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I. ELŐZMÉNYEK 

 

 

 Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2004. (I. 22.) határozata 
Dunaszentgyörgy község Településfejlesztési Koncepciójának elfogadásáról  

 Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005. (II. 10.) határozata 
Dunaszentgyörgy község többször módosított Településszerkezeti Tervének elfogadásáról  

 Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005. (II. 14.) ök. rendelete 
Dunaszentgyörgy község Helyi Építési Szabályzatáról  

 Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (IX. 1.) ök. rendelete a 
településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 

 Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II. 2.) ök. rendelete a 
településkép védelméről 

 Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (XI. 25.) határozata 
Dunaszentgyörgy község Településrendezési terve  módosításának előkészítéséről 

 „1. Dunaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településtervek 
tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet, 
valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdésére 
figyelemmel az érvényben lévő Településrendezési terv 2. pontban foglalt módosítását 
határozza el, amely a község Helyi Építési Szabályzatát (továbbiakban HÉSZ) és annak 
mellékletét képező Szabályozási tervlapot érinti. 

2. A HÉSZ mellékletét képező hatályos belterületi szabályozási tervlapon jelölt Táncsics 
M. utca és Selyem u. közötti tervezett KÖu-5 jelű közlekedési terület törlése.   

3. … 

4. A településrendezési eszközök módosításával érintett földrészleteket az önkormányzat 
kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a beruházás megvalósítása érdekében. A 
településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet, 
valamint a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés c) pontjában foglaltak 
szerint a településrendezési terv módosítását tárgyalásos eljárás keretében kívánja 
lefolytatni.  

5. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételével.” 

 Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (I. 18.) sz. 
határozata Dunaszentgyörgy község Településrendezési terve módosításának 
előkészítéséről szóló 33/2021. (XI. 25.) sz. képviselő-testületi határozat kiegészítéséről 
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„1. Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunaszentgyörgy 
község Településrendezési terv módosításának előkészítéséről szóló 33/2021. (XI. 25.) 
számú képviselő-testületi határozatának 2. pontját az alábbiak szerint egészíti ki: 

„2. A HÉSZ mellékletét képező hatályos belterületi szabályozási tervlapon jelölt Táncsics M. utca 
és Selyem u. közötti tervezett KÖu-5 jelű közlekedési terület törlése. A HÉSZ 9. §-ában az Lf-k jelű 
kialakult falusias lakóterületekre vonatkozó előírások módosítandók oly módon, hogy a telken 
elhelyezhető „legfeljebb 500 m2” beépíthetőségi korlát kerüljön törlésre, továbbá az elhelyezhető 
rendeltetések köre egészüljön ki a szállásférőhellyel is.” 

  



6 

 

II.   

A SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA 

 

Dunaszentgyörgy község hatályos szabályozási tervén a belterület délkeleti részén a 
Táncsics utca – Rákóczi utca – Selyem utca – Wesselényi utca által határolt tömbben 
tervezett észak-déli irányú tömbfeltáró kiszolgáló út (utca) törlésre kerül. 

A HÉSZ-ben a kialakult falusias lakóterületekre vonatkozó szabályozási előírások úgy 
módosulnak, hogy az egy telken elhelyezhető összes beépítettség 500 m2-ben megállapított 
korlátja törlésre kerül, valamint az övezetben elhelyezhető rendeltetések kibővítésre 
kerülnek a szállás jellegű rendeltetéssel. 
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III. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLATOK 

(a megalapozó vizsgálattal összevontan) 

Dunaszentgyörgy, Rákóczi u. - Táncsics u. – Wesselényi u. – Selyem utcák által határolt 
tömb szabályozásának módosítása  

 

 

1. Környezetalakítás terve 

1.1. Településrendezési javaslat 

Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer 

 Dunaszentgyörgy község Tolna megye keleti felének középső részén, a Felső-Sárköz 
tájegység területén, a Paksi járásban, Szekszárdtól északra, Paks várostól délre fekvő 
település. A község lakos-száma 2019-ben 2586 fő volt.  

