A szerkezeti terven csak a kerékpárút 
nyomvonalának jelölése szükséges a módosítás során. 

           

         Kivonat a hatályos szerkezeti tervből             A szerkezeti terv tervezett módosítása  
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Kivonat a hatályos külterület szabályozási tervből         A külterület szabályozási terv tervezett módosítása  

 

 

DÉLI SZAKASZ: 

E szakaszon a tervezett kerékpárút a meglévő földút keleti oldalán halad. Északi szakaszon 
egy erdősáv ékelődik a két közlekedési terület közé, déli szakaszon e sáv megszűnik, és 
egymás mellett halad a két út. 

A déli szakaszon a kerékpárút teljes hosszon mezőgazdasági terület rovására kerül 
kialakításra 6,5 – 9,5 m szélességben a terepviszonyok, és az út menti árok részűjétől 
függően. 
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         Kivonat a hatályos szerkezeti tervből             A szerkezeti terv tervezett módosítása  
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Kivonat a hatályos külterület szabályozási tervből         A külterület szabályozási terv tervezett módosítása  

 

 

KELETI SZAKASZ: 

Áta külterületén a kerékpárút egy Szalánta felé tartó elágazást is tartalmaz. E 
szakaszon a kerékpárút szintén a meglévő földúttal párhuzamosan, attól délre tervezett, 6,5 – 

13,0 m szélességben a terepadottságtól, az árok igénytől függően. E szakaszon a kerékpárút  
jellemzően mezőgazdasági területen halad, kisebb részben gazdasági erdőt érint. 
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Kivonat a hatályos szerkezeti tervből              

 

 

         A szerkezeti terv tervezett módosítása  

 
 

 

Kivonat a hatályos szabályozási tervből              
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A szabályozási terv tervezett módosítása 

 

 

A hatályos és tervezett szerkezeti és szabályozási terveket a tervezési területre 
vonatkozóan egyben, a következő mellékletek mutatják. 

 

 

 

 

 

 

SZERKEZETI TERV JELMAGYARÁZAT: 
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hatályos szerkezeti terv kivágat a módosítani kívánt területtel  

 tervezett szerkezeti terv kivágat 
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hatályos szabályozási terv kivágat a módosítani kívánt területtel 
 

 

Jelmagyarázat 
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tervezett szabályozási terv kivágat  
 

 

 

 

A településszerkezeti terven a kerékpárút területe és nyomvonala kerül ábrázolásra, a 
külterület szabályozási terven a kerékpárút kerül kiszabályozásra, és nyomvonala jelölésre. 
Mindezen túl a földutak jelölése pontosodik a kerékpárút és földutak találkozásánál. 
A módosítás során a helyi építési szabályzat előírásai nem módosulnak. 
 

A módosítás során új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre. 
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4. ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK 

 
 
5.1. A területrendezési tervekkel való összhang 
 

Áta község hatályos településrendezési eszközei a területrendezési tervek tervkészítéskori 
elhatározásaival összhangban vannak.  

 A közelmúltban megváltozott az ország és a kiemelt térségekre, és a megyei tervekre 
vonatkozó térségi szabályok jogszabályi környezete. Jelen módosítás során az új 
jogszabályoknak (Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 
2018. évi CXXXIX. törvény, a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának 
kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet) és a Baranya Megye 

Területrendezési tervének való megfelelést vizsgáltuk. 

A módosítás során végbemenő változások a területrendezési tervek elvárásaival 
összhangban vannak. 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 
CXXXIX. törvény 

 

A törvény 2. melléklete tartalmazza az Ország Szerkezeti Tervét, 3. melléklete pedig rögzíti 
az Országos Övezeti Terv tervlapjait az alábbiak szerint: 

3/1. melléklet az ökológiai hálózat magterületének övezetét, az ökológiai hálózat 
ökológiai folyosójának övezetét és az ökológiai hálózat pufferterületének övezetét  
3/2. melléklet a kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetét  
3/3. melléklet az erdők övezetét  
3/4. melléklet a világörökségi és világörökségi várományos területek övezete által 
érintett településeket  
3/5. melléklet a honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett településeket  

 

A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról 
szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet alapján az Országos Övezeti Terv részét képező 
országos övezetek a következők: 

 

1. melléklet szerinti jó termőhelyi adottságú szántók övezete  
2. melléklet szerinti erdőtelepítésre javasolt terület övezete  
3. melléklet szerinti tájképvédelmi terület övezete  
4. melléklet szerinti vízminőség-védelmi terület övezete  
5. melléklet szerinti nagyvízi meder övezete  
6. melléklet szerinti VTT-tározók övezete  
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Kivonat az Ország Szerkezeti tervéből 
 



ÁTA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2020. ÉVI 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 18 

5T ÉPÍTÉSZETI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI KFT. 7635 DONÁTUSI ÚT 61., TEL.: 30/271-5010, E-MAIL: 5TERVKFT@GMAIL.COM 

 

Baranya Megye Területrendezési Terve (2020.) 
 

A 2020-ban készült (4/2020. (IV.22.) rendeletszámmal elfogadott) megyei területrendezési terv 
összhangban van a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 
szóló 2018. évi CXXXIX. törvénnyel, és a területrendezési tervek készítésének és 
alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelettel.  

