Határozattal jóváhagyott munkarészek
178/2004.(VI.30.) határozat
Településszerkezeti terv leírása
Belterület szerkezeti terve

m=1: 4 000 T-2

8/2012.Kth. határozat
Településszerkezeti terv

m=1:16 000 T-1

15/2004.(VI.30.) határozat

IMREHEGY
Településszerkezeti tervének leírása

Imrehegy Község Képviselı-testülete az 1999. Évi CXV. törvénnyel módosított
1997.évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv) 6.§ (3)a) alapján biztosított jogkörében
az alábbi döntést hozza:
1) Imrehegy igazgatási területére vonatkozóan jóváhagyja T-1 jelő 1:16.000
méretarányú szerkezeti tervet és annak belterületre vonatkozó T-2 jelő 1:4000
méretarányú belterületi szerkezeti tervet és településszerkezeti leírást a
területi fıépítész 53-5//7/04. számú szakvéleményében foglaltak
átvezetésével.

Elızmények
Településszerkezet meghatározó elemei
Belterületi határ
Területfelhasználás
Beépítésre szánt területek
Lakóterületek
Vegyes területek
Gazdasági területek
Különleges területek
Beépítésre nem szánt területek
Közlekedési és közmőterületek
Zöldterületek
Erdıterületek
Mezıgazdasági területek
Vízgazdálkodási területek
Védett és védıterületek
Funkció - változtatások

2) Éves költségvetési rendeletében foglaltak figyelembevételével megvalósítja a
településszerkezeti
tervben
foglaltakat
az
alábbi
prioritások
figyelembevételével
a) Belterületi határ módosítása
b) Közterületek kialakítása
c) Lakótelkek kialakítása
3) Felkéri a polgármestert a helyi építési szabályzatot és annak rajzi mellékleteit
terjessze a Képviselı-testület elé.
Határidı: azonnal
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Gazdasági területi fejlesztés a mai belterülettel szemben lévı egykori major felhasználásával
és bıvítésével történik. A terület jelenleg külterület a terv beépítésre szánt területként –
belterületként - határozza meg.
A belterülettıl távoli majorok belterületi bevonás nélkül beépítésre szánt gazdasági területek.

TELEPÜLÉSSZERKEZET MEGHATÁROZÓ ELEMEI
A településszerkezet alakítása és a területfelhasználás távlati módjának meghatározása a helyi
sajátosságokra épül.

TERÜLETFELHASZNÁLÁS

A településszerkezet meghatározó elemei az alábbiak:
-Észak-nyugat dél-kelet irányú Kecel-Kiskunhalas összekötıút és az erre szervezett a pusztai
hagyományokból levezethetı dőlıút-hálózat
- a dőlıutakra kapcsolódó tanyás beépítés
-az összekötıút keleti oldalán kijelölt szabályos derékszögő osztású belterület

Az igazgatási terület használati ill. beépítési szempontból az elıírt területfelhasználási
kategóriákba sorolt.

A község területfelhasználása a földrajzi-, termıhelyi adottságokkal összefüggésben alakult.
A gyenge minıségő homokos földterületek erdısítésre, szılıtelepítésre kerültek. Az elmúlt
években a szılıültetvényeknek jelentıs része természetes gyeppé alakult vissza.
A településközi úttól távoli –belsı határrészeken a tanyásodás jelentısen lecsökkent.

A belterületek - jelenlegi és tervezett bıvítések - beépítésre szántak.
Építési használatuk szerint a következık:
Lakóterületek
Vegyes területek
Gazdasági területek
Különleges területek

A történeti elızményei –Kecel és Kiskunhalas települések külterületébıl alapították 1952-ben,
a mezı és erdıgazdasághoz köthetık.
Vegyes-, és erdıgazdasági területfelhasználású térség részeként tartalmazza a 2003. évi
XXVI. Törvénnyel elfogadott Országos Területrendezési Terv.
Az igazgatási terület keleti része vegyes területfelhasználású térség, keleti része erdıgazdasági
területfelhasználású térségbe tartozik.
A vegyes területfelhasználású térség legalább 75%-ban erdı vagy és belterjes vagy külterjes
mezıgazdasági területi besorolásra kerül a konkrét területrendezési tervekben. Az
erdıgazdasági térség legalább 75%-ban erdıgazdasági területi besorolást kap a további
területrendezési tervekben.