A község hatályos szabályozási tervén a belterület délkeleti részén a Táncsics utca – 
Rákóczi utca – Selyem utca – Wesselényi utca által határolt tömbben egy észak-déli irányú, 
tervezett tömbfeltáró kiszolgáló út (utca) szerepel, azonban a hatályos településszerkezeti 
terven a tömbfeltárásra utaló jelzés nincs.  

A tervezett utca a viszonylag tágas tömbbelsőben kb. 18-20 db új lakótelek 
kialakíthatóságát célozta. Az utca megvalósítása, azaz az út területének kisajátítása vagy 
megvásárlása azonban az Önkormányzatnak nem áll érdekében, az érintett 
telektulajdonosok pedig magánerőből az utca megnyitását és közművesítését nem képesek 
megvalósítani, így az utca tervének létjogosultsága kérdéses. 

A tömb közepe táján fekvő 252 hrsz-ú (Rákóczi u. 129.) ingatlanon nagyobb volumenű 
építési beruházás kezdődött, ennek érdekében az építtető kezdeményezte: 

- a tervezett tömbfeltáró utca törlését a szabályozási tervről,  

- az Lf-K jelű kialakult falusias lakóterület építési övezetre vonatkozó szabályozási 
előírások módosítását, mely szerint az egy telken elhelyezhető összes beépítettség 
500 m2-ben megállapított korlátja kerüljön törlésre; 

- a falusias lakóterületen elhelyezhető rendeltetések köre egészüljön ki a szállás 
jellegű rendeltetéssel. 

 Fenti szándékkal az Önkormányzat a 33/2021. (XI. 25.) sz. határozatával egyetértett. 

A település területfelhasználási rendszerében és szerkezetet meghatározó nyomvonalas 
és tagoló elemeiben változás nem tervezett. A tömb területét védelmi elemek nem érintik, 
de a tömb észak-keleti részén régészeti lelőhely található. 

Mivel a településszerkezeti terv változik, a vonatkozó jogszabály (419/2021. (VII.15.) 
Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése) értelmében a biológiai aktivitásérték fenntartását nem 
szükséges igazolni.  
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1.2. A változással érintett területek összefoglalója és összefüggései 

1.2.1. A hatályos Településszerkezeti terv kivonata 

(a településszerkezeti terv nem változik) 

 

 

 

 

 

Érintett térségi övezetek: Vízminőségvédelmi terület 

Területrendezési tervekkel való összhang igazolása:  

A változással érintett terület Tolna megye területrendezési terve szerint települési térség, a módosítás a 
megyei területrendezési tervvel összhangban van. 
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1.2.2. A településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való összefüggéseinek 
bemutatása 

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 

Tolna Megye Területrendezési Terve (8/2020. (X. 29.) m. ök. rendelet) 

 

 

 

A Megye Térségi Szerkezeti Terve 

 

A terv-módosításra szánt terület települési térséget érint. 
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Országos övezetek 

3.1. Ökológiai hálózat övezete    

 
A terv-módosításra szánt terület nem érintett. 

3.2. Kiváló és jó szántók övezete 

 
A terv-módosításra szánt terület nem érintett. 

3.3. Erdők és erdőtelepítésre javasolt ter. övezete 

 
A terv-módosításra szánt terület nem érintett. 

3.4. Tájképvédelmi terület övezete 

 
A terv-módosításra szánt terület nem érintett. 

3.5. Világörökségi és v.ör. várományos ter. övezete 

 
Dunaszentgyörgy község érintett. 

3.6. Vízminőség-védelmi terület övezete 

 
A terv-módosításra szánt terület érintett. 

3.7. Nagyvízi meder övezete 

 
A terv-módosításra szánt terület nem érintett. 

3.8. Honvédelmi és katonai célú terület övezete 

 
Dunaszentgyörgy község nem érintett. 
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Megyei övezetek 

3.9. Ásványi nyersanyagvagyon övezete 

 
Dunaszentgyörgy község nem érintett. 