 

Baranya Megye Területrendezési Terve a szerkezeti terven kívül az alábbi országos 
övezeteket tartalmazza: 

a) ökológiai hálózat magterületének övezete (3/1. melléklet) 
b) ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete (3/2. melléklet) 
c) ökológiai hálózat pufferterületének övezete (3/3. melléklet) 

d) kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete (3/4. melléklet) 
e) jó termőhelyi adottságú szántók övezete (3/5. melléklet) 
f) erdők övezete (3/6. melléklet) 
g) erdőtelepítésre javasolt terület övezete (3/7. melléklet) 
h) tájképvédelmi terület övezete (3/8. melléklet) 
i) világörökségi és világörökségi várományos terület övezete (3/9. melléklet) 
j) vízminőség-védelmi terület övezete (3/10. melléklet) 
k) nagyvízi meder övezete (3/11. melléklet) 
l) honvédelmi és katonai célú terület övezete (3/12. melléklet) 

 

A megyei övezetek a következők: 
a) ásványi nyersanyagvagyon övezete (3/13. melléklet) 
b) rendszeresen belvízjárta terület övezete (3/14. melléklet) 
c) földtani veszélyforrás terület övezete (3/15 melléklet) 
d) egyedileg meghatározott megyei övezetek  

- gazdaságfejlesztés célterületének övezete (3/16. melléklet) 
- turizmusfejlesztés célterületének övezete (3/17. melléklet) 
- építészeti örökség szempontjából kiemelten kezelendő területek övezete (3/18. 
melléklet) 
- együtt tervezésre javasolt térségek övezete (3/19. melléklet) 

 

A módosítással érintett terület települési országos vagy megyei övezetek közül az ökológiai 
folyosójának övezetét, a kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetét, a jó termőhelyi 
adottságú szántók övezetét, az erdők övezetét, az erdőtelepítésre javasolt területek övezetét, 
a tájképvédelmi terület övezetét érinti.  
 

A módosítással érintett területen belül a változással ténylegesen érintett területrészeket egyik 
megyei övezet sem érinti, de a változások szomszédosak az ökológiai folyosó övezetével, az 
erdők övezetével és tájképvédelmi terület övezetével. 
 

Sem a módosítással érintett területet, sem a települést nem érinti a világörökségi és 
világörökségi várományos területek övezete, vízminőség-védelmi terület övezete, nagyvízi 
meder övezete, honvédelmi és katonai célú terület övezete, ásványi nyersanyagvagyon 
övezete, rendszeresen belvízjárta terület övezete, turizmusfejlesztés célterületeinek övezete, 
építészeti örökség szempontjából kiemelten kezelendő területek övezete. 
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Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének  
Baranya Megye Területrendezési Tervéről szóló 4/2020. (IV. 22.) rendeletének  

1/b. függeléke Baranya megye településeinek megyei övezetekkel (3/1.-3/19. mellékletek) való 
érintettsége- részlet 
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Kivonat a Baranya Megye Szerkezeti tervéből 

 
ökológiai hálózat magterületének övezete, ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete, ökológiai 

hálózat pufferterületének övezete (3/1-3/3.melléklet) (narancssárga: ökológiai folyosó) 
 

 
kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete (3/4. melléklet) 

(barna: kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete) 
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jó termőhelyi adottságú szántók övezete (3/5. melléklet) 

( barna: jó termőhelyi adottságú szántók övezete) 
 

 
erdők övezete (3/6. melléklet) (zöld: erdők övezete) 

 

 
erdőtelepítésre javasolt területek övezete (3/7. melléklet) 

(zöld: erdőtelepítésre javasolt területek övezete) 
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tájképvédelmi terület övezete (3/8. melléklet) 

(sárga: tájképvédelmi terület övezete) 
 

 
világörökségi és világörökségi várományos területek övezete (3/9. melléklet)  

 
 

 
vízminőség-védelmi terület övezete (3/10. melléklet) 
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nagyvízi meder övezete (3/11. melléklet) 

 

 
honvédelmi és katonai célú terület övezete (3/12. melléklet) 

 

 
ásványi nyersanyagvagyon övezete (3/13. melléklet) 
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rendszeresen belvízjárta terület övezete (3/14. melléklet) 

 
földtani veszélyforrás terület övezete (3/15. melléklet) 

(lila: földtani veszélyforrás övezete) 

 
gazdaságfejlesztés célterületeinek övezete (3/16. melléklet) 
(rózsaszín: gazdaságfejlesztésbe bekapcsolódó területek)  
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turizmusfejlesztés célterületeinek övezete (3/17. melléklet) 

 

 
építészeti örökség szempontjából kiemelten kezelendő területek övezete (3/18. melléklet) 

 
együtt tervezésre javasolt térségek övezete (3/19. melléklet) 

(lila: Villány-Siklós borvidék borútjához tartozó települések, sárgás-barna: együtt tervezésre javasolt 
térségek övezete-Pécsi agglomerációhoz tartozó települések) 
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Áta község hatályos településrendezési eszközei a területrendezési tervek 
elhatározásaival összhangban vannak. A 2020. évi 1 számú módosítási eljárása nem 
tartalmaz olyan módosítási elemet, mely ezen változtatna.  