Valamennyi beépítésre szánt terület az Országos településrendezési és építési követelmények
(OTÉK) által elıírt módon építési övezetekbe sorolt. Az építési övezetek jellemzését a
telekméret, beépítési mód, beépítettség mértéke, építménymagasság, közmővesítettség,
zöldfelületi mérték, környezetterhelési határérték, terepszint alatti építmények és a telek
szélességi és mélységi mérete valamint a nyomvonal jellegő építményekre vonatkozó
elıírások adják.
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

Fenti értékeknek a meglévı területfelhasználás megfelel. A településszerkezeti terv az
egyeztetési szakaszban lévı megyei területrendezési tervben erdısítésre javasolt területeket
tervezett erdıként ábrázolja.

Lakóterületek
A beépítésre szánt területen belül a lakóterület a legnagyobb kiterjedéső területfelhasználási
kategória. Bıvítése, területi fejlesztése a belterület dél-keleti részén lévı belterület
felhasználásával történik. A lakótelkek kiosztást is tartalmazza a terv. Meglévı tömbök
továbbosztása, a már kialakult beépítés besőrősítése nem tervezett.

A Rekettyés Bogárzó csatorna észak-nyugat dél-kelet irányú hálózati jelentıségő elem az
igazgatási terület szerkezetében. Bár összekötıút menti, azzal párhuzamos elhelyezkedése és a
Homokhátság vízhiányos helyzete következtében pillanatnyilag nem markáns tényezı.

A lakóterületek a falusias jellegnek megfelelıen nagytelkesek. A telkek méreteikben és
beépítési módjukban azonosak 16-18 x 50-80 m-esek, elıkerttel oldalhatárosan beépítettek. A
kialakult és az új osztások azonos építési övezetbe soroltak.
A lakóterület szintterületi sőrősége: 0,5.

BELTERÜLETI HATÁR
A belterület határa a beépítéssel szoros összefüggésben alakul.
Lakóterületi célra belterületi bevonásra nincs szükség. A lakóterületi fejlesztésre a mai
belterület: kert, legelı és beépítetlen területként nyilvántartott telkein lehetıség van.

Településközpont vegyes terület
A településközpont vegyes terület a település súlypontjában a meglévı intézmények körül
került kijelölésre és a község ellátását biztosító intézmények elhelyezésére szolgál. A területen
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igazgatási-, kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó-, szálláshely-, egyházi-, oktatási-,
egészségügyi-, szociális-, sport építmények és az azokhoz kapcsolódó szolgálati lakások
kaphatnak helyet. A felsoroltak lakóterületen belül is elhelyezhetık, a településközponti
besorolás a jelentıségüket emeli ki.
A településközpont vegyes terület szintterületi sőrősége: 0,5.

Tervezett zöldterület a településközpontban lévı erdı felhasználásával és a gazdasági
területtıl északra kerül kijelölésre.
Erdıterületek
A külterületi területfelhasználás meghatározó elemei az erdık.
A gyengébb minıségő szántóterületek további erdıtelepítések terepe lehet. A mezıgazdasági
terület és az erdıterület közötti „átjárást” a külterületi szabályozás során biztosítható.
A településszerkezeti terv a földhivatali nyilvántartás szerinti erdıket ábrázolja.

Gazdasági terület
Gazdasági területbe a gazdasági célú építmények elhelyezésére szolgáló területek és azok
feltáró belsı úthálózata sorolt. A belterülettıl délre a településfejlesztési koncepcióval
összhangban ipari gazdasági területet jelöl ki a terv vállalkozások fogadására.
A meglévı gazdasági területként a külterületi beépítéseket a terv megtartja.
Az ipari gazdasági terület szintterületi sőrősége: 1,5.

Mezıgazdasági területek
Mezıgazdasági terület a község külterületének meghatározó része, a beépítésre nem szánt
terület jellemzıen ide tartozik. Építési lehetıségei az általános szabályoknak megfelelıek. A
telek méretének megfelelıen van lehetıség gazdasági és/vagy lakóépület (tanya) építésére.
Védelmi övezetbe a természetvédelmi adatszolgáltatás szerint védelemre tervezett vagy
természetközeli területek tartoznak. Ott csak a természetvédelmi kezelést és fenntartást
szolgáló építmények elhelyezésére van lehetıség.

Különleges terület
Imrehegy különleges területei: a temetı, a sportterület és a szilárd hulladéklerakó.
A temetı (1,9 ha) belterülettıl távoli elhelyezkedése adottság, amelyet megtart a terv.
A csalai út menti szilárd hulladéklerakót megszüntetett létesítményként, mint rekultiválandó
területet tartalmazza a terv.
A sportterület a belterület déli részén a tervezett lakóterület figyelembe vételével került
kijelölésre.