3.10. Rendszeresen belvízjárta terület övezete 

 
A terv-módosításra szánt terület nem érintett. 

3.11. Földtani veszélyforrás terület övezete 
 

 
Dunaszentgyörgy község érintett 

3.12.1. Innovációs-technológiai fejlesztés támogatott 
célterületének övezete 

 
Dunaszentgyörgy község nem érintett. 

3.12.2. Logisztikai fejlesztések támogatott 
célterületének övezetek 

 
Dunaszentgyörgy község nem érintett. 

3.12.3. Turisztikai fejlesztések támogatott 
célterületének övezete 

 
Dunaszentgyörgy község érintett. 

 

1.2.3. A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhangjának 
bemutatása 

A településfejlesztési koncepció „A Kistérség versenyképességének javítása marketing 
eszközökkel” c. fejezete tartalmaz javaslatokat a helyi gazdaság javítására. A jelen módosítási 
szándék a TFK célkitűzéseivel nem ellentétes. 
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2. Szakági javaslatok 

2.1. Tájrendezési javaslat 

A módosítással érintett tömb belterületen található, a változtatás tájrendezési kérdéseket 
nem vet fel. 

  

2.2. Zöldfelületi rendszer fejlesztése 

A módosítás a település zöldfelületi rendszerét nem érinti. 

 

2.3. Közlekedési javaslat 

2.3.1. Közúti hálózati kapcsolatok 

A módosítással érintett tömb Dunaszentgyörgy község belterületének délkeleti részén 
található falusias lakóterület.  

A tömb keleti határán halad  az 5112 sz. Szekszárd – Dunaszentgyörgy országos mellékút 
dunaszentgyörgyi átkelési szakasza, ezen változtatási szándék nem merült fel. 

A módosítással érintett tömbtől délre kb. 100 méterre a belterület déli határa közelében 
építés alatt áll az 512 sz. Kalocsa – Dunaszentgyörgy (M6 autópálya) országos főút. 

A tömb északi határán húzódó Táncsics utca keleti része, és nyugati irányú folytatása 
(Kossuth utca – Várdomb utca) a településszerkezeti terv leírása szerint belterületi 
gyűjtőútnak minősül. 

2.3.2. Főbb közlekedési csomópontok 

A módosítással érintett tömb közelében, de azon kívül dél-kelet irányban az 5112. jelű út 
és az 512. út keresztezésénél szintbeni csomópont kiépítése folyamatban van. 

2.3.3. Keresztmetszeti szelvények 

A módosítással érintett tömb területén új út nem tervezett, ezért minta-keresztszelvény 
készítése nem indokolt.  

2.3.4. Belső úthálózat 

 A módosítással érintett tömb északi oldalán a Táncsics utca nyugati szakasza, a tömb 
nyugati oldalán a Wesselényi utca és a tömb déli határán a Selyem utca kiszolgáló utaknak 
minősülnek, melynek paraméterei kialakultak, rajtuk változtatás nem tervezett. 

A hatályos szabályozási terven szerepel a Táncsics utca és a Selyem utca között tervezett 
egy új, a két utcát összekötő kiszolgáló út, melynek célja a tömbbelső feltárása és az új utca 
mentén új lakótelkek kialakítása lett volna. Jelen módosítás e tömböt feltáró kiszolgáló út 
törlésére irányul. Az út törlése nem eredményezi a település közlekedési lehetőségeinek 
érdemi változását, nem jár a meglévő utcákon forgalom-növekedéssel. 

2.3.5. Közösségi közlekedés 

A tervezési terület keleti részén húzódó Rákóczi utcán helyközi járatú autóbusz-
közlekedés zajlik, a Táncsics Mihály utca torkolatától délre a Rákóczi utca mindkét oldalán 
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buszöblökkel és korszerű fedett buszvárókkal ellátott buszmegálló található. A közösségi 
közlekedés terén változás nem tervezett. 