A módosító indítványok során a települési térségen belül kerékpárút nyomvonalának 
kijelölése történik. 
 
 
5.2. Táj,-, természetvédelem 

 

A tervezett kerékpárút a település közigazgatási területének északnyugati sarkán, 
Szőkéd felől lép Áta területére, és a meglévő önkormányzati út, valamint meglévő földút  
nyomvonalát követve halad dél felé Bisse közigazgatási határig. Erről a nyomvonalról nyugat 
felé, Szalánta belterületébe vezet egy elágazás, amely szintén meglévő út mentén halad. A 
tervezett nyomvonal szántóföldi művelés alatt álló mezőgazdasági területeket, illetve 
mezővédő erdősávokat érint. Az érintett telkek övezeti besorolása általános mezőgazdasági, 
illetve gazdasági erdőterület övezet. A területhasználat megegyezik az övezeti besorolással. 
Tájkarakter szempontjából a teljes tervezett útszakasz a környék mezőgazdasági 
tájkarakterébe illeszkedik, zömében a mezővédő erdősávok mentén létesül.  

A tervezett nyomvonal menti területek részét képezik a település külterületi zöldfelületi 
rendszerének az itt található erdősávok, ligetes területek egymáshoz kapcsolódásával. A 
tervezett módosítás nem akadályozza ennek a zöldfelületi rendszernek a folytonosságát mivel 
a nyomvonal a meglévő erdősávokat kikerüli, így azok zöldfelülethálózati szerepe nem 
csökken. A mezőgazdasági hasznosítású területeken pedig az eddigiek során sem tudott 
olyan díszítő értékkel rendelkező zöldterület kialakulni, amely akár ökológiai, akár esztétikai, 
akár használati szempontból megőrzésre érdemes lenne.  

A tervezett kerékpárút tágabb környezetét a következő természetvédelmi és tájvédelmi 
kategóriák érintik: 

- nemzeti ökológiai hálózat ökológiai folyosója 

- tájképvédelmi terület.  
A tervezett nyomvonal az É-D irányú szakasz esetében a fenti kategóriákat egy helyen 

határolja, míg a szalántai elágazásnál egy keskeny szakaszon áthalad rajtuk. A védett 
területekkel kapcsolatos természetvédelmi célkitűzések megvalósulását a rendezési tervi 
módosítás nem befolyásolja, a környék természetes és természetközeli élőhelyeinek 
fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése továbbra is 
biztosítható a területen. Áta esetében a tájképvédelmi övezet elsődlegesen a Tenkes 
jellegzetes tájkaraktert formáló látványának, valamint a hozzá kapcsolódó természetközeli 
élőhelyek kedvező tájképformáló hatásának megőrzését szolgálja. A módosítással érintett 
terület ennek az övezetnek az É-i szélét kis mértékben érinti. A módosítás jellegéből adódóan 
azonban sem a tájjellegben, sem a hagyományos tájhasználatban nem keletkezik kár. A 
megvalósulás során a tájképet kedvezőtlenül befolyásoló épület/építmény nem jelenik meg.  

A tervezett kerékpárút bármely szakasza mentén megvalósuló tájfásítás esetén őshonos 
növényzet fajait kell ültetni. Javasolt fafajok: ezüsthárs, mezei juhar, mezei szil, virágos kőris. 
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5.3. Környezetvédelem 

 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiával és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezés sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti 
vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerint „a település egészére készülő 
településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv” esetén környezeti 
értékelést kell végezni a várható jelentős hatások ellenőrzése érdekében. 

A települések egyes részeinek településrendezési eszközei kidolgozásakor, módosításakor a 
környezetre gyakorolt jelentős hatás(-ok) figyelembevételével dönt a döntéshozó, illetve a 
környezetvédelmi, természetvédelmi és a vízügyi hatóság a környezeti értékelés 
elvégzésének szükségességéről. 

A településrendezési eszközök módosítására vonatkozó tervezési program alapján 
előzetesen értékelésre került az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 
2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet 4. §-ának és 2. sz. melléklete figyelembe vételével a várható 
környezeti hatások jelentősége. 

A Baranya megye Területrendezési Terv módosítása tartalmazza a tervezett kerékpár 
úthálózat nyomvonalát. A módosításhoz elkészültek a környezeti vizsgálatok, így a jelenlegi 
alátámasztó munkarész a település sajátosságait, a speciális szempontokat értékelve készült 
el. 

Az előzetes vizsgálatok alapján a módosítások jelentős környezeti hatást nem indukálnak, így 
a módosításhoz külön környezeti értékelés készítését nem igényelték a döntéshozó Áta 
Önkormányzata. 

 

A tervezett kerékpárút hálózat Átát érintő elhelyezkedése 

A tervezett kerékpárút a település közigazgatási területének északnyugati sarkán, Szőkéd felől 
lép Áta területére, és a meglévő önkormányzati út, valamint meg lévő földút nyomvonalát 
követve halad déli irányban felé Bisse közigazgatási határig. Erről a nyomvonalról nyugat felé, 
Szalánta belterületébe vezet egy elágazás, amely szintén meglévő út mentén halad. A 
tervezett nyomvonal szántóföldi művelés alatt álló mezőgazdasági területeket, illetve 
mezővédő erdősávokat érint. Az érintett telkek övezeti besorolása általános mezőgazdasági, 
illetve gazdasági erdőterület övezet. A területhasználat megegyezik az övezeti besorolással. 