Vízgazdálkodási terület
Imrehegy OTÉK szerinti vízgazdálkodási területei a nyílt csatornák és partjaik.

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
VÉDETT ÉS VÉDİTERÜLETEK
Beépítésre nem szánt területek az alábbiak
Közlekedési és közmőelhelyezési terület
Zöldterület
Erdıterület
Mezıgazdasági terület
Vízgazdálkodási terület

Területi védettség alatt a természetvédelmi nyilvántartás szerinti gyepterületek állnak.
Védıterületet a vonalas létesítmények igényelnek.
A vonalas létesítmények, az utak, közmőnyomvonalakat kísérı védıterületeinek nagysága a
szabványok ill. az egyes üzemeltetık igénye szerint került meghatározásra.
Az örökségvédelmi hatósági adatszolgáltatás nyilvánított régészeti lelıhelyeket (Kovács
tanya, Vancsik tanya, Kiskeceli út) a terv ábrázolja.

Közlekedési -, és közmőterületek
Az OTÉK 26.§ szerinti közlekedési területek az alábbiak:
Országos közutak
5309.jelő Kecel-Kiskunhalas összekötıút
Lakóutcák a belterületi szerkezeti terv szerint
Hálózati jelentıségő dőlıutak az igazgatási terület szerkezeti terve szerint.

A település külterületén az alábbi mőemlékek találhatók:
a) Erdészház Felsıkistelekdőlı 46. 078/17 hrsz (épült 1910.-ben)
Védetté nyilvánították 13813/1987. számon, mőemléki száma: 10035.
b) Volt érseki borászati központ 085/2 hrsz (épült 1914-ben)
Védetté nyilvánították 13721/1983. számon, mőemléki szám: 9512.

Zöldterületek
A belterület a tervszerő telepítésbıl adódóan megfelelı közparkkal rendelkezik. A
településközponti park jelentıs esztétikai és funkcionális értékkel rendelkezik.
A belterület zöldterületi hálózati elemeinek az utcafásítások tekinthetık.
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FUNKCIÓ VÁLTOZTATÁSOK
A településszerkezeti terv az adottságokból és a regionális lehetıségekbıl kiindulva az
önkormányzat fejlesztési szándékának területi megfogalmazását adja. A tervezett
funkcióváltozások is ebbıl vezethetık le.
A beépített részeken jelentısebb funkcióváltás nem tervezett.
Beépítetlen területek beépítésre szánt területi kijelölése gazdasági és lakóterületi célra
tervezett.
A majorok beépítésre szánt területként való kezelése gazdasági célú új beépítések lehetıségét
teremti meg.
MEGLÉVİ ÉS TERVEZETT INFRASTRUKTURÁLIS HÁLÓZATOK
Közlekedési hálózat
A meglévı hálózati elemeken lényegi változtatás nem tervezett. Az átmenı (5306. jelő út
mentén kerékpárút tervezett.
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KIVONAT
Imrehegy Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29. napján megtartott rendkívüli
ülése jegyzıkönyvébıl.
8/2012. Kth.
Imrehegy településszerkezeti
tervének módosítása
Határozat
Imrehegy Község Képviselı-testülete az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 6.§ (3) a) alapján biztosított jogkörében 178/2004.(VI.30.) határozattal jóváhagyott településszerkezeti
tervét az alábbiak szerint módosítja:
1.)

0,72 ha általános mezıgazdasági területet kereskedelmi szolgáltató területbe sorol Szarkásban.

2.)

A tervezett új beépítéssel összefüggésben a biológiai aktivitásérték változatlansága érdekében
15 ha mezıgazdasági területet erdıterületbe sorol Polgárdiban a császártöltési határ mentén.

3.)

A területrendezési tervi megfelelés érdekében
a.) általános mezıgazdasági terület helyén 437 ha erdıterületet jelöl
b.)

4.)

Településszerkezeti tervet a következıkkel kiegészíti:
ba) villamos alaphálózat (400 kV-os távvezeték)
bb) NATURA 2000 védett terület határa
bc) bányászattal érintett terület határa

Az 1.)- 3.) szerintieket tartalmazó melléklet szerinti településszerkezeti tervet jóváhagyja.

Határidı: azonnal
Felelıs: Képviselı-testület

/: Gyenizse Lajosné sk :/
polgármester

/: Szabóné Dr. Opauszki Zsuzsanna sk :/
körjegyzı

Imrehegy, 2012. március 30.

Kivonat hiteléül:
Tóthné Lavati Gabriella
jegyzıkönyvvezetı