2.3.6. Kerékpáros közlekedés 

A tervezési területet meglévő és tervezett kerékpárutak nem érintik. 

2.3.7. Főbb gyalogos közlekedés 

A módosítással érintett tömböt határoló utcákon a gyalogos közlekedés az utcák mentén 
gyalogjárdákon bonyolódhat le. A Táncsics, Wesselényi és Selyem utcákban jelenleg csak 
egyoldali, szűk gyalogjárdák találhatók. 

2.3.8. Gépjármű elhelyezés, parkolás 

A változással érintett területet igénybe vevő járművek parkolását az OTÉK előírásaival 
összhangban a lakó-ingatlanok telkén belül kell biztosítani. 

2.3.9. Más közlekedési formák  

A terv-módosítással érintett területen a kötöttpályás (vasúti-), vízi- és légi közlekedés nem 
releváns.  

 

2.4. Közművesítési javaslat 

A terv-módosítással érintett tömböt határoló utcákban (Rákóczi utca, Táncsics utca, 
Wesselényi utca, Selyem utca) ivóvíz-vezeték, szennyvízvezeték, 0,4 kV-os elektromos 
légvezeték, földgáz-vezeték és hírközlési vezeték található. A csapadékvíz-elvezető rendszer 
azonban hiányos, csak a Rákóczi utca egyik oldalán létezik burkolatlan nyílt árok. 

  

2.5. Környezeti hatások és feltételek 

A terv-módosítással érintett tömb környezetében zavaró hatású (levegőt, vizeket, talajt 
szennyező, vagy jelentős zajhatással járó létesítmények nincsenek. A területen a falusias 
lakóterületekre vonatkozó környezet-terhelési határértékek betartása kötelező.  

 

2.6. Hatályos településszerkezeti tervvel való összhang bemutatása 

A hatályos településszerkezeti terven változtatás nem történik. 

 

2.7. Beépítési terv 

A módosítással érintett terület jövőbeli beépítésére a 256 hrsz-ú telek építési 
engedélyezési tervének helyszínrajza tartalmazza a beépítési elképzelést.  
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A 256 hrsz-ú telken tervezett szállás jellegű épület helyszínrajza  

 



15 

 

2.8. Környezeti értékelés 

A tervhez a 2/2005. (I. 11.) Korm.rendelet előírásai szerint a környezeti értékelés 
szükségességének vizsgálata megtörtént, ennek végkövetkeztetése szerint a tervhez 
részletes környezeti vizsgálat készítése nem indokolt.  
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IV. Helyi építési szabályzat módosító rendelet tervezete 

 

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2022. (………………………..) önkormányzati rendelete a 

Dunaszentgyörgy község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 3/2005. (II. 14.) önkormányzati 
rendelete módosításáról 

(tervezet) 

 

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és 
a 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. 
mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 

 

1. § 

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének Dunaszentgyörgy község Helyi Építési 

Szabályzatáról szóló 3/2005. (II. 14.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: HÉSZ) 7. melléklete 

jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul. 

2. § 

A HÉSZ 8. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:   

„(1) A település összes lakóterülete falusias lakóterület, amely lakóépületek, mező- és erdőgazdasági 
építmények, továbbá a helyi lakosságot szolgáló, nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató és 
kézműipari építmények, valamint szállás jellegű építmények elhelyezésére szolgál.” 
 