 

A KERÉKPÁR ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN SZÜKSÉGES MÓDOSÍTÁS 

A módosításhoz általános, leíró jellegű környezetalakítási, környezetértékelési munkarész 
készült a következők szerint. 

Talaj- és vízvédelem 

A kerékpárút létesítményeit megfelelő műszaki védelemmel tervezhetők meg, így azok 
kivitelezése és üzemeltetése során a földtani közegbe, felszíni és felszín alatti vízbe 
szennyező anyag nem kerülhet. 



ÁTA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2020. ÉVI 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 28 

5T ÉPÍTÉSZETI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI KFT. 7635 DONÁTUSI ÚT 61., TEL.: 30/271-5010, E-MAIL: 5TERVKFT@GMAIL.COM 

 

A kerékpárút térségének vízrendezése biztosíthatja a felszíni és felszín alatti vizek védelmét. 

A kerékpárút Áta település területén sérülékeny vízbázis védőterületet és nyílt karsztterületet 
nem érint. 

- Javaslatok, követelmények 

 

A föld védelme kiterjed a föld felszínére és a felszín alatti rétegeire, a talajra, a kőzetekre és 
az ásványokra, ezek természetes és átmeneti formáira és folyamataira. A védelemnek 
magában kell foglalnia a talaj termőképessége, szerkezete, víz- és levegőháztartása, valamint 
élővilága védelmét is. A föld felszínén, vagy a földben olyan tevékenységek folytathatók, ott 
csak olyan anyagok helyezhetők el, amelyek a föld mennyiségét, minőségét és folyamatait, a 
környezeti elemeket nem szennyezik, károsítják. 

A termőföldön történő beruházásokat úgy kell megtervezni, hogy a létesítmények elhelyezése 
a környező területeken a talajvédő gazdálkodás feltételeit ne akadályozza. 

Újabb területek belterületbe vonása, a termőföldön történő beruházások a környező 
területeken a talajvédő gazdálkodás feltételeit nem ronthatják, nem csökkenthetik a meglévő 
talajvédelmi létesítmények működőképességét. 

A beruházások megvalósítása és üzemeltetése során a termőföldről szóló jogszabályban 
foglaltaknak megfelelően kell eljárni. Az előírásokat a termőföld védelméről szóló 2007. évi 
CXXIX. törvény határozza meg. 

A térség domborzati és egyéb viszonyai alapján meghatározott munkák és kötelezettségek 
egy részéhez a Baranya Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, 
mint talajvédelmi hatóság engedélye szükséges a következő esetekben a törvény szerint: 

 erózió elleni talajvédelmi beavatkozások, ha a talajművelési eljárásokkal, termesztett 
növények szakszerű területi elhelyezésével, a gyep-, cserje- és erdősávok 
létesítésével kellőképpen nem lehetséges az erózió ellen megóvni a termőföldet, 

 a növények által kivont, a kilúgozás által eltávozott kalcium mennyiségének pótlására, 
a talaj savanyúsági viszonyainak megszüntetésére, továbbá a savanyító hatású légköri 
ülepedés semlegesítése céljából történő meszezés, 

 szikesedés elleni talajjavítás, 
 homoktalajok javítása, 
 tereprendezés a felszín hullámosságának és az egyenetlen terepalakulatok 

megszüntetésének érdekében, 
 mélyforgatás, ha azt a talajviszonyok indokolják, 
 szennyvíz, szennyvíziszap és egyéb nem veszélyes hulladékok termőföldön történő 

elhelyezése, 
 hígtrágya kijuttatása termőföldre. 

A kormányhivatal bányafelügyeleti és állami földtani feladatköreinek gyakorlásával 
összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. 
§ g)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési 
hatásköröket szakmai irányító miniszterként a - bányászati ügyekért felelős - az innovációért 
és technológiáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja. A kormányhivatalok 
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illetékességi területét és székhelyét a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 
161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. melléklete tartalmazza. 

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben - a 4. § (2) bekezdésében, az 5., 6. 
és a 10. §-ban foglalt kivétellel - első fokon a kormányhivatal jár el.  

Bányafelügyeletként és állami földtani feladatokat ellátó szervként eljáró kormányhivatal Áta 

vonatkozásában a Baranya Megyei Kormányhivatal az illetékes. 

A környezet igénybevétele – így különösen a vízviszonyokba történő beavatkozások - esetén 
biztosítani kell, hogy a víz, mint tájalkotó tényező fennmaradjon, a vízi és víz közeli élővilág 
fennmaradásához szükséges feltételek, valamint a vizek hasznosíthatóságát elősegítő 
körülmények ne romoljanak. 

A felszín alatti vizek minőségi védelmét szolgáló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet és a 
felszín alatti víz állapota szempontjából Áta érzékeny f.a. terület besorolású település a felszín 
alatti víz szempontjából a 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII. 25.) KvVM 
rendelet előírásai szerint. 

A település területén nyílt karszt területek nem találhatók. 