3. § 

A HÉSZ 8. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:   

„a) Az „Lf-K” jelű építési övezetben az építési telek kialakítására és beépítésére vonatkozó 
paraméterek 

aa) telekalakítás: nyeles telek nem alakítható ki; 

ab) lakóépület és lakásszám: telkenként 1 db, legfeljebb kétlakásos lakóépület építhető; 

ac) legkisebb telekterület: kialakult és beépített 200 m2; kialakult, újonnan beépíthető 540 m2; 
újonnan kialakítható és beépíthető 700 m2 

ad) legkisebb utcai telekszélesség: kialakult és beépült 8 m; kialakult, újonnan beépíthető 14 m;  
újonnan kialakítható és beépíthető 14 m;   

ae) beépítési mód: oldalhatáron álló; 
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af) legnagyobb beépítettség: 30 %; kialakult, a megengedett maximumot meghaladó beépítettség 
megtartható, de nem növelhető 

ag) legkisebb / legnagyobb építménymagasság: utcai épület esetében 3,50 / 5,00 m; udvari épület 
esetében 2,00 m / 4,50 m (ezen belül az utcai homlokzat magassága a történetileg kialakult 
utcaképhez igazodjon); kialakult, a megengedett maximumot meghaladó magasságú építmény 
megtartható, az övezeti előírások betartásával a kialakult építménymagassággal bővíthető  

ah) előkert: a kialakult utcaképhez igazodjon 

ai) oldalkert: OTÉK szerint (ld. jelen rendelet 4.§ (1) bekezdést is) 

aj) hátsókert: utcafronttól számított 70 méter építhető be, de legalább 6 m 

ak) zöldfelületi mutató: min. 40 %.”  

4. § 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 Kirnyákné Balogh Mária Dr. Nagy Attila 
 polgármester jegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 

 

Dunaszentgyörgy, 2022. ………………………..  

 

   Dr. Nagy Attila  
                                                                                                                         jegyző 
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1. melléklet a  …../2022. (…………………) önkormányzati rendelethez 

 

A módosítással érintett terület szabályozási terve 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. TERVIRATOK, FÜGGELÉKEK 







TELEPÜLÉSI FŐÉPÍTÉSZI FELJEGYZÉS 

Dunaszentgyörgy község településrendezési tervének 2021/3. számú módosításához 

 

 

Dunaszentgyörgy község településrendezési tervének 2021/3. számú módosításához (a módosítás 

csak a helyi építési szabályzatot és a belterületi szabályozási tervlap kis részért érinti) a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)  

11. § (6) bekezdésében foglalt előírások alapján a tervmódosításhoz a tartalmi követelmények 

meghatározására az alábbi javaslatot teszem: 

 A tervmódosítással érintett területek bemutatása és a módosítás céljának ismertetése az 

anyagban szerepeltetendő;  

 A településrendezési terv módosítása során a településszerkezeti terv nem módosul, ezért az 

alátámasztó javaslatokat elégséges felsorolás szinten bemutatni, miszerint érinti az adott 

témakört, vagy sem;  

 Bemutatandó a változással érintett terület területrendezési tervekkel való érintettsége; 

 Tájékoztató készítendő a környezeti értékelés szükségességének eldöntéséhez;  

 A megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslatok fejezetei összevonhatók, tekintettel arra, 

hogy csak egy viszonylag kis kiterjedésű, jelenleg nem intenzíven használt területet érintenek. 

 

 

Szekszárd, 2022. 01. 04. 

 

 

          
Hajba Csaba                                                                                                          

                                                                                                                települési főépítész 
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Előzetes szakvélemény és tájékoztatás környezeti értékelés szükségességéről 

Dunaszentgyörgy község településrendezési tervének 2021/3 módosításához 

(A 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése és 2. számú mellékletet alapján) 

 
 

1. TERVEZÉSI FELADAT 

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2021. (XI. 25.) sz. határozata: 

 1. Dunaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településtervek tartalmáról, 
elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet, valamint a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 16. § (1) bekezdésére figyelemmel az érvényben lévő Településrendezési terv 2. pontban 
foglalt módosítását határozza el, amely a község Helyi Építési Szabályzatát és annak mellékletét 
képező Szabályozási tervlapot érinti. 

2. A helyi építési szabályzat mellékletét képező hatályos belterületi szabályozási tervlapon jelölt 
Táncsics M. utca és Selyem u. közötti tervezett KÖu-5 jelű közlekedési terület törlése. 

3. A Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (V. 20.) önkormányzati 
rendelete a Helyi Építési Szabályzatáról szóló 3/2005. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. §-ában az 
Lf-k jelű kialakult falusias lakóterületekre vonatkozó előírások módosítandók oly módon, hogy a 
telken elhelyezhető „legfeljebb 500 m2” beépíthetőségi korlát kerüljön törlésre, továbbá az 
elhelyezhető rendeltetések köre egészüljön ki a szállásférőhellyel is. 

4. ……………….. 

5. A településrendezési eszközök módosításával érintett földrészleteket az önkormányzat kiemelt 
fejlesztési területté nyilvánítja a beruházás megvalósítása érdekében. A településtervek 
tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet, valamint a 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 32. § (6) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint a településrendezési terv módosítását 
tárgyalásos eljárás keretében kívánja lefolytatni.  

Előzmények: 

 Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2004. (I. 22.) határozata 
Dunaszentgyörgy község Településfejlesztési Koncepciójának elfogadásáról  

 Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005. (II. 10.) határozata 
Dunaszentgyörgy község többször módosított Településszerkezeti Tervének elfogadásáról  

 Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005. (II. 14.) ök. rendelete 
Dunaszentgyörgy község Helyi Építési Szabályzatáról  

 Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (IX. 1.) ök. rendelete a 
településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 

 Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II. 2.) ök. rendelete a 
településkép védelméről 

 



2 

 

 

 

A tervezési terület tömbjének elhelyezkedése Dunaszentgyörgy község hatályos 

településszerkezeti tervén 
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A módosítással érintett terület a hatályos településszerkezeti terven  

 

A módosítással érintett terület a hatályos belterületi szabályozási terven  
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2. A MÓDOSÍTÁS LÉNYEGE ÉS A HATÁLYOS TERVHEZ MÉRT JELENTŐSÉGE 

Dunaszentgyörgy község Tolna megye keleti felének középső részén, a Felső-Sárköz tájegység 
területén, a Paksi járásban, Szekszárdtól északra, Paks várostól délre fekvő település.  

A község lakos-száma 2019-ben 2586 fő volt.  

 

A Táncsics és Selyem utcák között tervezett kiszolgáló út törlése 

Dunaszentgyörgy község hatályos szabályozási terve szerint a belterület délkeleti részén a 
Táncsics utca – Rákóczi utca – Selyem utca – Wesselényi utca által határolt tömbben egy észak-déli 
irányú tömbfeltáró kiszolgáló utca szerepel, azonban a hatályos településszerkezeti terven a 
tömbfeltárásra utaló jelzés nincs.  

Az utca a viszonylag tágas tömbbelsőben néhány új lakótelek (kb. 18-20 db) kialakíthatóságát 
célozta. Az utca megvalósítására, azaz az út területének kisajátítása vagy megvásárlása azonban az 
Önkormányzatnak nem áll érdekében, az érintett telektulajdonosok pedig magánerőből az utca 
megnyitását és közművesítését nem képesek megvalósítani, így az utca tervének létjogosultsága 
kérdéses. 

Időközben a tömb közepén fekvő 252 hrsz-ú (Rákóczi u. 129.) ingatlanon nagyobb volumenű 
építési beruházás kezdődött, és az építtető kezdeményezte az utca törlését a településrendezési 
eszközökből, amivel az Önkormányzat is egyetértett. 

Mivel a településszerkezeti terv viszonylatában új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, 
és a törlésre szánt út területe nem éri el az 1 hektár területet (2203 m2), a vonatkozó jogszabály 
(419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése) értelmében a biológiai aktivitásérték 
fenntartását nem szükséges igazolni.  

 

3. VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSOK 

3.1. Talaj- és vízvédelem 

3.1.1. Felszíni vizek 

Dunaszentgyörgy község belterületén a felszínre hulló csapadékvizek nagyrészt a területen 
elszikkadnak. A módosítással érintett tömböt határoló utcák közül egyedül az országos közútnak 
minősülő Rákóczi utca egyik oldalán létezik egy szerény méretű, burkolatlan árok. 