A felszín alatti vizek minőségének védelme érdekében a kockázatos szennyezőanyagok 
elhelyezése, továbbá a felszín alatti vízbe történő közvetlen és közvetett bevezetése tilos, 
illetve a létesítési engedélyezés során megállapított feltételek szerint – engedély alapján - 

történhet. 

Élővízbe és a közcsatorna-hálózatba bocsátott szennyvíz vagy folyékony hulladék esetén a 
szennyezőanyag tartalomra vonatkozó határértékeket, küszöbértékeket be kell tartani. a 
felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló, módosított 220/2004. (VII. 21.) Korm. 
rendelet és a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és 
alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint. 

A kerékpárút létesítésekor gondoskodni kell a talajok és vizek védelméről. Az építkezés során 
is biztosítani kell a csapadékvizek akadálymentes elvezetését, meg kell akadályozni az erózió 
kialakulását. 

Az elszennyeződött talajt veszélyes hulladékként kell kezelni és gondoskodni kell az 
összegyűjtéséről és hasznosításra való elszállításáról. 

 

Levegőtisztaság-védelem 

A kerékpárút létesítésével várhatóan csökken a turisztikai jellegű személygépjárműves 
közlekedés környezetterhelése a forgalom csökkenésére tekintettel. A kerékpárút 
megvalósulása után nem várható a levegőterhelés növekedése. 

 

- Javaslatok, követelmények 

 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint kell gondoskodni a 
levegő minőség megőrzéséről és javításáról.  
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A levegőterheltségi szint határértékeit és a helyhez kötött légszennyező pontforrások 
kibocsátási határértékeit a 4/2011.(I. 14.) VM rendelet tartalmazza. 

A levegőterheltségi szint, a helyhez kötött légszennyező pontforrások, a diffúz források (pl.: 
hígtrágya tárolók, stb.) vizsgálatára, ellenőrzésére és értékelésére, valamint mindezek 
üzemeltetőire a 6/2011.(I. 14.) VM rendelet követelményei vonatkoznak. 

 

A légszennyezettség egészségügyi határértékei egyes légszennyező anyagokra 
vonatkozóan 

Légszennyező anyag 

[CAS szám] 
Veszélyességi 

fokozat 

Határérték (µg/m3) 

órás 24 órás éves 

Kén-dioxid [7446-09-5] III. 250 125 50 

Nitrogén-dioxid [10102-44-0] II. 100 85 40 

Szén-monoxid [630-08-0] II. 10.000 5.000* 3.000 

Szálló por (PM10) III. - 50 40 

* Napi 8 órás mozgó átlagkoncentrációk maximuma, amelyet az órás átlagok alapján készített 
8 órás mozgó átlagértékekből kell kiválasztani. 

 

A település jelenlegi állapotának megfelelő, az alapállapotot jelentő levegőminőségi 
helyzetének megítéléséhez a terület légszennyezettség paramétereit az egészségügyi 
határértékekkel kell összevetni.  

A létesítés során gondoskodni kell az ömlesztett építési anyagok kiporzásának elkerüléséről. 

 

Zaj- és rezgésvédelem 

A kiviteli tervezés során környezetvédelmi tervet kell készíteni az építési zajból és rezgésből 
eredő kedvezőtlen hatások minimális értéken tartása, illetve zaj- és rezgésterhelési 
határértékek betartása érdekében. A környezetvédelmi tervben meg kell adni a szállítási 
útvonalakat, a szállítással érintett területet, a védendő épületeket. 

Az építési engedélyezési dokumentáció környezetvédelmi munkarészében – különösen ha 
belterületi szakaszt érint - az építési kivitelezési tevékenységből származó zajkibocsátást 
vizsgálni kell.  

Külön vizsgálni szükséges a lakóterületeket érintő kivitelezések esetén az éjszakai 
munkavégzés feltételeit a lakosság nyugalma érdekében. 

 

- Javaslatok, követelmények 

 

A környezeti zaj- és rezgésvédelem területén érvényes rendeletek, előírások megtartásával 
biztosítható a környezetvédelmi szempontból is megfelelő települési környezet fenntartása. 
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A területrendezés, településfejlesztés során kell érvényesíteni azokat az előírásokat, 

melyekkel a káros hatások kialakulása megelőzhető, a meglévő hatások csökkenthetők, illetve 
bizonyos területeken a kedvező állapot megtartható. 

A környezeti zaj- és rezgésvédelmi követelményeket a környezeti zaj- és rezgés elleni 
védelem egyes kérdéseiről szóló 284/2007.(X. 29.) Kormányrendelet, továbbá a zajkibocsátási 
határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 
szóló 93/2007 (XII. 18.) KvVM rendeletek tartalmazzák. 

A megengedett zaj- és rezgésterhelési határértékeket a területi funkciótól függően külön a 
nappali (600-2200) és külön az éjszakai (2200-600) időszakra vonatkozóan a 27/2008.(XII. 3.) 
KvVM-EüM együttes rendelet mellékletei tartalmazzák. 

 

Hulladékgazdálkodás 

Az építés időszakára hulladékgazdálkodási tervet kell készíteni, amelyben pontosítani 
szükséges a tervezetten keletkező hulladékok fajtáját, jellegét, típusát és mennyiségét. 