A rendezési terv módosítás nem jár a burkolt felületek növekedésével és  közvetlenül nem igényli 
a csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztését. 

 

3.1.2. Földvédelem, felszín alatti vizek 

A község belterületén a szennyvíz-csatorna hálózat kiépült, a keletkező kommunális szennyvizeket 
a Tolna városi szennyvíztisztító telepre vezetik. 

Dunaszentgyörgy község csaknem teljes közigazgatási területe (a külterület délnyugati kis részét 
leszámítva) benne a tervezési terület Tolna megye területrendezési terve szerint vízminőség-védelmi 
terület övezetébe tartozik.  
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A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése 
alapján az egyes létesítmények, tevékenységek megvalósításakor úgy kell eljárni a felszín alatti vizek, 
illetve víztestek esetében, hogy 

a) azok állapota ne romoljon; 

b) a tevékenység következtében kialakult jelentős és tartósan kedvezőtlen irányú állapotváltozás 
megforduljon; 

c)- 

d) a gyenge állapotú és a külön jogszabály szerinti kritériumok alapján veszélyeztetett helyzetűnek 
jellemzett víztestek állapota fokozatosan javuljon; 

e) azok a területek, ahol a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg károsodott, nyilvántartásba és 
ellenőrzés alá kerüljenek, és állapotuk szennyezés-csökkentési intézkedések, illetve kármentesítés 
révén javuljon. 

 A talajt (termőtalajnak nem minősülő földtani közeget), illetve a felszín alatti vizeket ért 
szennyeződések értékelésénél figyelembe veendő határértékeket a 6/2009. (IV.14.) KöM-EüM-FVM-
KHVM együttes rendelet mellékletei tartalmazzák. A terv-módosítással érintett területeken 
talajszennyezésről nincs adat. A tervezett módosítások és az ott megengedhető tevékenységek a 
talajra, földtani közegre és a felszín alatti vizekre érdemi hatást nem gyakorolnak.  

A 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a 219/2004. 
(VII.21.) Korm. rendelet 7. §-ával és a 2. mellékletével összhangban tartalmazza a felszín alatti víz 
állapota szempontjából érzékeny, fokozottan illetve kiemelten érzékeny területeken levő települések 
listáját. E rendelet melléklete szerint Dunaszentgyörgy község a felszín alatti vizek állapota 
szempontjából érzékeny területen fekszik.   

 

3.2. Ásványvagyon, felszíni mozgások 

Tolna megye területrendezési terve szerint Dunaszentgyörgy község nem tartozik az ásványi 
nyersanyagvagyon által érintett települések körébe. 

Tolna megye területrendezési terve szerint Dunaszentgyörgy község földtani veszélyforrás terület 
övezetével érintett település. A tervezett módosítás azonban nem érint meredek partfalakat vagy 
lejtős területeket, így potenciális felszín-mozgás veszély nem áll fenn. 

 

 3.3. Természet- és tájkép-védelem 

Tolna megye területrendezési terve szerint Dunaszentgyörgy külterületén jelentős kiterjedésű 
magterületek és ökológiai folyosó-területek találhatók, azonban a módosításra szánt terület nem 
érintett az országos ökológiai hálózat egyik térségi övezetével sem.    

Dunaszentgyörgy község külterületének északi része tájképvédelmi területek térségi övezetébe 
tartozik, de a módosítási szándék tájba illeszkedési problémákat nem vet fel. 

 

3.4. Levegőtisztaság-védelem 

A tervezett módosítások nem irányulnak új, levegőt szennyező tevékenységek végzésére. 
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A módosítással érintett területen és annak közelében nincsenek légszennyezettség szempontjából 
sérülékeny területek.  

  

3.5. Zaj elleni védelem 

A tervezett módosítások nem irányulnak új, zajhatással járó tevékenységek végzésére. 

A tervezési területen folyó tevékenységek során a jogszabályban előírt zajterhelési határértékek 
betartandók.  

   

3.6. Épített környezet védelme 

Az övezeti átsorolással érintett ingatlanokon és azok közvetlen környezetében nyilvántartott 
műemléki érték, műemlék, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet nem található. A 
református templom műemléki környezete a módosításra szánt tömböt nem érinti, csak határos vele. 

A kulturális örökség szempontjából Dunaszentgyörgy község világörökségi, világörökségi 
várományos területtel érintett település. azonban a község két világörökség-várományos helyszíne (A 
római birodalom határai – A dunai limes magyarországi határai) a módosításra szánt területtől 
távolabb találhatók.  

Dunaszentgyörgyre vonatkozóan 2019-ben készült régészeti hatástanulmány, mely alapján a 
módosítással érintett terület közelében észak-keleti irányban nyilvántartott régészeti lelőhely 
található (Dunaszentgyörgy 6, Református templom, azonosító: 23825). A régészeti lelőhely a 
módosításra szánt tömböt érinti, de a megszüntetésre tervezett út a régészeti területen kívül esik. 

 A módosítás során új beépítésre szánt terület kijelölésére nem kerül sor, ezért a kulturális 
örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 84. § (4) 
bekezdése előírásai szerint az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarészét nem kötelező 
elkészíteni. 

 

 

4. SZEMPONTOK A TERV MEGVALÓSÍTÁSA KÖVETKEZTÉBEN VÁRHATÓ KÖRNYEZETI 
HATÁSOK JELENTŐSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ  

 

A tervezett módosítás várható környezeti hatásainak értékelése a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 
(KR.) 2. számú mellékletében foglalt szempontrendszer szerint megtörtént és az alábbi 
megállapítások történtek: 

 

 

4.1. A településrendezési-terv tervezett módosítása 

a) Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervről szóló 2018. évi CXXXIX. 
törvény és Tolna Megye Területrendezési tervének előírásaival összhangban van; 

b) egyéb, a területet érintő más tervekkel összhangban van; 

c) nem vonatkozik olyan területre vagy kérdéskörre, ahol jelentős környezeti problémák merülnek 
fel; 
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d) környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályokat nem érint. 

 

4.2. A településrendezési-terv módosítás várható környezeti hatásai 

a) várhatóan nem jelentősek, visszafordíthatatlan folyamatokat nem indítanak el; 

b) negatív környezeti hatásokat nem indukál, azokat várhatóan nem erősíti; 

c) az országhatáron nem terjednek át; 

d) az emberi egészségre, a környezetre kockázatot nem jelentenek; 

e) csak az érintett területre korlátozódnak; 

f) országos védelem alatt álló területet nem érintenek;  

g) a KR. 4. számú melléklet 3.5.2. és 3.6.2. pontjaiban felsorolt következményeket feltételezhetően 
nem idézik elő. 

 

4.3. A tervmódosítással érintett terület 

a) a környezeti elemek, rendszerek, és a kulturális örökség szempontjából különleges elemeket nem 
érint, 

b) a területen a környezetvédelmi határértékeket [Kvt. 4. § 24., 25., 26. pontjai] elérő vagy azt 
meghaladó igénybevétel, kibocsátás, illetve szennyezettség nem ismert; 

c) a terület hasznosítása a tervmódosítás előtti állapotokhoz képest nem eredményez jelentős 
negatív változást. 

 

 

 

5. ÖSSZEFOGLALÁS 

A tervezési feladattal kapcsolatosan előzetesen leírt tények és szempontok, valamint a Kr. 2. számú 

melléklete szerint elvégzett értékelés alapján szakmai álláspontunk szerint jelen tervezési feladat és 

tervmódosítás környezeti vizsgálat nélkül is megvalósítható.  

 

Szekszárd, 2022. január 

              

 Deák-Varga Dénes 

         tervező 