A keletkező hulladékok tervezett kezelése során a hasznosítást előnyben lehet és kell 
részesíteni az ártalmatlanítással, lerakással szemben. 

Meg kell jelölni az útépítéshez használt gyártó telephelyet, amelynek a kiválasztásánál 
figyelembe kell venni, hogy rendelkezik-e jogerős, a környezetvédelmi hatóság szakhatósági 
hozzájárulását is tartalmazó telepengedéllyel, valamint jogerős, a környezetvédelmi hatóság 
által kiadott légszennyező pontforrásokra vonatkozó működési engedéllyel. 

Az építési hulladékok engedélyekben meghatározott módon való kezelése biztosítható, 
elhagyott hulladék nem maradhat vissza a létesítés és a használat időszakában. 

 

- Javaslatok, követelmények 

A kerékpárút nyomvonalán a pihenőhelyek környezetében hulladékgyűjtőket kell létesíteni, 
amelyeket igény szerint üríteni kell. A hulladék gyűjtésével, ártalmatlanításával kapcsolatos 
tevékenységet a hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján kell 
szervezni és végezni. 

A hulladék “termelő” köteles gondoskodni a hulladékok előírásszerű gyűjtéséről, tárolásáról, a 
területről, történő kiszállításáról, valamint ártalmatlanításáról, melynek elsődleges célja, hogy 
megakadályozza a hulladék talajba, felszíni és felszín alatti vízbe és levegőbe jutását. 

A hulladékok jegyzékét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 21.) KVM rendelet 
tartalmazza. 

A hulladékok közül megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a veszélyes hulladékokra. A 

veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására a 98/2001. (VI. 
15.) Kormányrendelet előírásai vonatkoznak. 

A veszélyes hulladéktermelő köteles gondoskodni a hulladékok előírásszerű kezeléséről, 
melynek elsődleges célja, hogy megakadályozza a hulladék talajba, felszíni- és felszín alatti 
vízbe és levegőbe jutását.  
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 Tájépítészet 

Tájkarakter szempontjából a teljes tervezett útszakasz a környék mezőgazdasági 
tájkarakterébe illeszkedik, zömében a mezővédő erdősávok mentén létesül.  

 

A tervezett nyomvonal menti területek részét képezik a település külterületi zöldfelületi 
rendszerének az itt található erdősávok, ligetes területek egymáshoz kapcsolódásával. A 
tervezett módosítás nem akadályozza ennek a zöldfelületi rendszernek a folytonosságát mivel 
a nyomvonal a meglévő erdősávokat kikerüli, így azok zöldfelület-hálózati szerepe nem 
csökken. A mezőgazdasági hasznosítású területeken pedig az eddigiek során sem tudott 
olyan díszítő értékkel rendelkező zöldterület kialakulni, amely akár ökológiai, akár esztétikai, 
akár használati szempontból megőrzésre érdemes lenne.  

A tervezett kerékpárút tágabb környezetét a következő természetvédelmi és tájvédelmi 
kategóriák érintik: 

- nemzeti ökológiai hálózat ökológiai folyosója 

- tájképvédelmi terület.  
A tervezett nyomvonal az É-D irányú szakasz esetében a fenti kategóriákat egy helyen 

határolja, míg a Szalántai elágazásnál egy keskeny szakaszon áthalad rajtuk. A védett 
területekkel kapcsolatos természetvédelmi célkitűzések megvalósulását a rendezési tervi 
módosítás nem befolyásolja, a környék természetes és természetközeli élőhelyeinek 
fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése továbbra is 
biztosítható a területen. 

Áta esetében a tájképvédelmi övezet elsődlegesen a Tenkes jellegzetes tájkaraktert 
formáló látványának, valamint a hozzá kapcsolódó természetközeli élőhelyek kedvező 
tájképformáló hatásának megőrzését szolgálja. A módosítással érintett terület ennek az 
övezetnek az É-i szélét kis mértékben érinti. 

A módosítás jellegéből adódóan azonban sem a tájjellegben, sem a hagyományos 
tájhasználatban nem keletkezik kár. A megvalósulás során a tájképet kedvezőtlenül 
befolyásoló épület/építmény nem jelenik meg.  

A tervezett kerékpárút bármely szakasza mentén megvalósuló tájfásítás esetén őshonos 
növényzet fajait kell ültetni. Javasolt fafajok: ezüsthárs, mezei juhar, mezei szil, virágos kőris. 

 

Összefoglalóan megállapítható, hogy a tervezett terület-felhasználat módosítások 
környezet- természet és tájvédelmi szempontból megvalósíthatók. A követelmények 
figyelembevételével, történő tervezéssel, illetve azok következetes betartatásával 
zavaró hatás nem prognosztizálható a módosítások következtében. 

 

A településrendezési eszközök módosítása során elvégzett helyzetfelmérés és 
helyzetelemzés alapján megállapítható, hogy a településrendezési eszközök 
pontosítása, módosítása a környezethasználat minőségét nem, vagy kedvező irányba 
változtatja meg. 
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5.4. Örökségvédelem 
 
A változással érintett terület területi, vagy egyedi országos vagy helyi építészeti értékvédelem 
alatt nem áll, azok környezetét nem érinti. A módosítás során eddig nem ismert értéket nem 
tártunk fel. 

A kerékpárút építéséhez Egyszerűsített előzetes régészeti dokumentáció készült (készítette: 
Várkapitányság Nonprofit Zrt.), mely az alábbiakat rögzítette: 

 

 

 

Áta külterületét érintően a régészeti érintettséget bemutató térkép 
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Az előzetes régészeti dokumentáció szerint, ismert, vagy a vizsgálat során feltárt régészeti 
lelőhely, vagy régészeti érdekű terület nem érint Áta közigazgatási területén a kerékpárút 
nyomvonalát. 

Előzőek alapján a módosítások kulturális örökségvédelmi érdekeket nem sértenek.  

 
 
 
5.5 Közlekedés 

 

A módosítás célja a Baranya Megyei Önkormányzat (Áta Község Önkormányzatával, 
Baranya Megyei Önkormányzati Hivatallal, Bisse Községi Önkormányzattal, Kistótfalu Község 
Önkormányzatával, Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegyével, Pogány Községi 
Önkormányzattal, Siklós Város Önkormányzatával, Szalánta Község Önkormányzatával, 
Szőkéd Község Önkormányzatával, Vokány Község Önkormányzatával konzorciumban), 
TOP-1.2.1-16-BA2-2017-00001 azonosítószámmal, „Kerékpáron Mecsektől a Tenkesig – 

turisztikai kerékpárút fejlesztése” című pályázat keretében megvalósíuló kerékpárút 
megépítését lehetővé tevő szabályozási környezet kialakítása. A kerékpárút útépítési 
engedélyezési tervei készülnek. A tervek készültségi foka már alkalmas arra, hogy a 
településrendezési terveknek való megfelelést ellenőrizni, szükség esetén a tervezet 
módosítani lehessen.  

Az útügyi műszaki leírás alapján: 

Pécs és Siklós-Máriagyűd között tervezett turisztikai kerékpárút 36 km hosszú 
szakasza közúton táblás, illetve felfestéses kijelöléssel, valamint a külterületeken kerékpárút 
létesítésével jön létre. Az út mentén külön terv szerint kerékpáros pihenőhelyek kerülnek 
telepítésre. 

A projekt 8 tervrészben került megtervezésre, az egyes tervek a nyomvonal által 
érintett települések (É-D irányban: Pogány, Szőkéd, Szalánta, Áta, Bisse, Kistótfalu, Vokány 
és Siklós)közigazgatási területén lévő létesítményeket tartalmazzák.  

A tervezett létesítmények a vonatkozó „Kerékpározható közutak tervezése” előírás szerinti 
paraméterekkel kerülnek megtervezésre az alábbiak szerint: 

- 2,55 m burkolatszélesség, kétoldali, 0,50 m széles, nemesített padkával ellátva, 
- 1:1,5 hajlású töltés, illetve bevágási rézsűk, 
- 1,5 m-t meghaladó szintkülönbségek, átereszek esetén 1,4 m magas kerékpáros 

korlátok kerülnek elhelyezésre,  
- hatósági egyeztetés nyomán a kerékpárutakon terelővonalak és úttest szélét jelző 

vonalak kerülnek elhelyezésre, 
- a földút csatlakozásoknál a sárrázókkal ellátott földutak fölérendeltek. 
- ingatlancsatlakozásoknál a kerékpárút fölérendelt elsőbbségű.  

Pályaszerkezetet tekintve:  

- 30 mm AC8 kopó (N) 50/70, 
- 40 mm AC11 kötő (N) 50/70, 
- SAMI feszültségelosztó réteg, 
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- 150 mm Ckt-4 alapréteg, 
- 250 cm homokoskavics védőréteg,  
- tömörített földmű. 

A létesítmények mentén min. 4 m széles útterület megtartásra kerül, illetve ennek hiányában 
kiszabályozásra kerül.  

A párhuzamos földutak a minimálisan szükséges mértékben korrigálásra kerültek több 
helyen, annak érdekében, hogy: 

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

A párhuzamos földutak a minimálisan szükséges mértékben korrigálásra kerültek több helyen. 
A földutak korrekcióira az e-UT 03.01.13 - Mezőgazdasági utak tervezése vonatkozik. A 
kerékpárút-földút csomópontokban a földutakon mindkét irányban aszfaltburkolatú sárrázók 
épülnek. 

A létesítmény menti ingatlanok csatlakozásai – amennyiben az jelenleg legalább nagyjából 
biztosítva van – a kerékpárúton 15 helyett 20 cm vastag Ckt alapréteggel kerülnek kialakításra, 
a földeket a meglévő földutakkal zúzottkő burkolatú rámpák kötik össze, lehetőség szerinti 
R=8 m-es saroklekerekítésekkel, jellemzően 4-8% körüli hossz-eséssel. Az 
ingatlancsatlakozásokat párban (1 db/két telek) helyeztük el, létesítésükhöz a tulajdonosok 
hozzájárulása, vagy a terület kiszabályozása szükséges.  

A tervezett létesítmények dombos környezetben helyezkednek el. Emiatt a vízelvezetésre 
külön szakági szakvélemény készült, amely az érintett területen megváltozó lefolyási 
viszonyokat, vízhozamokat, vízsebességeket figyelembe véve szolgáltatta a vízelvezetés 

tervezéséhez szükséges alapadatokat (árokmélység, burkolási szükség, áteresz méretek, 
határsebességek, stb.). A hegy felőli oldalon minden esetben árok került megtervezésre, de 
tervezésre került árok néhol domb felőli oldalon is, a gépjárművel való ráhajtást, illetve a 
rézsűláb véletlen beszántását megelőzendő.  

A kerékpárút tervezésekor úgy kellett eljárni, hogy a közút számára létesített telkekből csak 
annyit foglaljon el a kerékpárút, hogy távlati útépítés esetére min. 4 m széles közterület 
maradjon a telekből. Emiatt sok esetben a kerékpárút már eleve részben vagy egészben 
magánterületre került elhelyezésre.  

A meglévő földutak esetében nem célja jelen tervezésnek azok szabályozása, vagy 
közterületre való áthelyezése, ha azok egyébként nem érintettek. 

Áta község közigazgatási területét a tervezett kerékpárút létesítése a belterülettől 
nyugatra, külterületi szakaszokon érinti. Az É-D irányú kerékpárút a településen nyugati 
irányban, Szalánta felé lecsatlakozást tartalmaz. Az  É-D irányú szakasz hossz mintegy 1,7 

km, K-NY irányban, mintegy 750 m hosszú. 
A településrendezési eszközök módosításának alapja az útügyi tervek 

adatszolgáltatása. A kerékpárutat az érintett szakaszon kétoldali árok, vagy feltöltés kíséri, a 
tervezett szabályozás az árok, rézsű szélét követi, így a kerékpárút, és kapcsolódó 
létesítményei is közterületbe, közlekedési területbe kerülnek. 
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Az útügyi tervek alapján kerül kiszabályozásra az elhelyezéshez szükséges közlekedési 
terület. a kiszabályozás alapja, hogy a kerékpárút, és az  azt kísérő részük, árkok (és azok 
rézsüje) is a közlekedési területbe kerüljön. 

 

5.6 Közműellátás 

A meglévő közműhálózatot az alábbi kivonat mutatja. Meglévő közművek jellemzően a 

ténylegesen, vagy ingatlan-nyilvántartásban kialakított jelentősebb földutak területén 
haladnak. Az útügyi tervek a meglévő közműhálózat figyelembevételével tervezettek. 

A tervezett kerékpárút K-Ny szakaszával párhuzamosan földgáz elosztó vezeték halad (E-

on Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt) fut, melynek védőtávolságát ( 7,0 – 7,0 m) érinti a tervezett 

kerékpárút.    

 
Közműtérkép (piros – villamos energia, sárga – gáz, zöld – hírközlés) 

 

 
 
5.7. Biológiai aktivitásérték számítás 
 

A módosítások során újonnan beépítésre szánt területek kijelölése nem történik, ezért a 

biológiai aktivitásérték egyensúlya nem változik.   
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II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 
 

1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK HATÁROZAT-TERVEZETE 

 
 

 

Áta község Önkormányzata Képviselőtestülete 

......../2020 (.....) határozata 

ÁTA KÖZSÉG SZERKEZETI TERVÉRŐL  
szóló 

31/2006. (IX.06.) számú Önkormányzati határozat 
módosításáról 

 

1. Áta község Önkormányzata Képviselő-testülete Áta község Szerkezeti Tervét jelen 
határozat mellékletében foglaltak szerint módosítja. 

 

 

Áta, 2020. …………..  

 

 

_________________________ 

 

jegyző 

_________________________ 

 

polgármester 

 

 

Záradék: 
A határozat kihirdetése ………. 

             

       jegyző  
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Áta község Önkormányzata Képviselő-testülete ……../2020. (.….) 

önkormányzati határozata  melléklete 

 

ÁTA KÖZSÉG SZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 
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2. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK RENDELET-TERVEZETE 

 

 

Áta község Önkormányzata Képviselő-testületének 

......../2020 (.....) önkormányzati rendelete 

a  közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról  szóló 

7/2006. ( IX.07.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Áta község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében és 13.§ (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 62.§ (6) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 28.§ (1) bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró, a Korm. rendelet 9. mellékletében meghatározott, a 
véleményezési eljárásban érdekelt államigazgatási szervek véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 

 

1. § Áta község Önkormányzat Képviselő-testületének a község helyi építési szabályzatáról 
szóló 7/2006. ( IX.07.) önkormányzati rendelet SZT-2 jelű szabályozási tervlapját az 1. 

melléklet szerint módosítja 

ZÁRÓ RENDELKEZÉS 

2. § (1) E rendelet az elfogadást követő napon lép hatályba.  

(2) E rendelet – az építtető kérésére – a hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben is 
alkalmazható. 

 

Áta, 2020. ………… 

 

 

_________________________ 

 

jegyző 

_________________________ 

 

polgármester 
 

Záradék: 
A rendelet kihirdetése ….. 

jegyző 

 

 

Mellékletek: 

1. melléklet a …../2020. (….) önkormányzati rendelethez 
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Áta község Önkormányzata Képviselő-testülete ……../2020. (.….) 

önkormányzati rendelete 1. melléklete 

 

ÁTA KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET: 
 

ÖNKORMÁNYZATI  DÖNTÉSEK 
. 
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